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Forslag til reguleringsbestemmelser for detaljregulering av Vennesla Videre-

gående skole 
 

PlanID:2022003  

Bestemmelsene er datert: 28.12.2022, sist revidert: xx.xx.202x  

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.202x i sak xxx/202x 

 

 

§1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 2022003, datert 21.12.2022.  

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 

arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.  

 

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

 
• Undervisning – UN 

• Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 

• Omsorgsinstitusjon 

• Øvrige kommunaltekniske anlegg 

Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

• Kjørevei – SKV 

• Fortau – FO 

• Parkering 

• Annen Veggrunn (grønt areal) 

Landbruk, natur og friluftsområde 

• Friluftsområde 

§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1 Støy  

Støy innenfor det regulerte området skal være i henhold til Miljøverndepartementets  

retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021), tabell 2, i T-

1442/2021-kap.2, eller senere vedtatte endringer av regelverket. 

§ 3.2 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes kultur-

minnemyndigheten.  

 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

§ 4.1 Undervisning – (o_UN) 
 

a) Innenfor område tillates bygg til undervisning. 
b) Tillatt BYA er BYA=30%. 

c) Maks byggehøyde er 9 meter fra gjennomsnittlig terrengnivå.  
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d) Moped-/sykkeplasser inngår i formålet. Antallet er med utgangspunkt i dagens behov.  
e) Energibrønner tillates etablert utenfor byggegrense. Omfang og plassering avklare i forbindelse 

med teknisk plan.  
 
§ 4.2 Helse og omsorgsinstitusjon – (o_HOM) 
 

a) Tilhører Vennesla boligstiftelse, benyttes til parkering, lager og renovasjon. 
b) Maks gesims er 4.5 meter og maks mønehøyde er 6 meter.     

c) Maks BYA er 35 %.  
 
 
§4.3 Øvrige kommunaltekniske anlegg (o_ØK) 
 

a) Areal kan benyttes til kommunaltekniske anlegg, f.eks trafo.  
 

 
§4.4 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (o_BAA) 
 

a) Innenfor VS/P kan det oppføres varmesentral eller minst 58 parkeringsplasser. 
b) Bebygd areal (BYA) = 40 % 
c) Tillat gesimshøyde er 10 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Det 

tillates bygd skorstein med tillat høyde inntil 25 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå 

rundt bygningen. 
 
 

§ 5 Samferdsel 

 

§ 5.1 Parkering (o_P2) 

 

a) Innenfor arealet kan det opprettes minst 25 parkeringsplasser for elever/ansatte.  

 

§ 5.2 Annen veggrunn (o_AVG) 

 

b) Arealet kan inneholde tiltak for veivedlikehold, snøopplag, ledninger og annen infrastruktur. In-

nenfor AVG1 kan det opprettes en trapp som skal sikre en gangforbindelse mellom øvre og 

nedre område ved skolen. 

 

§ 6 Grønnstruktur 

 

§ 6.1 Friluftsområde (o_FL) 

 

c) Innenfor området kan det opprettes benker, gapahauk og lignende som fremmer formålet.  

 

 

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 7.1 Før rammetillatelse 
 

a) Det skal gjennomføres en geoteknisk grunnundersøkelse  

b) Godkjent utomhusplan som inkluderer offentlige arealer. 

c) Godkjente tekniske planer som inkluderer regulert offentlig veianlegg. 
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§ 7.2 Før igangsettingstillatelse 

 

a) Før igangsettingstillatelse gis skal det utarbeides en plan for håndtering av fremmede arter in-

nenfor planområdet, masseforflytning og massehåndtering. 

 

§ 7.3 Før brukstillatelse 

 

a) Utomhusområder (inkludert forbindelse mellom øvre og nedre område), parkering og avkjørsel 

skal være ferdigstilt.  


