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1 Bakgrunn  

1.1 Formålet med planen  

Sweco Norge AS, skal i samarbeid med Vennesla kommune, utarbeide områdereguleringsplan med 

konsekvensutredning for Dueheia Næringspark på vegne av Otra Holding AS. 

Planprogrammet skal lage en plan for gjennomføring av planarbeidet slik at beslutningen tas på riktig 

grunnlag. 

Formålet med planen er i hovedsak å legge til rette for energiforedlende virksomhet eller annen 

energikrevende næring, for eksempel batteriproduksjon samt forskning/utvikling.  

Planarbeidet vil se på mulighet for å anlegge sidespor til jernbanen for å legge til rette for transport 

på jernbane. Det vil være fokus på å sikre god adkomst til tiltaket samt belyse konsekvensene av 

selve hovedtiltaket. Forlengelse av Kvernhusdalen boligområde og regulering av gang/sykkelveg 

langsmed fv405 vil være del av planarbeidet.  

Planområdets lokalisering har sammenheng med nærhet til jernbane, energiforsyning, fiber, kjølevann 

fra Venneslafjorden og behov for å skape arbeidsplasser i Vennesla kommune.  

Området har i tillegg en sentral beliggenhet i forhold til fly og havn samt nærhet til Universitetet i 

Agder. 

 

1.2 Beliggenhet  

Planområdet ligger i all hovedsak i Vennesla kommune men berører også en liten del av Iveland 
kommune. 
 

- Avstand til Vennesla sentrum er ca 5 km eller en kjøretid på 7 min. 
- Avstand til Kristiansand sentrum (Gartnerløkka) med internasjonal ferje- og containerhavn er 

22 km eller 29 min kjøretid.  
- Avstand til Kjevik lufthavn som ligger sørøst for Kristiansand, er 21 km eller en kjøretid på ca. 

27 min. 
- Avstand til godsterminal på Langemyr er 17 km eller 25 min kjøretid.  
- Avstand til Universitetet i Agder er 22 km eller 32 min kjøretid. 
- Arbeidsmarkedet innenfor 60 minutters kjøretid strekker seg vestover til østre del av Mandal 

(Lindesnes kommune) og østover til vestre del av Arendal kommune. Nordover strekker det 
seg til Grendi i Byglandsfjord kommune.   
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Figur 1: Dueheia sin plassering i forhold til knutepunktene nevnt over 

1.3 Tiltakshaver  

Tiltakshaver er Otra Holding AS og hovedgrunneiere innenfor planområdet er:  

• Arne Magne Robstad med gnr/bnr 14/8, 14/96 og 19/1 i Vennesla kommune og gnr/bnr 15/2 i 

Iveland kommune.  

• Vennesla kommune med gnr/bnr 14/10 og 14/85 og 17/32.  

• Vennesla skytterlag med gnr/bnr 19/38.  

Utover dette berøres flere andre grunneiere i større eller mindre grad.  
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1.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av områdereguleringer av en viss 

størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir vurdert i 

planprosessen.  

Plan- og bygningslovens §§ 4-2, 12-10 og 14-6 bestemmer hvilke planer som skal 

konsekvensutredes. Det er vurdert at dette tiltaket kan ha vesentlig virkning og konsekvenser for miljø 

og/eller samfunn, og faller inn under § 6a. Vedlegg 1 pkt 24. 

Forskrift om Konsekvensutredninger definerer kriterier for hvilke planer som skal konsekvensutredes:  

§ 6 Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-1, 

kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer 

for tiltak i vedlegg I og II 

 

Vedlegg 1 definerer følgende for konsekvensutredning:  

24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 

bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

Planprogram og valg av plantype  

Planarbeidet innledes med varsel om oppstart og deretter utarbeidelse av et planprogram.  
 
Varsel om oppstart ble annonsert i Vennesla Tidende 1. desember 2020 og frist for å komme med 
innspill var satt til 11. januar 2021. Det ble mottatt 10 innspill hvorav 6 fra det offentlige og 4 av privat 
karakter. 
 
Utkast til planprogram annonseres og høres i egen prosess. Planprogrammet legger føringer for 
hvordan arbeidet med planen skal gjennomføres og hvilke utredninger som er nødvendige for å 
vurdere planens virkninger. Det er enighet om at det skal utarbeides planprogram og planprogrammet 
skal politisk behandles og vedtas av planmyndigheten for fastsetting etter at det har vært på høring.     
 
Valgt plantype er områderegulering som gir direkte utbyggingshjemmel. Det vil imidlertid i prosessen 
vurderes om det er behov for å kreve detaljregulering for enkelte av områdene.  
 
