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SAMMENDRAG 
 
Rambøll har på vegne av Vennesla kommune utarbeidet detaljreguleringsplan for Moseidvegen 1. 
I planarbeidet har det vært særlig fokus på forhold knyttet til overvann, ras og trafikk. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 ble det varslet oppstart av detaljregulering 
7. oktober 2021.  
 
Planområdet omfattet ved varsel om oppstart et areal på 25,9 daa. Arealbruk består i hovedsak 
av arealer for offentlig og privat tjenesteyting, samferdselsareal og friområder med behov for 
vurdering av geologiske forhold 
 
Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for barnehage og offentlig privat tjenesteyting med 
tilhørende parkering og uteområde.  

1.2 Forslagstiller og konsulent 
Forslagsstiller er Vennesla kommune, seksjon for samfunnsutvikling.  
 
Konsulent for planarbeidet er Rambøll AS. 

1.3 Eierforhold 
Aktuelle eiendommer hvor det er ønskelig med tiltak er kommunalt eiet. Det vurderes forhold 
knyttet til ras og skred på tilstøtende eiendom som er privat eiet. 
 
Eiendommer som berøres av planområdet er angitt i tabellen under.  

Tabell 1. Eierforhold. 

Gnr/bnr Eierforhold 
23/831 Privat 
23/4 Privat 
23/416  Kommunal 
23/442-443,450 Kommunal 
202/3 Kommunal 

1.4 Historikk 
Planområdet samsvarer med overordnet plan. Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for 
planområdet fra 2006 (PlanID: 2006004). Planområdet er i gjeldende plan av satt til offentlig 
bebyggelse. Det er vurdert som hensiktsmessig å utarbeide en ny detaljreguleringsplan for å 
legge til rette for nevnte tiltak innenfor planområdet, samt sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. 

1.5 Krav om konsekvensutredning 
Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet, Jf. 
Forskrift om konsekvensutredninger av 21. juni 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift 
om KU angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 
konsekvensutredes. Planen er vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning. 
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2. PLANPROSESS 

2.1 Oppstartsmøte 
På bakgrunn av innsendt planinitiativ ble det avholdt oppstartsmøte med planavdelingen i 
Vennesla kommune, 28.09.2021. Referat fra oppstartsmøtet følger saken og dokumenterer hva 
som ble drøftet i oppstartsmøtet og resultatet av drøftelsene. Referatet redegjør for de 
forutsetninger forslagsstiller og planmyndigheten er blitt enige om skal gjelde for det videre 
planarbeidet. 

2.2 Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i Vennesla 
tidende, 15.10.2021. Figur 1 viser planområdet som ble varslet. 
 
Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 
Vennesla kommune med frist for uttalelser, 12.11.2021. 
 
Det kom inn fem skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 7 - 
innkomne innspill, sammen med forslagsstillers kommentarer. 

2.3 Medvirkning 
Kommunen har hatt kontinuerlig dialog med foreldregruppe, og øvrige interessenter i forbindelse 
med utforming av avlastningshjemmet og barnehagen. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Vennesla kommune (2018-2030) avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting (nåværende), LNFR og delvis boligbebyggelse. Skråningen i vest 
er markert med faresone for ras og skredfare som berører planområdet. 
 

 

Figur 1. Kommuneplanens arealdel for Vennesla kommune (2018-2030). 

3.2 Kommunedelplaner og temaplaner 

Kommunedelplan for sykkel 
Kommunen ønsker å etablere et sammenhengende sykkelveinett av god kvalitet. Det skal legges 
til rette for sykkel som transportmiddel generelt og som transportmiddel for arbeidsreiser. 
Kommunedelplan for sykkel i Vennesla har følgende mål: 

• Gjøre det attraktivt og trygt for alle å sykle. 
• Sikre fremtidig areal til fremtidig sammenhengende sykkelvegnett. 
• Sykkeltrafikken i Vennesla skal økes fra 8 % til 11 %. 
• 80 % av andel av barn og unge som går eller sykler til/fra skolen. 

Trafikksikkerhetsplan 
Kommunen har vedtatt trafikksikkerhetsplan som har et spesielt fokus på gang- og 
sykkelveier for å sikre barn og unge sikker skolevei.  

