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1 SAMMENDRAG 
Reguleringsarbeidet utføres av Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS, for  

Kløver4 AS. 

Detaljreguleringen er en omregulering av gjeldende plan for området som er ca. 45 

år gammel.  

Gjeldende plan viste områder for boligbebyggelse i form av rekkehus og eneboliger.  

Nytt planforslag gir mulighet for boligbebyggelse i form av eneboliger, 

tomannsboliger og mindre leilighetsbygg. Totalt sett en noe høyere utnyttelse av 

området, men fortsatt til boligformål.  

Planområdet er delvis utbygd med 11 boenheter i rekkehus (konsentrert 

bebyggelse) og 2 eneboliger. Hoved adkomstveien inn i området med tekniske 

anlegg som vann og avløp er ferdig opparbeidet.  

Det er i dag 13 eksisterende boenheter i området. I hht. nytt planforslag vil det ved 

maksimal utnyttelse av området kunne bli 30 boenheter, dvs. 17 nye.  
I gjeldende plan er det 10 ubebygde eneboligtomter.  

 

2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen  

Ajourføring av eksisterende plan / forhold.  

En høyere / bedre utnyttelse av området, i form av annen type boligbebyggelse, dvs. 

mulighet for eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger.  

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold  

Forslagstiller er Kløver4 AS. 

Plankonsulenter; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS 

Oversikt over grunneierne / hjemmelshaverne 
Gnr.24 Bnr.169 og 216; Kløver4 AS 

Gnr.24 Bnr.185 og 187, del av hoved adkomstvei inn i feltet 

 

Gnr.24 Bnr.170 – 180, 182 og 188, er de 13 bebygde boligtomtene innenfor 

planområdet, alle har private eiere.  

 

2.3 Tidligere vedtak i saken  

Det er ingen tidligere vedtak i saken. 

  

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er sannsynlig at det vil være behov for utbyggingsavtale, ble varslet 

sammen med planoppstart.  
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2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Regulant og kommunen mener at planarbeidet ikke utløser krav om 

konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 samt forskrift om 

konsekvensutredninger. 

 

 

3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 

På bakgrunn av innsendt planinitiativ datert 08.09.2021, ble det avholdt 

oppstartsmøte med planavdelingen i Vennesla kommune, den 11.10.2021. 

Møtereferat foreligger.  

 

Oppstart av planarbeidet ble meldt den 01.12.2021 og ble samtidig annonsert i 

Vennesla tidene, med frist for uttalelse 07.01.2022.  

Brev / varsel ble sendt berørte parter, naboer og offentlige myndigheter.  

Planforslaget er presentert for Vennesla barne- og ungdomsråd i møte den 

14.06.22, uttalelse fra rådet foreligger.  

I planprosessen har disse deltatt i første planutkast: 
• Vennesla kommune, v/teknisk forvaltning 

• Pål Dalhaug AS og Ing Geir Gjertsen AS 
• Kløver4 AS 

• Samt innspill fra offentlige instanser og private 
 

Kart over planområdet som fulgte oppstarts meldingen.  
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

 
4.1 Overordnede planer  

Kommuneplan for Vennesla 2018-2030, området er avsatt til boligbebyggelse.  
 

 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner  
Reguleringsplan for gnr.24 bnr.169 – Lindekleiv, vedtatt 24.06.1976.   

 

 
Gjeldende reguleringsplan for området. 10 av eneboligtomtene er ubebygd.  

 
4.3 Tilgrensende planer 
I vest grenser planområdet til gjeldende plan for «Ravnåsvegen G/S-veg», vedtatt 

03.02.2000.  
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE 

FORHOLD  

 

5.1 Beliggenhet 

 
Planområdet ligger like syd for Vennesla sentrum på vestsiden av Otra. 

 
• Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdet ligger litt for seg selv, relativt høyt i terrenget, i hovedsak omgitt av 

skogsområder med noe spredt bebyggelse i nærområdene.  

Otra ligger like øst for området, og Ravnåsvegen passerer på vestsiden. I luftlinje er 

det en god kilometer nordover til Moseidmoen med idrettsanlegg mm.  

Planområdet er totalt på i underkant av 30 dekar.  

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

De bebygde arealene benyttes til boligformål med tilhørende anlegg.  
De ubebygde områdene i planområdet er i all hovedsak uberørt skogsmark.  