Områdereguleringen vil bestå av følgende dokumenter i tillegg til planprogrammet.  
 

• Planbeskrivelse med konsekvensutredning  
• Planbestemmelser  
• Plankart  
• ROS-analyse  
• Analyser og ev. illustrasjoner for relevante tema.  

 
Plankart og bestemmelser utarbeides slik at de følger opp konklusjoner fra gjennomførte analyser og 
konsekvensutredning. Plankartet vil bli utarbeidet digitalt etter departementets og kommunens 
retningslinjer og i henhold til gjeldende SOSI-standard. 
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2 Beskrivelse av planområdet 
 
Planområdet Dueheia ligger i hovedsak i Vennesla kommune og en liten del i Iveland kommune. 
Atkomst til planområdet er via fv405 Venneslavegen som er vegforbindelsen mellom Vennesla 
sentrum og Iveland. Vennesla sentrum ligger ca. 5 km sør for planområdet. 
 
Det er varslet et forholdsvis omfattende og stort planområde. Det er fordi man i tillegg til 
energiforedlende næringsvirksomhet eller annen energikrevende næring, mulige bufferarealer og 
utforming av hovedatkomstvei skal ta hånd om regulering av manglende gang/sykkelveg langsmed 
fv405 og vurdere mulighet for utvidelse av boligområdene i Kvernhusbakken (Dueheia Terrasse) og 
Hagen, sidespor for jernbanen og kjøleledning ut i Venneslafjorden. 
 
Planavgrensningen er helt eller delvis overlappende med gjeldende reguleringsplaner.  
 
Planområdet har et totalt areal på vel 2890 dekar og kan bli redusert i løpet av planprosessen. 
 

 
Figur 2: Planavgrensning vist med stiplet linje (kilde: Kristiansandskartet) 
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2.1 Eksisterende arealbruk og nærmiljø 

Det er tilkomst til området inn via Kringsjåvegen. En mindre del av planområdet er godt brukt som 

lokalt turområde og grusveien strekker seg langt innover via Kringsjå og Skisland til Åletjønn – to 

sistnevnte ligger begge i Iveland kommune. Det foregår i dag ulike aktiviteter i og i nærhet av 

planområdet. Som følge av etableringen av skytebaner og -anlegg og tilhørende begrenset bruk på 

omkringliggende områder, benyttes store deler av planområdet i veldig liten grad til turområde.  

Eksisterende virksomheter og annen bebyggelse 

Vennesla Skytterlag 
Skytterlaget holder til på egen eiendom gnr/bnr 19/38 og anlegget består av skytterhus og skytebaner. 
Atkomst til anlegget er via Kringsjåvegen. Veien er privat og stengt med bom fra og med avkjørsel ved 
Kringsjåvegen 12/14. Det er ukentlig aktivitet i klubben gjennom hele året i form av årlige jaktprøver, 
baneskyting og feltskyting. Pil i kartet nedenfor viser utstrekning av selve skytebanen.  
 

  

Figur 3: Vennesla skytterlag (kilde: www.vennesla-skytterlag.net) 

 

Vennesla Pistolklubb 
Pistolklubben har sin utendørsbane innenfor planområdet og har samme innkjørsel som skytterlaget 
via Kvernhusdalen boligområde og Kringsjåvegen. Denne banen benyttes kun om sommeren da 
klubben har innendørsbane annet sted som benyttes høst/vinterstid. Pistolklubben disponerer et bygg 
og areal til selve skytebanen. Pistolklubben har leieavtale med grunneier Vennesla Skytterlag.  
 
 

  
Figur 4: Vennesla Pistolklubb (kilde: www.venneslapistolklubb.com) 

 
 

http://www.vennesla-skytterlag.net/
http://www.venneslapistolklubb.com/
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Vennesla hundeklubb 
Hundeklubben holder til innenfor planområdet og har som skytterklubben og pistolklubben innkjørsel 
via Kvernhusdalen boligområde og Kringsjåvegen. Klubben disponerer et bygg og en parkeringsplass/ 
slette, som ligger sør for Pistolklubben og skytterlaget. Hundeklubben har leieavtale med grunneier 
Arne Magne Robstad – gnr/bnr 19/1.  
 
 
Statnett og Agder Energi – transformatorstasjon / strøm 
Statnett SF har ansvar for regionlinjen i nord - S420 Kristiansand-Brokke/ Kristiansand/Arendal 
(merket med rødt – 420 kV). Agder Energi Nett har ansvar for regionlinjen - S50 Nomeland-Steinsfoss 
(merket grønn og blå retning nord-sør – 132 kV og 24 kV) og distribusjonsnettet AG / A (merket grønn 
- 22 kV) langsmed fv405.  
 