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Formålet med kulturminneplanen er å gi en oversikt over en del av kommunenes kjente 
kulturminner, utarbeide handlingsplan for deler av kommunens kulturminner og kulturmiljø, 
prioritere de viktigste kulturminnene, samt øke kunnskapen og bevisstheten om disse verdiene i 
kommunen.  
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3.3 Kommunale normer 

Norm for vann og avløp 
Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker 
planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Normen inneholder de tekniske krav kommunen har 
vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner 
når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget. 

Avfallsteknisk norm 
Avfallsteknisk norm for Kristiansand, Sogndalen, Søgne og Vennesla beskriver kravene til 
renovasjonstekniske løsninger, og er et verktøy for planlegging og utbygging av 
renovasjonsløsningene, både for utbyggere og kommunene. 

Vegnorm for Vennesla kommune 
Vegnormen skal sikre at alle veg- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om 
fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Der vegnormen ikke er utfyllende brukes eller 
henvises det til Statens vegvesens håndbøker. Planlegging av riks- og fylkesveger skal i sin helhet 
følge Statens Vegvesens håndbøker. 

3.4 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet omfattes av vedtatt reguleringsplan for «Smååsan, Vennesla kommune», vedtatt 
2006 (PlanID: 2006004). Planområdet er i gjeldende plan av satt til offentlig bebyggelse (område 
O2). 
 

 

Figur 2. Reguleringsplan Smååsan, Vennesla kommune (2006). 

3.5 Tilgrensende planer 
Øst for planområdet ligger det en tilgrensende reguleringsplan «Moseidmoen», vedtatt 1992 
(PlanID: 1997033). 
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Figur 3. Reguleringsplan for Moseidmoen. 

3.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og 
tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, 
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til 
lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen 
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt 
samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging 
av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige 
byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til 
rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode 
regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 
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4. PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger på Moseidmoen, på vestsiden av Otra i Vennesla kommune. Området ligger 
omtrent én kilometer fra Vennesla sentrum, se Figur 4. Planavgrensningen er vist i Figur 5. 
 

 

Figur 4. Planområdets beliggenhet. 

 

 

Figur 5. Planavgrensning. 
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4.1 Arealbruk 
Størrelse på planområdet er 25,9 daa. Arealressurskartet AR5 viser fordelingen av arealbruk 
innenfor planområdet. Planområdet består av skog og bebygd/samferdsel. 
 

 

Figur 6. Arealressurskart. 

Innenfor planområdet ligger det i dag en barnehage (Barnestua barnehage), et menighetshus og 
midlertidige brakker for undervisning tilhørende Oasen skole. Det er asfalterte og grusede flater 
for parkering innenfor planområdet. 
 

 

Figur 7. Dagens bebyggelse innenfor planområdet.  
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4.2 Stedets karakter 
Stedets karakter preges av boligbebyggelse, jordbruksområder, samferdselsanlegg og friområder. 
Figuren under viser et skråfoto av planområdet sett fra sør. 
 

 

Figur 8. Skråfoto av planområdet. 

4.3 Landskap  
Landskapsbildet preges av den store høydeforskjellen mellom planområdet som ligger på rundt 
48-50 m.o.h. og opp den bratte skråningen i vest.  
 

 

Figur 9. Landskapsbildet. 



 

 

  
 

12/30 

4.4 Solforhold 
Planområdet ligger østvendt, med en stor høydeforskjell i vest. Planområdet har gode solforhold 
på formiddagen, før sola etter hvert forsvinner bak høydene i vest senere på dagen. 
 

 

Figur 10. Solforhold, vårgjevndøgn (20. mars) kl. 12.00. 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det ble i forbindelse med gravearbeid i april 2020 påvist forhistoriske bosetningsspor innenfor 
planområdet. Bosetningssporene er fredet etter kulturminneloven § 4. På bakgrunn av dette må 
det foretas en arkeologisk registrering med hjemmel i kulturminneloven § 9. 

 

Figur 11. Utsnitt fra kulturminnesøk. 
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4.6 Naturverdier 
Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 
artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 
artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 
regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  
www.naturbase.no 
 
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 
2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 
2011 i planområdet.  

4.7 Landbruk 
Nord for planområdet ligger et større sammenhengende areal med dyrka mark. Mellom 
planområdet og landbruksarealet bør det være en tilstrekkelig buffer for å unngå interessekonflikt 
med tanke på lukt, støv og støy fra landbruksdriften. 