Tilstøtende arealbruk er boligbebyggelse / spredt boligbebyggelse og skog.  

 

5.3 Stedets karakter 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er i hovedsak tradisjonelle rekkehus i 

tillegg til to eneboliger, bebyggelsen har saltak og valmtak. Nærliggende 

bebyggelse er spredt boligbebyggelse, i all hovedsak eneboliger.  

 

5.4 Landskap  

• Topografi og landskap 
Planområdet ligger på en liten åskam og derav høyere i terrenget enn 

omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsen ligger med topp gulv på mellom kote 

52 og 72 moh. Terrenget faller mot nord og mot øst, mens det stiger opp mot 

kote 100 i syd og i vest. 
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• Solforhold 
Området er nord og øst vendt, men de fleste tomtene har brukbare solforhold. 

  
• Lokalklima 
Normalt, relativt mildt innlandsklima. 

 
• Estetisk og kulturell verdi 
Ingen spesielle verdier.  

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kjente registreringer i området.  

Konservator har befart området den 22.04.22 og vurderer potensialet for funn for 

veldig liten. De har ingen merknader til planen.  

 

5.6 Naturverdier 

Ingen spesielle naturverdier i området. Udyrket skogsområde, stedvis relativt bratt. 

Ingen myrområder blir berørt.  

Ingen registreringer i Miljødirektoratets database (naturbase søk) eller i 

artsdatabanken.  

  

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Området fremstår som lite brukt til rekreasjon / turområde. 

 

5.8 Landbruk 
Ingen landbruksdrift i området eller berørt nærområde.  

 

5.9 Trafikkforhold 
• Kjøreatkomst  
«Kommunal» adkomstvei inn i området fra fylkesveien. Lengde på veien er ca. 

350 meter og den gir i dag adkomst til 13 boenheter. 

 
• Vegsystem 
Fra adkomstveien kommer man ut på fylkesvei 3920, Ravnåsveien. Denne går 

videre sydover på vestsiden av Otra, og nordover er det ca. 1,5 km til 

idrettsanleggene på Moseidmoen.  

 
• Trafikkmengde 
Adkomstveien inn i området er en blindvei til et lite antall boenheter, og er 

følgelig lite trafikkert. Fylkesveien vurderes også som relativt lite trafikkert.  

 
• Ulykkessituasjon 
Ikke spesielt ulykkes utsatt. 

 
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er ikke fortau / gang- og sykkelvei langs adkomstveien inn til feltet. Langs 

fylkesveien går det fortau / gang- og sykkelvei nordover til idrettsanleggene og 

videre inn i sentrumsområdene. Og det er anlagt gangfelt over fylkesveien.  
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Gangfelt over fylkesveien og fortau nordover mot Moseidmoen. Skiltet busstopp på 

begge sider av fylkesveien. Fortau også sydover langs Ravnåsveien.  

 
• Kollektivtilbud 
I krysset mellom adkomstveien inn i feltet og fylkesveien er det skiltet for 

busstopp på begge sider av fylkesveien.  

 

5.10 Barns interesser 

Er knyttet til lekeplasser internt i feltet, adkomst til idrettsanlegg og sentrum med 

skoler og barnehage.  

 

5.11 Sosial infrastruktur 

Området er allerede regulert til boligformål, og behovet for skoleplasser / 

barnehageplasser mm, vurderes ikke til å bli vesentlig endret som følge av 

omreguleringen.   

 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Adkomstveien inn i området er relativt bratt, og det er ikke anlagt fortau / gang- og 

sykkelvei langs denne. 

Retningslinjer for bygging av boenheter etter gjeldende forskrifter for universell 

tilgjengelighet forutsettes å bli ivaretatt i byggesøknader / tillatelser.  

 

5.13 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 
Planområdet er tilrettelagt med offentlig vann og avløp. Utbedringer / 

omlegginger må påregnes og vurderes i planarbeidet og prosjekteres i tekniske 

planer. 

Håndtering av overvann må også vurderes nærmere, det må bl.a. planlegges for 

å redusere mengden overvann som renner østover, dvs. inn i området der det 

tidligere har gått et mindre overflateskred.  
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VA-kart 

 
• Trafo / energiforsyning og alternativ energi.  
Det er etablert nettstasjon i planområdet, kapasitet/tilknytning må avklares med 

netteier før utbygging. Agder Energi Nett AS har høyspentforsyning til området.  