 
Figur 5: Eksisterende kraftlinjer (Kilde: www.nve.no)  

 

Annen bebyggelse 
Innenfor planområdet er det flere boliger som ligger langsmed fv 405 og i Bjelkedalen: Alle med 
adresse Venneslavegen.   
  

http://www.nve.no/


 

Områderegulering Dueheia næringspark    Side 11 | 35 
 

2.2 Topografi og landskap 

Landskap og vegetasjon 

Planområdet består av et svært kupert landskap med 
markante koller, åser og daldrag. Daldragene har en 
markant retning fra nordvest – sydøst og deler opp 
landskapet. Det er typisk furuskog på koller, lauv og 
gran i rikere lier og dalbunner. I enkelte daldrag og søkk 
er det myr.  
 

Høyeste punkt innenfor planområdet er Liksteinheia på 

200 moh, utover det varierer toppene i høyde på 177-

198 moh. Laveste punkt ved fylkesvegen i sør ligger på 

ca. 44 moh. Landskapets variasjon sees tydelig på figur 

7. 

Vegetasjonen veksler mellom bar- og lauvskog, myr og 
bart fjell.  
 
Det er flere vannforekomster og bekkedrag i området, 
hvor Butjønn er størst og ligger nord i planområdet. 
Utover dette er det mindre tjern og bekker.  
 
Planomrisset omfatter del av Venneslafjorden og er 
tiltenkt areal for etablering av kjølevannsledning 

 
 

 

Registrerte dype myrer er merket med lilla. Flesteparten er nøysomme, middels/lite omdannet i øvre 

lag og middels omdannet i nedre lag. Det er registrert 2 myrer (markert med rød ring) som ikke 

nøysomme og lite omdannet i øvre sjikt og middels omdannet i nedre sjikt. 

Alle myrene her er åpne myrer utenom en som er tresatt med barskog. 

 

 
 

Figur 6: Illustrasjon som viser terrengmodell (kilde: 

www.kartverket.no) 

Figur 7: Illustrasjon som viser myrområder og topper (kilde: NIBIO) 

http://www.kartverket.no/
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Naturressurser – skog 

Planområdet består i hovedsak av barskog og noen mindre områder med lauvskog og myr samt litt 
blandingsskog. Boniteten er vekslende, men i hovedsak lav.  
 
 

Barskog Blandingsskog Lauvskog Myr Annet (bebygd, 
vann, dyrket mark, 
mm) 

*2160 dekar 
 

*133 dekar *142 dekar *110 dekar *72 dekar 

*Her er de to «utstikkerne» i planområdet ikke medregnet (omriss for kjølevannstrase og gang-/ 
sykkelveg fv405) 
 
 
 
I figur 9 vises de ulike skogstypene. Mørk grønn er barskog, oliven grønn er blandingsskog, lysgrønn 
er lauvskog og brun er ikke tresatt areal (myr) 
 

 
Figur 8: Kartet viser oversikt over treslag innenfor planområdet (NIBIO).  

 

Pr. i dag er det ikke kjent å være større aktiv drift med hensyn til uttak av skog. Med hensyn til bonitet 
er det arealene som ligger rundt Bjelkedalen som har skog med høg bonitet.  
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Figuren under viser boniteten i området. Mørk grønn er særs høy bonitet, mellomgrønn er høy bonitet, 
oliven grønn er middelsbonitet og lys grønn er lav bonitet. 
  

 
Figur 9: Kartet viser oversikt over de ulike bonitetene i planområdet. l (NIBIO). 

 

Det er lite aktiv landbruksdrift innenfor planområdet utenom arealene i Bjelkedalen. Lysegule flekker er 
innmarksbeite – totalt 1,5 dekar og oransje flekker er fulldyrka jord – totalt 5,7 dekar. 
 

 
Figur 10: Kartet viser oversikt over jordbruksareal i planområdet (NIBIO). 
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2.3 Naturmangfold 

Arter 

Det er relativt begrenset hvor mye som er registrert av naturmangfold innenfor planområdet. Utfra 
kjente databaser som Nibio, Artsdatabanken og MiS viser det funn av blant annet Coronella austriaca/ 
slettsnok (NT), Criorhina ranunculi/ svart pelsblomsterflue (VU), Epistrophe cryptica/ østlig 
skogbrynflue (NT), Ipicodon pendulus/ furupiggmusling (NT),  Bembecia ichneumoniformis/ 
engglassvinge (NT) og Satyrium w-album/ almestjertvinge (VU). Merket med gule, oransje og grønne 
prikker. 
 