4.8 Trafikkforhold  
Kjøreatkomst til planområdet er via Drivenesvegen. Det er ikke gjort trafikktellinger for 
Drivenesvegen, men for Bruvegen (fv454) i nord er trafikkmengden ÅDT = 2500. Det kan derfor 
anslås en tilsvarende trafikkmengde for Drivenesvegen. Moseidvegen som leder inn til 
planområdet er lite trafikkert og stengt for gjennomkjøring. Det er ikke registrert ulykker i nyere 
dato innenfor planområdet.  
 

 

Figur 12. Vegnett (vegkart.no). 

Det er opparbeidet fortau langs deler av Moseidvegen, fra Drivenesvegen og frem til planområdet. 
Moseidvegen er skiltet med 30-sone. Det er også etablert gatelys langs vegen.  
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Figur 13. Moseidvegen (Google Street View). 

4.9 Teknisk infrastruktur 

4.9.1 Vann- og avløp 
Det er kommunal infrastruktur for vann, spillvann og overvann nord for planområdet. 
Eksisterende infrastruktur for VA er vist i figuren under.  

Vann 
Det ligger en kommunal hovedledning som går over jordene nord for planområdet, det er en 
Ø225 PVC vannledning. Fra Ø225 vannledningen går det en Ø110 PVC vannledning i Moseidvegen 
mot planområdet. På planområdet i dag ligger det en Ø63 PE vannledning som er tilkoblet Ø110 
vannledningen i kum, det ligger også en Ø50 PE vannledning på tomten som er tilkoblet på Ø63 
vannledningen inne på tomten.  

Brannvann 
Det står en brannhydrant nord for planområdet, som er tilkoblet Ø225 PVC vannledningen. 
Avstanden fra brannhydranten er litt lengre enn normalen sier, men den har god kapasitet og det 
er enkelt å tilkoble for slangeutlegg.  

Spillvann 
Parallelt med vannledningen over jordene ligger det en spillvannsledning Ø315 PVC. Fra Ø315 
spillvannsledningen går det en Ø160 PVC spillvannsledning i Moseidvegen mot planområdet. På 
planområdet i dag, ligger det en Ø160 PVC spillvannsledning som er tilkoblet den kommunale 
spillvannsledningen. 

Overvann 
Det er en Ø160 PVC overvannsledning på planområdet som er tilkoblet det kommunale 
overvannsnettet i kum. Fra denne kummen går det en Ø300 PP overvannsledning i Moseidvegen, 
frem til kum, der det går en Ø600 PP overvannsledning videre. Ø600 PP overvannsledning ligger 
parallelt med vann og spillvannsledning over jordet.  
 
Gjennom planområdet var det etablert en Ø300 BMU overvannslening i forbindelse med lukking 
av bekken fra dalsøkket i vest. Ø300 ligger på tvers av planområdet frem til tilkoblingen til 
kommunalt nett. På befaring på området viser det seg at dalsøkket er opparbeidet med grusdekke 
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og brukes i dag som fotballbane. Det var satt ned et infiltrasjonssandfang på fotballbanen, og fra 
den gikk det en overvannsledning antatt Ø110 PVC videre til en infiltrasjonsovervannskum. 
Infiltrasjonsovervannskum og -sandfang er ikke tilkoblet kommunalt nett. Ø300 BMU er ikke 
lokalisert, og antas sanert i forbindelse med opparbeiding av fotballbane med infiltrasjonssluk. 
 

 

Figur 14. Infrastruktur for vann, spillvann og overvann. 

4.9.2 Overvann og flom 
Dagens flomveier for planområdet er vist i figuren under.  
 

 

Figur 15. Dagens flomveier. 
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Planområdet ligger i en liten dump, derfor kan det ved en flomsituasjon oppstå oppstuving av 
overvann på deler av planområdet. Det er helst området helt nord i planområdet som er utsatt for 
flom. I Figur 7 vises en oversikt over områder på planområdet og nærliggende områder hvor 
overvann potensielt kan stuves opp med mer enn 10 cm overvann ved nedbør. Planområdet har 
blitt opparbeidet i forbindelse med midlertidig dispensasjon for undervisning, heving av området 
har bidratt til at det er mindre utsatt for oppstuvning av overvann.   
 

 

Figur 16. Områder hvor overvann potensielt kan stuves opp mer enn 10 cm. Kilde: Scalogo Live. 