Det er ikke alternative energikilder i området.  

 

5.14 Grunnforhold 
Det er i perioden 10.03.17 – 24.09.19 gjennomført 3 forskjellige geologiske 

vurderinger i området, herunder vurderinger av rasfare.  

Ifølge disse består grunnforholdene i planlagte byggeområder av stedvis fjell i 

dagen, stedvis med et tynt jorddekke, og stedvis et tynt jorddekke over fastere 

masser, breelvavsetninger. Det vurderes ikke å være spesielt problematiske 

grunnforhold på de ubebygde tomtene.  

Byggeområdene ligger over marin grense.  

De ubebygde byggeområdene vurderes ikke til å være rasutsatt. Med unntak av 

en eksisterende fylling som er forutsatt fjernet / utbedret.  

De ferdig utbygde områdene er ikke spesielt vurdert i rapportene. Det har 

tidligere gått et lite løsmasseskred/overflateskred nordøst for eksisterende 

bebyggelse.  

 

5.15 Støyforhold 

Det er ingen støyskapende industri i eller i umiddelbar nærhet av planområdet. Det 

er relativt stor avstand til trafikkert vei. Støy vurderes ikke til å være et problem i 

forhold til planlagt bebyggelse. 

 

5.16 Luftforurensing 

Ikke kjente forurensningskilder i området.  
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5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Det er utarbeidet egen ROS-analyse. Det vurderes ikke til å være spesielle farer 

i området.  

 

5.18 Næring 

Ingen næring i området.  

 

5.19 Analyser/ utredninger 

Beskrivelse av grunnforhold, fundamentering og stabilitet, fra GEO Konsult, datert 

30.01.2019.  

Lindehei – vurdering i etterkant av rashendelse, fra Rambøll, datert 24.10.2019. 

Befaringsnotat og orienterende geotekniske vurderinger, fra Multiconsult, datert 

10.03.2017.  

 
6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk  

6.1.1 Reguleringsformål   

Formål Beskrivelse av formål Areal 

Planen inneholder følgende formål (PBL. § 12-5): 

Bebyggelse og anlegg 

BFS1 – BFS3 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse   5 773 m2 

BKS1 – BKS5 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse   9 267 m2 

BG Garasjeanlegg      148 m2 

BE Energianlegg        31 m2 

BRE Renovasjonsanlegg          8 m2 

f_LEK1 – f_LEK2 Lekeplass      820 m2 

   

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

SKV1 – SKV2 Kjøreveg   1 971 m2 

SVT Annen veggrunn – tekniske anlegg   1 972 m2 

   

Grønnstruktur 

GN Naturområde - grønnstruktur    9 183 m2 

GT Turdrag       128 m2 

   

 Sum areal 29 301 m2 

   

Planen inneholder følgende hensynssoner (Pbl. § 12-6):  

 Ras- og skredfare  

 Høyspenningsanlegg  
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 

 
Planforslaget 

 

Bebyggelse og anlegg; 

- Innenfor formålet BFS1 – BFS3, frittliggende småhusbebyggelse, kan det 

oppføres en enebolig på den enkelte tomt (totalt 7 tomter).  

 

- Innenfor formålet BKS1 – BKS5, konsentrert småhusbebyggelse, kan det 

oppføres konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus, to- flermannsboliger, 

mindre leilighetsbygg, etc.  

 

- Innenfor formålet BG, garasjeanlegg, er det oppført felles garasjeanlegg til 

beboerne i eksisterende rekkehus, BKS5.  

 

- Innenfor formålet BE, energianlegg, er eksisterende nettstasjon plassert.  

 

- Innenfor formålet BRE, renovasjonsanlegg, kan det tilrettelegges med 

søppelconteinere / søppeldunker for renovasjon, primært for områdene BKS2 og 

BKS3.  

 

- Innenfor formålet f_LEK1 – f_LEK2, lekeplass, skal det tilrettelegges for felles lek 

og opphold for beboerne i området. Hvorav f_LEK2 er opparbeidet / eksisterende.  
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; 

- Innenfor formålet SKV1 – SKV2, kjøreveg, ligger eksisterende vei o_SKV1 

(fremtidig kommunal adkomstvei), og ny felles adkomstvei f_SKV2. 