Fremmede arter som bleikspirea og ugrasmjølke er registrert innenfor planområdet (merket med 
grønne ruter) 
 

 
Figur 11: Kartet viser oversikt over kjent, 

 kartfestet naturmangfold (www.miljostatus.no). 

  

http://www.miljostatus.no/
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Vilt 

Det er registrert et område med rådyr innenfor planområdet, markert nedenfor med en blågrønn flate. 
Det ligger flere registrerte krysningspunkt for elg på fv405 og ett av disse ligger lengst nord på 
fylkesvegen. Krysningspunktet er markert med blågrønn strek.  
 
Det er ikke kjent å være registrert storfugl innenfor planområdet. Figuren under illustrerer det 
kunnskapsgrunnlaget som foreligger for vilt.  
 

 
Figur 12: Kartet viser eksisterende registreringer av rådyr og elg (Artsdatabanken 2020). 

 
Området er en del av Skjerkedalen Jaktlag. Dette jaktlaget er på over 20.000 da, og er av den grunn 
delt inn i 3 mindre lag.  
 
Det lokale laget kalles Skjerkedalen Nedre eller Grovane jaktlag. Det består av 5 grunneiere: Ingrid 
Retvedt (2.600da), Jan Erik Farevåg (1.500da), Kjetil Urdal (500da), Andreas Åmdal(200da) og Arne 
Magne Robstad (4.200da). 
 

2.4 Vannmiljø og nedslagsfelt  

Planområdet drenerer til Rogåna i øst og til Otra i vest (021-18-R). Rogåna sitt bekkefelt utgjør det 
største vannarealet av planområdet og består av Butjønn, flere mindre tjern og våtmark/myrområder. 
Otra bekkefelt utgjør en mindre del av planområdet men har et stort nedslagsfelt totalt sett. Vannskillet 
er markert med grønn strek. 
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Figur 13: Nedslagsfelt, bekkeløp og vann i planområdet (www.nve.no) 

 

Fisk 

I planområdet er det både innlandsfisk og sjøørret fortrinnsvis i Rogåna. Sjøørreten er knyttet til den 
nedre delen av planområdet hvor Rogåna munner ut i Venneslafjorden.  
 

2.5 Kulturminner- og kulturmiljø 

Kulturminner 

Sør i planområdet mellom Kvernhusdalen og skytebanen ligger Fjellmannsvegen, som er en gammel 
ferdselsvei mellom Setesdal, Evje, Iveland og Kristiansandsområdet. Denne ble nedlagt som offentlig 
veg i 1828, og er et arkeologisk kulturminne med uavklart vernestatus. Markert med R og rød sirkel. 
 
Det er flere registrerte kulturminner like utenfor planområdet, eksempelvis en gravhaug, Grovane, i 
sørøst. Det er registrert flere Sefrak-bygninger innenfor planområdet, markert med grå, gule og røde 
trekanter.   
 

http://www.nve.no/
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Figur 14: Kart over kulturminner hentet fra Riksantikvaren sin base. 

 

2.6 Barn og unge 

Det er ikke kjent at barn og unge bruker området utover ferdsel og lek langs Kringsjåvegen. Dette som 

følge av etableringen av skytebaner og -anlegg og at det er kjent at det er begrenset mulighet for 

ferdsel i området.  
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2.7 Friområder og friluftsliv 

Friluftsliv 

Det er tilkomst til området inn via Kringsjåvegen. En mindre del av planområdet er godt brukt som 

lokalt turområde og grusveien strekker seg langt innover via Kringsjå og Skisland til Åletjønn –. Det 

foregår i dag ulike aktiviteter i og i nærhet av planområdet. Tømmerrenna, Paulen og Kringsjå 

kraftstasjon er populære turmål og del av det totale turområdet men ligger alle tre utenfor varslet 

planområde. Sykkelruten Kile-Røyknes følger Kringsjåvegen gjennom planområdet.   

Som følge av etableringen av skytebaner og -anlegg og tilhørende begrenset bruk av omkringliggende 

områder, benyttes deler av planområdet i veldig liten grad til turområde.  