4.9.3 Trafo, Ledningsnett og nettstasjoner 
Det ligger i dag høyspent og lavspentkabler i bakken innenfor planområdet. Det er også etablert 
en trafostasjon innenfor planområdet.  
 

 

Figur 17. Trafostasjon. 
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4.10 Grunnforhold 

Berggrunn og løsmasser 
Løsmassekart fra NGU viser at store deler av området er dekket av breelvavsetninger, 
sannsynligvis med stedvis tynt morenedekke. Berggrunnskartet fra NGU viser at berggrunnen 
består av ulike variasjoner av gneis, amfibolitt og granitt. Løsmassedekket i skråningene antas å 
være tynt, og består av forvitringsmasser, tynn morene og stedvis steinur/røys. 

Skred 
I NVEs kartløsninger er det tre landsdekkende kartserier som viser aktsomhetsområder for skred i 
bratt terreng; jord- og flomskred, snøskred og steinsprang. Planområdet ligger innenfor et 
aktsomhetsområde for snøskred, samt et utløsningsområde for jord og flomskred. 
  

 

Figur 18. Aktsomhetskart for skred i bratt terreng. 

4.11 Støyforhold 
Planområdet er ikke spesielt utsatt for støykilder. Drivenesvegen er nærmeste støykilde. 

4.12 Forurensing 
Det er ikke avdekket forurensning i grunn, vann eller luft innenfor planområdet. 
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Formålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for evt. utvidelse av eksisterende barnehage og et 
avlastningshjem med tilhørende parkering og uteområde. Nytt avlastningshjem vil kunne bestå av 
leiligheter, administrasjonsbygg og fellesrom. 

5.2 Plankart 
Plankartet viser tillatt arealbruk for planområdet.  
 

 

Figur 19. Plankart. 

5.3 Arealformål 
Tabellen nedenfor viser arealformål som er angitt på plankartet. Arealformålene er forholder seg 
til kategoriene «bebyggelse og anlegg», «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» og 
«grønnstruktur». Tabellen viser i tillegg arealfordelingen for de ulike arealformålene. 
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Tabell 2. Arealformål. 

 
 

5.3.1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 

Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 
Innenfor feltet er det tillat å oppføre ett bygg for offentlig eller privat tjenesteyting. Tillatt bebygd 
areal for feltet skal ikke overstige BRA = 1 500 m² (eks. parkering). Parkering skal løses innenfor 
o_SPA1 og o_SPA2. Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen etter skjønn. Tillatt 
byggehøyde er angitt på plankartet med maks mønehøyde på k+58. Krav om uteoppholdsareal 
skal fastsettes av kommunen etter skjønn og løses innenfor formålet.  

Barnehage (BBH) 
Innenfor feltet er det tillatt å oppføre barnehage med tilhørende uteoppholdsareal. Tillatt bebygd 
areal for feltet skal ikke overstige BRA = 1 500 m² (eks. parkering). Parkering skal løses innenfor 
o_SPA1 og o_SPA2. Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen etter skjønn. Tillatt 
byggehøyde er angitt på plankartet med maks mønehøyde på k+58. Størrelse og utforming av 
uteoppholdsarealer for barnehager skal minimum følge veiledende norm til barnehageloven. 
Uteoppholdsareal på egen tomt i barnehager i nye utbyggingsområder skal være minimum seks 
ganger innendørs bruksareal. For en normalbarnehage for 100 barn skal det avsettes minimum 
2,8 dekar til uteoppholdsareal (jf. kommuneplanens arealdel). 

Energianlegg (BE) 
Arealet kan benyttes til transformatorkiosk. 
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Renovasjonsanlegg (BRE) 
Det er avsatt areal til en renovasjonløsning som skal være felles for BOP og BBH.  

5.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg (SKV) 
SKV1 er Moseidvegen og skal være atkomstvei til planområdet. SKV2 er Drivenesvegen. 

Fortau (SF1-4) 
SF1-2 er fortau langs Moseidvegen og skal videreføres som 3,5 meter bredt fortau. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-3) 
SVT1-3 er grøfter for overvannshåndtering og tekniske anlegg. 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-2) 
SVG1-2 skal videreføres som grøntareal. 

Parkering (SPA1-2) 
SPA1 er adkomst til BOP og BBH. Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen etter 
skjønn, herunder antall parkeringsplasser for HC. 
 
SPA2 er parkering for BOP og BBH. Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen etter 
skjønn, herunder antall parkeringsplasser for HC. 