 

- Innenfor formålet SVT, annen veggrunn – tekniske anlegg, kan det anlegges 

grøfter, rekkverk, snø opplag, o.l. som er naturlig i forbindelse med kjørevegene.  

 

Grønnstruktur; 

- Formålet GN, naturområde - grønnstruktur, skal opprettholdes som et ubebygd 

grøntområde.  

 

- Innenfor formålet GT, turdrag, kan det tilrettelegges med gangsti som bl.a. vil 

binde lekeplassene sammen.   

 

Hensynssoner; 

- Innenfor hensynssone «ras- og skredfare» er det først og fremst markert 

utløsingsområde for snøskred i NVE`s aktsomhetskart. Og det er tidligere utløst et 

mindre overflate- / jordras i del av området. Det er i løpet av de senere år utført 

flere geologiske vurderinger i området, og det er konkludert med at planlagt ny 

bebyggelse ikke er rasutsatt. Bortleding av overvann må vurderes særskilt i de 

tekniske planene.  

 

- Innenfor hensynssone «høyspenningsanlegg» går eksisterende høyspent, 

luftstrekk. 

 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsen på den enkelte tomt skal tilpasses terrenget og omgivelsene.  
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på planen. 

Bebyggelsen kan oppføres med saltak, flatt tak eller pult tak. Det er et relativt lite 

boligfelt og de ubebygde tomtene ligger i liten grad samlet, dvs, de har ulike 

høydeplasseringer, ulike orienteringer, etc. Det er derfor ønskelig å ha valgfri 

takform på alle tomtene.  

 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
På plankartet er maks kotehøyde for H01 (gulv første hovedetasje) angitt. Dette 

er maksimal høyde, dvs. kan plasseres lavere.   

På enkelte av tomtene kan det i tillegg bygges med underetasje for å ta opp 

høydeforskjeller på tomtene, disse er merket med U.etg. på plankartet.  
Boligbebyggelsen kan oppføres med maks mønehøyde 8 meter over angitt 

kotehøyde, og maks gesimshøyde 6,5 meter over angitt kotehøyde.  

 
6.3.2 Grad av utnytting (veileder) Forskrift  
I byggeområdene for boligbebyggelse er tillatt BYA = 35 - 40 %.  

I område for garasjeanlegg BG er tillatt BYA = 100 % (eksisterende anlegg).  
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6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Maksimalt kan det oppføres 7 eneboliger, i områdene BFS1 – BFS3. Hvorav det 

er to eksisterende eneboliger.  

I områdene BKS1 – BKS5 kan det oppføres maksimalt 23 boenheter, hvorav 11 

er eksisterende i områdene BKS4 og BKS5.  

 

Eksisterende antall boenheter er 2 + 11 = 13.  

Maksimalt antall nye boenheter er 5 + 12 = 17  (10 i gjeldende plan).  

 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Bebyggelsen og uteoppholdsarealene kan utformes på en måte som legger til rette 

for god bokvalitet, i form av lys, sol og utsikt.  

Generelt er det et relativt stille og landlig område med mange gode kvaliteter.  

Det er lagt opp til en variert type bebyggelse som gir muligheter for både 

barnefamilier, enslige / par uten barn og eldre.  

 

6.5 Parkering 

For eneboligtomtene har vi satt krav om 2 parkeringsplasser pr. enebolig og 

krav om en ekstra plass dersom det bygges med hybel/utleiedel. (2 + 1) 

Kommuneplanens krav er 3 + 1. Vi mener at det normalt skal være tilstrekkelig 

med 2 parkeringsplasser pr. enebolig, så vil de fleste kunne tilrettelegge for 

mere parkering ved behov. Dette vil også kunne medføre noe redusert bilbruk, 

og det er relativt kort gangavstand til busstopper ved Venneslaveien på østsiden 

av Otra ( i overkant av 1 km på fortau / gang- og sykkelvei).       

I område for konsentrert bebyggelse har vi satt krav om 2 parkeringsplasser pr. 

boenhet i samsvar med kommuneplanen.  

 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 

Nybygg skal tilknyttes eksisterende infrastruktur. 

Utbedringer / kapasitetsutbedringer må avklares i tekniske planer. Det er satt 

rekkefølgekrav om tekniske planer.  

  

6.7 Trafikkløsning 

Adkomsten blir via eksiterende vei, o_SKV1 fra fylkesveien.   