 

 
Figur 15: Illustrasjon som viser Paulen, Tømmerrenna, Kringsjå kraftsstasjon og  

registrert sykkelrute Kile-Røyknes langs Kringsjåvegen (kilde:www.ut.no) 



 

 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SIDE 19 AV 35  

 

P:\32715\10220770_Dueheia\000\06 Dokumenter\Plan og prosess\Planprogram\Planprogram Dueheia høringsforslag.docx 
 

2.8 Transportsituasjon 

Infrastruktur  

Veiforbindelser 
En av dagens adkomster til planområdet er fra fv405 Venneslavegen og går via Kringsjåvegen. Vegen deler 
seg etter ca 600 meter i boligfeltet Kvernhusdalen hvor en tilkomst er ved Kringsjåvegen 26 og 28. Den 
andre tilkomsten er Kringsjåvegen som går nordover til Kringsjå og videre til blant annet Skisland i Iveland 
kommune.  
 
Første del av Kringsjåvegen ca 750 meter er kommunal veg KV4675/3015. Begge tilkomstene er delvis 
private veger type skogsveg og utstyrt med bom. Det er ingen direkte tilkomst til Dueheia i dag utover 
traktorveger og stier. 
  
Det er i tillegg en adkomst via Bjelkedalsbrua KV5240. Dette er en kommunal veg som strekker seg ca 100 
meter inn fra fv405, deretter blir det privat veg fram til boligene.  
 
Fv405 Venneslavegen er del av planområdet fom undergangen ved Veråsvegen tom Hagen. Det er etablert  
gang- og sykkelvei i dag langs fylkesvegen fra og med Samkom i nord og fram til Hagen i sør. Fv405 har en 
ÅDT på 3300 fram til avkjørsel til Kvernhusdalen og ÅDT på 1900 nord for avkjørselen. Tallene er fra 2016 
og hentet fra www.vegkart.atlas.vegvesen.no. 
 

 
Figur 16: Illustrasjonen viser adkomstvegene Kringsjåvegen og Bjelkedalen (www.vegkart.no) 

 

Jernbaneforbindelser 
Den operative Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger passerer gjennom planområdet og Grovane 
stasjon ligger rett sør for planområdet.  
 
Setesdalsbanen er en avstikker fra Sørlandsbanen og gikk opprinnelig mellom Kristiansand og Bygland i 
Setesdal. Setesdalsbanen ble nedlagt i 1962 og drives i dag som museumsjernbane.   
 
 
 

http://www.vegkart.atlas.vegvesen.no/
http://www.vegkart.no/
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Figur 17: Illustrasjonen viser Grovane stasjon og jernbanelinjer (www.vegkart.no) 

 
 

Annen teknisk infrastruktur 
I nær tilknytning til planområdet er det eksisterende vann og avløpsnett med tilstrekkelig kapasitet. 
 
Kommunens grunnvannsbrønner (Vennesla kommune sitt drikkevann) ligger på Drivenesøya. Det er 12 
stykker som er lokalisert på sørsiden av øya. 
 
   

2.9 Spesielle miljøforhold 

Grunnforhold og geologi  

Kartlegginger angir berggrunnen til å være øyegneis, og det er i utgangspunktet ikke en typisk 
problembergart mht sulfid. Øyegneisen er imidlertid omkranset av migmatitt og båndgneis som  være 
problematiske. Det bør antakeligvis gjennomføres en kartlegging for å avgjøre om kartet stemmer med 
geologien på stedet da det kan være en del lokale variasjoner som ikke fremkommer. 
 
Av løsmasser er det i hovedsak tynn morene (lys grønn), noe tykk morene (mørkere grønn) langsmed 
Rogåna og et felt med breelv-/bresjø-/innsjøavsetning (oransje og gul) i Kvernhusdalen.  
 

http://www.vegkart.no/
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Figur 18: Kartutsnittene viser forekomst av berg og løsmasser (/kart)  

 
 
Det er store terrengforskjeller i planområdet. Det vil derfor finnes lokale 
områder hvor det kan være aktuelt med rasfare. Eksempelvis har NVE 
registrert Potensiell jord- og flomskredfare i Bjelkedalen, se kartutsnitt. 
 
 
Planområdet ligger i all hovedsak over marin grense. Det er kun noen 
arealer ved Grovane og langs fylkesvegen i sør som er under marin 
grense.  
 
 

 

 

 

Miljøforhold  

Grunnforurensing 

Det er ikke registrert noen form for forurensing i miljøstatus sin karttjeneste (miljødirektoratet).  

Lokale beboere har fortalt om tidligere tømmerdrift og at det ligger synketømmer i Venneslafjorden. I tillegg 

nevnes skytebanene sin aktivitet som har pågått over lang tid.  