5.3.3 Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3) 

Friområde (GF) 
GF er friområde i vest. 

5.4 Hensynssoner 

Ras- og skredfare (H310) 
Det er angitt en hensynssoner for ras- og skredfare innenfor hensynssone H310. Hensynssonen 
forholder seg til skråningen i vest. Vedlagt geologiske rapporter anbefaler en voll mellom 
skrentfoten og parkeringsplassen. Et alternativt tiltak er rensk/fjellrensk i skrenten. Dette er en 
mindre sikker løsning, men den vil likevel kunne oppfylle kravet i TEK17 på nominell årlig 
sannsynlighet for skred på 1/100. Det kreves å begrense tilgangen til rasutsatte områder utenfor 
sikkerhetssone.  

5.5 Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsen skal utformes på en måte som tar hensyn til omkringliggende bebyggelse. 
Bebyggelsens plassering og utforming begrenses innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Det 
tillates ikke mønehøyde høyere enn kote +58. Dette gir en maks bygningshøyde fra 
gjennomsnittlig planert terreng på omtrent 10 meter. Det er angitt maks tillatt bebygd areal 
(BYA) for BOP og BBH på BYA = 1 500 m². BYA er i planen angitt eksklusiv parkering.  

5.6 Bokvalitet 
Bebyggelse og uteoppholdsarealene utformes på en måte som legger til rette for 
bokvalitet. Både med hensyn til solforhold, universell utforming, støy og tilgang på 
møteplasser. 
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5.7 Parkering 
Antall parkeringsplasser skal fastsettes av kommunen etter skjønn, herunder antall 
parkeringsplasser for HC. Det er satt av total 3,0 daa med areal som kan nyttes til parkering 
innenfor planområdet. 

5.8 Trafikk 
Adkomst til planområdet er langs Moseidvegen. Vegen har en bredde på 4,5 meter. Det er fortau 
med bredde på 3,5 meter som leder inn til planområdet. Det er satt av tilstrekkelig areal innenfor 
SPA1 til å opparbeide en løsning som sikrer at lastebil kan snu. 
 

 

Figur 20. Snumulighet for lastebil (L). 

5.9 Universell utforming 
Bestemmelsene fastsetter at det skal tilstrebes universell utforming innenfor planområdet slik at 
alle grupper får god tilgjengelighet. Bygningens hovedfunksjon skal være på inngangsplanet. 
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5.10 Uteoppholdsareal 
Arealer som kan regnes inn i krav til MUA på egen tomt kan ikke være brattere enn 1:3, og skal 
ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene klokken 1500 eller 
gjennom 5 timer av dagen ved vår- og høstjevnjevndøgn. 
 
Størrelse og utforming av uteoppholdsarealer for barnehager skal minimum følge veiledende norm 
til barnehageloven. Uteoppholdsareal på egen tomt i barnehager i nye utbyggingsområder skal 
være minimum seks ganger innendørs bruksareal. For en normalbarnehage for 100 barn skal det 
avsettes minimum 2,8 dekar til uteoppholdsareal (jf. kommuneplanens arealdel). 

5.11 Kulturminner 
Det ble i forbindelse med gravearbeid i april 2020 påvist forhistoriske bosetningsspor innenfor 
planområdet. Bosetningssporene er fredet etter kulturminneloven § 4. På bakgrunn av dette må 
det foretas en arkeologisk registrering med hjemmel i kulturminneloven § 9. 
 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, 
annet ledd. 

5.12 Offentlige formål 
Hvilke arealer som skal være til offentlige formål er angitt med «o_» foran formålstekst på 
plankartet. Areal angitt med «f_» foran formålstekst skal være felles.  

5.13 Vann-, avløp og overvann 
Plan for vann- avløp og overvann håndteres i eget VA-notat.  

5.14 Renovasjon 
Renovasjon skal løses innenfor BRE og være felles for BOP og BBH. Løsning og plassering skal 
godkjennes av enhet for teknisk forvaltning og være ferdigstilt før bebyggelse tas i bruk. 
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6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 
avbøtende tiltak beskrives. 

6.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med overordnede planer og gjeldende reguleringsplan. 

6.2 Landskap 
Planforslag legger ikke opp til endring i landskapsbildet.  

6.3 Stedets karakter 
Planområdet benyttes i dag til barnehage og midlertidig installasjoner for undervisning.  

6.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Planområdet er i kulturminnekart registrert som «Moseidmoen kirkested». Det pågår dialog med 
fylkeskommunens kulturminnevernavdeling for håndtering av funn innenfor området. 