Ny vei f_SKV2 gir i første rekke adkomst til område BKS3. Denne veien får en 

maksimal stigning på 10 %, og har en regulert bredde på 6 meter.  

Avkjørsel til den enkelte tomt er vist på plankartet.  
 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Eksisterende vei o_SKV1. 

VA-anlegg.  

 

6.9 Universell utforming 

TEK 17 skal følges.  

Det er krav om universell utforming av lekeplasser.  
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6.10 Uteoppholdsareal 

Det er avsatt to felles lekeplasser med krav til opparbeiding. f_LEK2 er en 

eksisterende lekeplass og f_LEK1 vil bli en ny lekeplass. Lekeplassen bindes 

sammen med mulighet for gangsti i område GT. Lekeplassene ligger sentralt i 

forhold til bebyggelsen, og har relativt gode solforhold. Samlet areal er 820 m2. 

Kommuneplanen har følgende arealkrav til lekeplasser;  

3-25 boenheter har krav om sandlekeplass på minimum 75-250 m2.  

26-200 boenheter har krav om kvartalslekeplass inkl. sandlekeplasser på minimum 

1,5 dekar.  

Det vil kunne bli maksimalt 30 boenheter i området, og kravet er da 1,5 dekar, i hht. 

kommuneplanen. Vi mener imidlertid at 820 m2 som vi har avsatt til lek bør være 

tilstrekkelig i dette tilfellet. Det vil være merkelig om det er ok med 250 m2 til 25 

boenheter, og så skal det være krav om 1500 m2 til 26 boenheter. Det bør være 

rom for noe skjønn i disse vurderingene. 820 m2 til 30 boenheter er etter vårt skjønn 

vesentlig bedre enn 250 m2 til 25 boenheter. I tillegg er det krav om store 

uteoppholdsareal på den enkelte tomt.  

 

  
f_LEK1 og f_LEK2, med mulig gangsti i område GT 

I tillegg er det krav om minst 200 m2 uteoppholdsareal pr. tomt i byggeområdene 

BFS, og minst 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet i byggeområdene BKS.  

Planområdet grenser også til store, ubebygde grøntområder, skogsområder.  

 

6.11 Kulturminner 

Det er ikke berørte kulturminner i planområdet.  

 

6.12 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

 

Området er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er for dårlig kapasitet på vannet / 

brannvann og ny / større ledning må legges fra fylkesveien.  

I forhold til overvann så er det et relativt lite nedslagsfelt som leder vann inn i 

området. Ut av området må vannet fra ny bebyggelse ledes nordover, mens det fra 

deler av eksisterende bebyggelse naturlig renner østover.  

Det må i tekniske planer vurderes om vannet som ledes nordover skal i lukket eller 

åpent system. Det er kontakt med berørte grunneiere som er positive til en løsning. 

Det må i tekniske planer legges opp til å redusere mengden av overvann som 
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renner østover, da dette renner inn i avsatt hensynssone, ras- og skredfare, og kan 

utløse nye overflateskred/løsmasseskred. 

 

Rapport fra GEO Konsult datert 30.01.2019, konkluderer med at ubebygde tomter 

ikke er problematisk i forhold til overvann og flom, se bl.a. punkt D side 12 i 

rapporten. 

  

 
Overvannsskisse 

 

6.13 Plan for avfallshenting 

Inngår i ordning for standard renovasjon.  

 

6.14 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det må i tekniske planer og utbygging sikres nødvendig brannvann, mengde og 

trykk, inn til området.  

 

6.15 Rekkefølgebestemmelser 

Det er satt rekkefølgekrav om opparbeidelse av lekeplasser og turdrag, samt 

utarbeidelse og gjennomføring av tekniske planer for området.  

  

 
7 KONSEKVENSUTREDNING 

 

7.1 Reguleringsplanen er ikke konsekvensutredningspliktig  

Kommunen og regulant har vurdert planen til ikke å være 

konsekvensutredningspliktig. 
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Detaljplanen legger opptil samme bruk av området som gjeldende plan og utbygging 

av boliger er igangsatt og nødvendig infrastruktur er fremført. Det vil bli en noe 

høyere utnyttelse av området, dvs, noen flere boenheter i planområdet. I gjeldende 

plan er det 10 ubebygde eneboligtomter, i nytt planforslag legges det opp til at disse 

kan bebygges med 5 eneboliger og 12 leiligheter.    