 

Støy 
Planområdet er lite påvirket av støy utover aktiviteten på skytebanene.  Pga lav ÅDT ansees ikke vegstøy å 
være noe problem.  
 

Figure 19: Potensiell jord- og 

flomskredfare (kilde:www.nve.no) 
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Luftforurensning 
Dueheia er ikke et bynært strøk og det er ikke luftforurensende virksomheter i området. Luftkvaliteten med 
hensyn til for eksempel trafikkforurensing antas ikke å være aktuelt pga lav ÅDT.    
  

3 Aktuelle overordnede rammer og premisser  

3.1 Statlige og nasjonale føringer 

 

3.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 
 
Forventningene skal følges opp i planleggingen etter Plan- og bygningsloven og omfatter følgende tema: 

• Klima og energi 

• By- og tettstedsutvikling 

• Samferdsel og infrastruktur 

• Verdiskapning og næringsutvikling 

• Natur, kulturmiljø og landskap 

• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

 

3.1.2 Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet 
 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (2019) 

• Om barn og planlegging, rundskriv T-2/08 

• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012) 

• T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 
 
 

3.1.3 Aktuelle lover 
 

• Plan- og bygningsloven 

• Naturmangfoldloven (§§ 8-12) 

• Folkehelseloven (§ 4) 

• Kulturminneloven 

• Vegloven 

• Vannressursloven 

• Friluftsloven 

• Forurensingsloven 

• Laks- og innlandsfiskeloven 

 

3.2 Regionalplan   

3.2.1 Regionale føringer 

 

Regionplan Agder 2030 
Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for en bærekraftig region med lave utslipp 
og gode levekår.  
 
Planens hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt, økonomisk bærekraftig region i 2030 – et 
attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  
 
Region Agder har fem tema som skal være hovedsatsningsområder frem mot 2030: 
 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
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• Verdiskaping og bærekraft 

• Utdanning og kompetanse 

• Transport og kommunikasjon 

• Kultur 
 

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av bærekraft i 
hovedmålet: 

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

• Klima og miljø 

 
Næringslivet i regionen har store muligheter for å utvikle nye klimavennlige løsninger og produkter, og 
dermed nye grønne arbeidsplasser. For å få dette til må Agder styrke innsatsen innen forskning, utvikling og 
innovasjon. 
 

3.2.1.2 Regional plan for Kristiansandsregionen 2020 -2050 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 datert 1/9-2020 omfatter kommunene Kristiansand (fom 

1/1-20 også Søgne og Songdalen), Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand.  

Det framgår av regional plan at generelt sett er reserven for næringsarealer god for industri og lager i 

regionen. Hverken Vennesla eller Iveland er omtalt spesifikt med tanke på næring og det er ingen konkrete 

arealreserver knyttet til disse to kommunene. 

Lokalisering av virksomheter gjøres utfra prinsipp om rett virksomhet på rett sted og ABC-områder (s.27 og 

41 i Regional plan). Det kreves mobilitetsplan for alle etableringer med flere enn 50 ansatte. 

 
Plasskrevende næringer krever store arealer og for Vennesla og Iveland (som felles bo og arbeidsmarked) 
er det ønskelig å løse dette innenfor egne kommunegrenser. Videre står det at plasskrevende og 
transportrelaterte virksomheter skal som hovedregel lokaliseres i tilknytning til stam- og riksvei. Virksomheter 
som benytter tog/skip/fly, bør lokaliseres i nærheten av trafikknutepunktene for den aktuelle infrastrukturen. 
(s.41 i Regional plan). 

 

3.3 Kommuneplan 

3.3.1 Kommunale føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Vennesla 2018-2030 og Iveland 2014-2026 
Samfunnsdelen for Vennesla fokuserer på kommunens hovedutfordringer og er konsentrert til de to 
hovedtemaene levekår og utdanning.  
 
Samfunnsdelen inneholder overordnede mål, strategier og prioriterte oppgaver for Vennesla kommune som 
samfunnsutvikling, oppvekst, helse og omsorg, arbeidsgiver, eier og forvalter av fellesskapets verdier 
(ressursforvalter), forvaltningsorgan og lokaldemokrati. 
 
Kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling og det skal legges bærekraftig utvikling til grunn for 
utvikling kap 4.2 s. 11. 
 
Samfunnsdelen for Iveland 2014-2026 har visjonen «Et godt sted å bo» og har som hovedmål 
befolkningsøkning over landsgjennomsnittet. Kjerneverdiene er modig, raus og troverdig ved blant annet å 
være ambisiøse og en pådriver for utvikling. 
 