6.5 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Planområdet i dag er bebygd, og det er ikke avdekket forhold som vil ha konsekvenser for 
naturmangfold. 

6.6 Trafikkforhold 
Parkering og adkomst til planområdet fremstår i dag som utflytende og uoversiktelig. Eget formål 
til parkering for byggeområdene bidrar til å rydde opp i denne situasjonen.  
 
Det er i dag lagt til rette for trafikksikre løsninger for gang- og sykkeltrafikk i planområdet. 
Krysningspunkt anses som trygge. 
 
En utvidelse av dagens barnehage kan medføre økt trafikkmengde inn og ut av planområdet på 
tidspunktene for henting og levering. Trafikkøkning som følge av reguleringsplanen anses 
imidlertid som lav.  
 
Reguleringsplanen vil ikke utløse behov for å justere kollektivtilbudet i området. 

6.7 Skredforhold 

Uteplass 
Samlet vurdering av skredfaren mot aktuelt lekeområde viser at det ligger utenfor faresonen for 
skred med største årlige nominelle sannsynlighet på 1/1000 år, som er kravet for bygg i 
sikkerhetsklasse S2. Kravene i TEK17 er dermed oppfylt og området kan klareres for bygg i 
sikkerhetsklasse S2. Det er ikke nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere skredfaren, så 
lenge grensene som er vist på vedlegget overholdes. 

Parkeringsplass 
Det er nødvendig å gjennomføre sikringstiltak for å kunne klarere området som opparbeidet 
parkeringsplass med spredt personopphold. Forslag til aktuelle tiltak skisseres i dette kapittelet. 
Tiltakene må detaljprosjekteres. Anbefalt tiltak er en voll mellom skrentfoten og 
parkeringsplassen. Det er behov for en 1,5 m høy voll, målt fra skrentsiden, gjerne så langt ut på 
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flaten (dagens grusede område) som mulig. Vollens kjerne bør bestå av sprengstein, eventuelt 
blandede masser med over 50 % innhold av sprengstein. Ytre deler kan være av finere masser. 
Skråningsvinkelen på vollen må være omkring 1:1,5. Det anbefales å etablere voll langs hele 
plassen, en lengde på omtrent 60 m. Et alternativt tiltak er rensk/fjellrensk i skrenten der geolog 
deltar i en innledende befaring sammen med entreprenør for å lokalisere de mest utsatte 
blokkene/partiene. Dette er en mindre sikker løsning, men den vil likevel kunne oppfylle kravet i 
TEK17 på nominell årlig sannsynlighet for skred på 1/100. 

6.8 Avveining av virkninger 
Planforslaget er i tråd med gjeldende plan og vurderes til å ha positive virkninger. 

6.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det vises til vedlagt risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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7. INNKOMNE INNSPILL 

7.1 Varsel om oppstart 

7.1.1 Statsforvalteren (18.10.2021) 

Snø- og jordskred 
Det er mange utløsende faktorer for skred, og de påvirkes i ulik grad av klimaendringer. 
Detaljkartlegging av disse er påkrevd i reguleringsplanarbeidet, om det ikke er tilstrekkelig 
utredet tidligere. Store deler av planområdet ligger innenfor utløs- og utløpsområde for snøskred 
og jordskred. Her mener vi at det bør vurderes om området egner seg til utbygging. Om en 
fortsetter planleggingen må rasområdet detaljplanlegges, og nødvendige rassikringstiltak må 
beskrives og sikres gjennom planens rekkefølgebestemmelser. 
 
Kommentar 
Det vises til vedlagte geologiske rapporter. Før rammetillatelse gis skal det innenfor faresone 
«H310 Ras og skredfare» dokumenteres tilstrekkelig sikring iht. kravet i teknisk forskrift 
(TEK17). 

Klima og klimatilpasning 
Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og 
forsvarlig overvannshåndtering. Det ligger et bekkeløp i rør gjennom planområdet. Kommunen 
anbefales å gjenåpne tidligere bekkelukkinger pga. flomfare og overvannsutfordringer. Fysiske 
tiltak i, eller i nærheten av bekken krever særskilt søknad og tillatelse. Det må utarbeides egen 
plan for håndtering av overvann og ev. åpning av bekkeløpet gjennom planområdet. Nødvendige 
tiltak må sikres gjennom planens juridiske dokumenter. 
 