Planen er vurdert opp mot forskriftens § 6, 7 og 8 med vedlegg, og vi kan ikke se at 

planen omfattes av forskriften.  

Planen vil heller ikke gi vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn. 

 

8 VIRKNINGER/KONSEKVENSER 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 skal beskrives. 

 

8.1 Overordnede planer 
Planforslaget vurderes i hovedsak til å være i samsvar med overordnede planer.  

Avviker noe i forhold til areal på lekeplasser og krav til parkeringsplasser, se 

punktene 6.5 og 6.10.  

 

8.2 Landskap 

Planforslaget legger i liten grad opp til endring av landskapsbildet, sett i forhold til 

gjeldende plan for området.  

 

8.3 Stedets karakter 

Det bebygde preget vil selvfølgelig øke noe, men dagens type bebyggelse og 

arealbruk videreføres.  

 
8.4 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Konsekvensene for naturmangfoldet og miljøvirkningene av planen, synes totalt sett 
å bli akseptable ved en utbygging som vist på detaljreguleringsplanen. 
 
Planområdet synes å bestå av naturtyper og arter som det finnes relativt mye av, og 

vi vurderer det til ikke å være behov for nærmere utredninger i forhold til 

naturmangfoldet, jfr. naturmangfoldlovens § 8-12. Og en anser at kravene / 

prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, er / vil bli ivaretatt. 
 

8.5 Trafikkforhold 

Et økt antall boenheter vil gi noe økt trafikk i nærområdet, uten at dette vurderes 

til å kreve spesielle tiltak.  

 

8.6 Barns interesser 

Området tilrettelegges med ny nærlekeplass, f_LEK1. 

Eksisterende lekeplass f_LEK 2 oppgraderes og sikres med gjerde.  
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8.7 Teknisk infrastruktur 

I forhold til gjeldende plan vurderes det til å være små endringer på dette, 

sannsynligvis et noe høyere forbruk (av vann og strøm, pga. noen flere 

boenheter).  

 

8.8 Avveining av virkninger 

Planforslaget legger opp til en noe høyere utnyttelse av området enn gjeldende 

plan, de totale virkningen av dette vurderes som små og akseptable. Det vurderes 

generelt som god arealutnyttelse å øke utnyttelsen i allerede planlagte/bebygde 

områder.  

 

 

9 INNKOMNE INNSPILL 

9.1 Merknader, med våre kommentarer 

 
Offentlige; 
 
Vest-Agder Fylkeskommune, se brev datert 03.01.2022. 
Er opptatt av bokvalitet, barn- og unges interesser, samferdsel og kulturminner.   
Vår kommentar: 
Det er en omregulering av tidligere regulert og delvis utbygd område, hvor det nå 
legges opp til en noe høyere utnyttelse (7 ekstra boenheter i forhold til gjeldende 
plan). Forhold i innspillet endres i begrenset grad som følge av omreguleringen. 
Barn- og unges interesser er ivaretatt ved lekeplasser og uteoppholdsarealer.  
Det er gjennomført medvirkningsmøte med barn og unge den 14.06.22. 
Forhold / behov vedr. samferdsel, kollektiv endres lite som følge av omreguleringen. 
Arkeologisk befaring er gjennomført og ok. 
 
Statsforvalteren, se brev datert 10.12.2021 
Er opptatt av tilrettelegging for gange og sykkel, hensynet til barn og unge, forhold 
vedr. snø- og jordskred, ROS mm. 
Vår kommentar: 
Nordover langs fylkesveien er det tilrettelagt med fortau / gang- og sykkelvei til 
idrettsanlegg på Moseidmoen og videre mot sentrum med skoler og barnehager 
mm. Det er skiltet for busstopp på begge sider av fylkesveien ved krysset 
adkomstvei Lindehei / Ravnåsveien, her er det også fotgjenger overgang.    
Fra krysset adkomstvei Lindehei / Ravnåsveien og sydover er det fortau / gang- og 
sykkelveier og gangbro over Otra til bussholdeplasser langs Venneslaveien. 
Avstand en god kilometer fra boligfeltet. Området vurderes til å være godt tilrettelagt 
for gange og sykkel.  
Barn- og unges interesser er ivaretatt ved lekeplasser og store gode 
uteoppholdsarealer på den enkelte tomt.  
Det er gjennomført medvirkningsmøte med barn og unge den 14.06.22.  
Faren for snø og jordskred er beskrevet i tidligere gjennomførte geologiske 
vurderinger.  
 