 



 

RAPPORT SIDE 24 AV 35  

 

P:\32715\10220770_Dueheia\000\06 Dokumenter\Plan og prosess\Planprogram\Planprogram Dueheia høringsforslag.docx 
 

Kommuneplanens arealdel Vennesla 2018-2030 og Iveland 2020-2030 

I kommuneplanen for Vennesla, 2018-2030 er området avsatt til LNFR (landbruk-, natur, friluftsformål samt 

reindrift). Fremtidig boligområder Hagen nord (1.15), Hagen sør (1.16) og Dueheia Terrassse (1:17). 

Idrettsanlegg (skytebane).  

Arealer med rød skravur er hensynsoner – fare i form av høyspenningsanlegg, ras og skredfare i form av 

snø eller jord-/flomskred. 

Planlagt tiltak vil således ikke være i tråd med formålet.  

           
Figur 20: Utsnitt av KPs arealdel i  Figur 21: Utsnitt av KPs arealdel i 

Vennesla kommune   Iveland kommune 

 

I kommuneplanens arealdel for Iveland 2020-2030 er området avsatt til LNFR. Arealer med rød skravur er 

hensynsoner – fare i form av høyspenningsanlegg. 

Planlagt tiltak vil således ikke være i tråd med formålet energikrevende næring.  

 

3.4 Gjeldende reguleringsplaner  

Selve planområdet er i hovedsak uregulert. 

Reguleringsplaner 

Av tilstøtende og overlappende reguleringsplaner er: 

• Kvernhusdalen (1997040) ikraftrelsesedato 24.10.1985. Boligfelt sør for planområdet. 

• Kvernhusdalen Grovane 19/1 (2010004) ikraftredelsesedato 16.12.2010. Boligfelt vest for boligfelt 

Kvernhusdalen. 

• Grovane stasjon - Hagen del 1, ikraftredelsesdato 12.12.2013. Regulering av fv405 fra togstasjon til 

litt nord for Venneslavegen 420C. 

• Grovane stasjon – Hagen del 2, ikraftredelsesdato 12.12.2013. Regulering av fv 405 fra litt sør for 

Venneslavegen 447 til Venneslavegen 521. (delvis bygd, fom Venneslavegen 521 fram til 

Bjelkedalen bru.) 

Alle berørte og tilstøtende planer ligger i Vennesla kommune.  

Det er ikke registrert noen pågående reguleringsplaner i nærheten av planområdet på kommunene sine 

kommunekarttjenester. 
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4 Metode  

I henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal det utarbeides en 

konsekvensutredning for planforslaget. Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og vurdere 

hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for de tema som er valgt i planprogrammet. 

Konsekvensutredningen vil bygge på eksisterende kunnskap gjennom innhenting av data fra offentlige 

databaser, eksisterende litteratur innenfor fagområdene, befaring og erfaringer i forbindelse med 

eksisterende virksomhet. 

Konsekvensene skal beskrives med 

fordeler og ulemper for miljø og 

samfunn etter en felles norm i 

henhold til metodikk for ikke-prissatte 

tema i Statens vegvesens håndbok 

V712 “Konsekvensanalyser”. 

Prinsippene som legges til grunn er 

en systematisk gjennomgang av 

verdi, tiltakets påvirkning og 

konsekvensens betydning. 

Konsekvensen for et tema 

fremkommer ved å sammenholde 

temaets verdi og påvirkning. Dette 

gjøres i en konsekvensvifte som vist i 

figuren til høyre.  
 

 

 Figur 4-1 Konsekvensvifte (kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, 

 Statens vegvesen). 

Det gjøres en verdivurdering av miljøet/området som blir berørt av tiltaket ut fra den funksjonen området 

har i dag, i forhold til de aktuelle tema. Verdien angis på en femdelt skala; uten betydning-noe-middels-stor-

svært stor verdi.  

Påvirkning er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller 

områdene. Påvirkningen vurderes i forhold til alternativ 0, på en skala fra sterkt forringet til forbedret 

virkning tiltaket vil ha for miljøet/området. 

Konsekvens beskriver de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0. 

Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra stor positiv konsekvens (++++) til kritisk negativ 

konsekvens (- - - -). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi innenfor 

ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema.  

 

Figur 4-2 Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser (kilde: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen). 

Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket sammenlignet med 0-

alternativet og en vurdering av måloppnåelse i forhold til overordnede planer. Det vil også bli redegjort for 

eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser som anbefales.  

Alle tema skal vurderes ut fra denne metoden.  
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5 Alternativer  

Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkninger og konsekvenser som 

planforslaget kan medføre.  