Kommentar 
Det vises til vedlagte VA-rapport. 

Hensynet til barn og unge 
Det er en nasjonal forventning at kommunene legger til rette for gange og sykkel. En barnehage 
medfører økt trafikkmengde inn og ut av planområdet på tidspunktene for henting og levering. 
Det bør legges til rette for trafikksikre løsninger for gang- og sykkeltrafikk i planområdet, og 
plasseringen av adkomstveien samt trygge krysningspunkter må vurderes. Dette må sees i 
sammenheng med eksiterende gang- og sykkelveier samt snarveier utenfor planområdet. Det bør 
også planlegges for god sykkelparkering innenfor planområdet. 
 
Kommentar 
Forholdene for gående og syklende anses som tilfredsstillende. 

 
Deler av planområdet er svært bratt og høyt. Plassering av bebyggelsen og utearealene bør 
vurderes godt, bl.a. gjennom sol-/skyggestudie. Avlastningshjem for barn er en bolig for barnet i 
alt fra noen dager til flere uker av gangen, og blir da en bolig nummer to for barnet. Plasseringen 
av avlastningshjemmet må vurderes spesielt, slik at man får et mest mulig «vanlig» hjem for 
brukeren. 
 
Kommentar 
Plasseringen av avlastningshjemmet er vurdert som gunstig, da det ligger i et veletablert 
boligområde med nærhet til Vennesla sentrum. 
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FNs barnekonvensjon sier bl.a. at «barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og 
barnets meninger skal tillegges vekt». Det er viktig at planprosessen organiseres slik at barn og 
unge gis anledning til å delta. Planbeskrivelsen må omtale denne delen av planarbeidet samt 
resultatene av barn og unges medvirkning. 
 
Kommentar 
Barn og unges medvirkning er i denne planprosessen ivaretatt gjennom kommunens dialog 
direkte med foreldregruppen til avlastningshjemmet, barnas representant i kommunen, rådet 
for funksjonshemmede i Vennesla kommune, m.fl. 

Landbruk 
Dyrka mark er en knapp ressurs og jordbruksarealene er også under sterkt press i form av 
nedbygging og omdisponering til andre formål. Det har derfor den senere tid foregått en stadig 
innskjerping av jordvernhensynet for å unngå omdisponering av dyrka jord, jf. Nasjonal 
jordvernstrategi, sist revidert 2018. I kommuneplanen § 2.7 Forhold som skal avklares i 
reguleringsplaner, kulepunkt 5 står det følgende: Byggegrense mot dyrket mark. Anbefales 50 
meter. 
 
Nord for planområdet ligger et større sammenhengende areal med dyrka mark. Vi forventer at det 
legges inn en god buffer i planområdet mot dette arealet for å unngå interessekonflikt med tanke 
på lukt, støv og støy fra landbruksdriften. 
 
Overvannshåndtering innad i planområdet må også ta hensynet til tilgrensede dyrka mark. I 
denne sammenheng minner vi om at det skal begrunnes dersom naturbaserte løsninger for 
overvannshåndtering velges bort, jf. SPR for klima. 
 
Kommentar 
Det anses ikke som hensiktsmessig med byggegrense på 50 meter i dette tilfellet. 
Byggegrensen er derfor redusert til 20 meter fra dyrkamark. For overvann vises det til løsning i 
VA-rapport. 

7.1.2 Agder fylkeskommune (22.03.2021) 

Bokvalitet 
Det er viktig at leilighetene og uteoppholdsarealene utformes på en måte som legger til rette for 
bokvalitet. Vi tenker her på forhold som blant annet sol, universell utforming, støy og tilgang på 
møteplasser. Bebyggelsen bør utformes på en måte som tar hensyn til omkringliggende 
bebyggelse. 

Barn og unges interesser 
Det er allerede etablert en barnehage innenfor planområdet i dag. Vi forutsetter at det blir avsatt 
tilstrekkelige og store nok areal som er egnet til barnehager. Det vises her til bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel og arealkrav for barnehager. Dersom det planlegges et mindre areal 
regulert til barnehage enn det som i dag benyttes til lek, må det skaffes fullverdig erstatning, jf. 
rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Det er viktig at barn og unge blir involvert som 
en del av medvirkningen i den videre planprosessen. 
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Kommentar 
Det skal avsettes tilstrekkelige og store nok areal som er egnet til barnehager. Barn og unge er 
involvert i planarbeidet gjennom barnas representant, foreldregruppe og råd for 
funksjonshemmede. 