Agder Energi Nett AS, se mail datert 07.01.2022. 
Har høy- og lavspentanlegg innenfor planområdet, som det må tas hensyn til. Areal 
for eksisterende nettstasjon med byggegrenser må settes av i plankartet.  
Det må i god tid før utbygging avklares hvordan ny bebyggelse kan tilkoples / 
forsynes med strøm.  
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Vår kommentar: 
Ok, innspillet er ivaretatt i planforslaget.  
 
NVE, se brev datert 20.12.2021. 
Det er vist aktsomhetsområder for snøskred i området, må ivaretas i planarbeidet.   
Det kan være kvikkleire / marin leire i området. Overvann kan være et problem.   
Vår kommentar: 
Gjennomførte geologiske vurderinger ivaretar både forholdet vedr. fare for 

snøskred, jordskred og kvikkleire.  

Overvann er også vurdert i ovenfornevnte vurderinger, og nærmere vurdert i 

planarbeidet, det vurderes ikke som noe problem. Bl.a. pga. lite nedslagsfelt som 

fører vann inn i området.  Videreføringen av overvannet nordover utenfor 

planområdet i lukket eller åpen løsning, må vurderes nærmere i de tekniske planen.  

Det vises bl.a. til rapport fra GEO Konsult datert 30.01.2019. Det fremgår her at 

området ligger utenfor marin grense. Det er ikke fare for kvikkleire eller 

sprøbruddmaterialer i området. 

Det konkluderes på side 12 punkt D i rapporten med at det ikke er fare for noen 

former for ras, skred eller flom.  
 
Råd for funksjonshemmede, har behandlet saken i møte den 14.12.2021, jfr. mail 

datert 14.12.2021.  

De har ingen merknader til saken.  

 

Barne- og ungdomsrådet; 
Det er avholdt medvirkningsmøte med Vennesla barne- og ungdomsråd den 14.06.2022. De 

har følgende innspill; 

Til eksisterende lekeplass, f_LEK2; Må oppgraderes, er ikke attraktiv for eldre barn. 

Det bør være benker og bord, og den bør gjerdes inne.  

Det bør være belysning på vei inn i feltet og på lekeplassene.  

Det er lang skolevei. Viktig med trygg skolevei, brøyting av fortau mm.  

Vår kommentar: 
Det settes inn rekkefølgekrav om oppgradering av eksisterende lekeplass f_LEK2, 

inkl. gjerde mot naturområde GN. 

Det er gatelys på vei inn i feltet og på lekeplassene. 

Det er fortau / gang- og sykkelveier til skoler / sentrumsområder. Vedlikehold / 

brøyting av disse skal ivaretas av veieier.  

 

 

Private innspill; 
Merknad fra Leif Christian Torsøe, mottatt 15.12.2021. 

Ønsker å bli holdt orientert om planer og aktiviteter i den delen av området som 
grenser mot hans eiendom, 24/11. Dette pga. tidligere problemer med overvann og 
sikring.  
Vår kommentar: 
Det planlegges ikke nye tiltak / utbygging mot hans eiendom. I den grad det fortsatt 

er problemer med overvann / sikring mot øst, bør det vurderes løsninger i de 

tekniske planene.  
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10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
Planforslaget er en videreføring og ajourføring av gjeldende plan for området, hvor 

det legges opp til en noe høyere utnyttelse av området. Planforslaget med fremtidig 

utbygging vil gi økt vannforsyning / brannvann til området, og bedre håndtering av 

overvann.  

Detaljreguleringen legger opp til en variert boligbebyggelse, som gir muligheter både 

for barnefamilier, familier uten barn, enslige og eldre.  

11 VEDLEGG 
Rapporter: Beskrivelse av grunnforhold, fundamentering og stabilitet, fra GEO 

Konsult, datert 30.01.2019.  

Lindehei – vurdering i etterkant av rashendelse, fra Rambøll, datert 24.10.2019. 

Befaringsnotat og orienterende geotekniske vurderinger, fra Multiconsult, datert 

10.03.2017. 

 

ROS-analyse, datert 10.05.2022 

Arealoversikt, datert 11.05.2022 

Overvannssituasjon, datert 09.05.2022 

Mottatte innspill  

 