Kulturminner 
Det ble i forbindelse med gravearbeid i april 2020 påvist forhistoriske bosetningsspor innenfor 
planområdet. Bosetningssporene er fredet etter kulturminneloven § 4. På bakgrunn av dette må 
det foretas en arkeologisk registrering med hjemmel i kulturminneloven § 9. 
 
Kommentar 
Det pågår dialog mellom Vennesla kommune og Agder fylkeskommune for håndtering av 
kulturminner innenfor planområdet. 

 

7.1.3 NVE (19.03.2021) 
På reguleringsplannivå skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer ivaretas gjennom selve 
planløsningen og bruk av virkemidler som arealformål, hensynssoner og reguleringsbestemmelser 
(pbl. §§ 12-5, 11-8, 12-6 og 12-7). Vi viser også til rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i 
planlegging og byggesaksbehandling, punkt 2.11.1, hvor det heter at «ved siste plannivå er det 
ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge 
byggesøknad». 

Skred i bratt terreng 
I vår Kartbasert veiledning for reguleringsplan (arcgis.com) punkt 9 er det innenfor planområdet 
avmerket aktsomhetsområder for skred i bratt terreng. Det må dokumenteres at sikkerhet mot 
skred er i ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3. Vi minner om at 
reguleringsplanen må vise eventuelle sikringstiltak som må gjennomføres for å ivareta 
tilstrekkelig sikkerhet, og disse må hjemles med rekkefølgekrav. 
 
Kommentar 
Det vises til geologiske rapporter. 
 

Overvann 
Reguleringsplanen må vise hvordan overvann skal håndteres uten at det fører til negative 
konsekvenser for grunnvann, overflateavrenning, bekker, elver og innsjøer. Det må avsettes 
tilstrekkelige og hensiktsmessige arealer for å håndtere vannet. Reguleringsplanen må derfor vise 
hvordan overvann skal behandles både i kart og bestemmelser. Klimaendringenes påvirkning på 
avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det 
blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Vi anbefaler at det brukes 
naturbaserte løsninger for å håndtere overvannet jf. «Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning»  
 
Kommentar 
Overvann håndteres i henhold til vedlagt VA-rapport. 

7.1.4 Agder Energi Nett AS (AEN) (12.11.2021) 
AEN gjør oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas hensyn til bestående anlegg og for 
de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte. AEN har etablert høyspentanlegg og 
lavspent anlegg i området. (Høyspent jordkabel vist som røde stiplet streker og lavspent 
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jordkabel vist som stiplet blå og lilla streker i kartutsnitt under). Det er en byggeforbudssone på 4 
meter, dvs. 2 meter fra senter av høyspentkabel til nærmeste bygningsdel. Det er en 
byggeforbudssone på 5 meter fra nettstasjon til nærmeste bygningsdel. Dette gjelder også 
lekeplass og andre parkanlegg. 
 
Kommentar 
Eksisterende trafostasjon i planområdet er avsatt med eget formål. Byggegrenser ligger 5 
meter eller mer fra høyspentkabler 

 

7.1.5 Rådet for funksjonshemmede i Vennesla kommune (21.10.2021) 
Universell utforming må være et bærende kvalitetsprinsipp slik at bygningene, lekeområdet og 
utearealet skal kunne brukes av alle på en likestilt måte. Dette innebærer at det tilrettelegges for 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede med tanke på allergi og astma. 
Leder av rådet er med som brukerrepresentant i ressursgruppen, og kjenner konseptet. 
 
Kommentar 
Tas til orientering. 
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8. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for barnehage og offentlig privat tjenesteyting med 
tilhørende parkering og uteområde. Forslaget er i tråd med gjeldende reguleringsplan, og legger 
til rette for fortetting innenfor et allerede tettbebygd område med nærhet til viktige funksjoner og 
Vennesla sentrum.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1      Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Vedlegg 2      VA-infrastruktur og overvannshåndtering (DD.MM.ÅÅÅ) 
Vedlegg 3      Skredvurdering – uteplass (07.02.2020) 
Vedlegg 4      Skredvurdering – parkeringsplass (21.02.2020) 
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