Konsekvensutredningen vil vurdere planforslaget mot dagens situasjon (eksisterende arealplaner).  

 

Alternativ som skal 

utredes 

Beskrivelse av alternativet 

Alternativ 0 

Dagens situasjon og 

potensialet i eksisterende 

reguleringsplaner og 

avsatte arealer i gjeldende 

kommuneplan. 

• Fv405 g/s-veg etableres fra Bjelkedalen bru og sørover  

• Avsatt boligareal i kommuneplanen etableres (felt 1.15-1.17) 

• Videreføring av eksisterende situasjon 

Alternativ 1 

Etablering av 

energiforedlende/ 

energikrevende næring, 

forlengelse g/s-veg og 

utvidelse boligområdene 

1.15-1,17 
 

Tiltaket vil omfatte: 

• Næringsområde med mulighet for etablering av energiforedlende/ 
energikrevende næring med tilhørende anlegg på til sammen ca. 
300 000 m2 med tilhørende parkeringsplass. Området er planlagt 
med en utnyttelsesgrad på ca. 30 %. Parkering inngår ikke i dette. 
Bebyggelse vil kunne være i flere etasjer, med en mønehøyde opp 
til 30 meter. 

 
• Etablering av jernbanespor for håndtering av transport til og fra 

• Fv405 g/s-veg etableres fra Bjelkedalen bru og sørover til 

jernbaneundergang 

• Flytting av skytebaneområdet til annet sted innenfor planområdet. 

• Etablering av avsatte framtidige boligområder (1.15 (Hagen nord), 

1.16 (Hagen Sør) og 1.17 (Dueheia Terrasse) fra kommuneplanen.  

 

 
Referansealternativet er dagen situasjon. Altså å beholde LNFR-område og eksisterende reguleringer.   

5.1 Utbyggingsalternativ 

5.1.1 Næringsområde 

Det er gjort en foreløpig volumstudie som viser en mulig disponering av næringsarealene. Et næringsområde 
med mulighet for etablering av energiforedlende/ energikrevende næring med tilhørende anlegg er en type 
virksomhet som trenger store sammenhengende arealer. 
 
Den endelige størrelse og utforming er avhengig av det videre arbeid og evt aktuelle aktører man inngår 
avtale med. Det er imidlertid gjort en foreløpig volumstudie som indikerer at det planlegges et totalt bebygd 
areal på til sammen ca 300.000 m2. I tillegg kommer tilhørende parkeringsplass og atkomstveg fra fv405 og 
inn til selve næringsområdet. Dette utgjør en utnyttelsesgrad på ca. 30%. Bebyggelsen vil kunne være i flere 
etasjer med en mønehøyde opp til 30 m.  
 
Atkomst til næringsområdet vil være via Bjelkedalen bru. Dette krever en utvidelse og oppgradering av 
dagens bru.  
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5.1.2 Boligområdene   

Det er 3 boligområder avsatt i kommuneplanen som er del av planområdet. Dette er feltene 1.15 – 1.17 og 

benevnes Hagen nord, Hagen sør og Dueheia Terrasse. Alle er spilt inn til kommuneplanen i 2017 av 

grunneier Arne Magne Robstad og ligger som vedtatte boligreserver. 

 

5.1.2.1 Hagen nord 
Hagen nord er et boligområde på ca 20 daa som ligger på nordvestsiden av fv405 og Rogåna og som 
planlegges utbygd med 8 boenheter. Området grenser mot 2 enkeltboliger mot nord og mot Rogåna i øst. 
Utfra konsekvensutredning utført i forbindelse med kommuneplanen er konklusjonen at innspillet kan tilrådes 
under de forutsetninger gitt i KUen. 
 

5.1.2.2 Hagen sør 
Hagen sør er et boligområde på ca 107 daa som ligger på nordvestsiden av fv405 og Rogåna og som 
planlegges utbygd med 45 boenheter. Området grenser mot 3 enkeltboliger. Utfra konsekvensutredning 
utført i forbindelse med kommuneplanen er konklusjonen at innspillet kan tilrådes under de forutsetninger gitt 
i KUen. 
 

5.1.2.3 Dueheia Terrasse 
Dueheia Terrasse er et boligområde på ca 104 daa som ligger på nordvestsiden av fv405 og Rogåna og 
som planlegges utbygd med 50 boenheter. Området grenser i sør mot boligfeltet i Kvernhusdalen. Utfra 
konsekvensutredning utført i forbindelse med kommuneplanen er konklusjonen at innspillet kan tilrådes 
under de forutsetninger gitt i KUen. 
 

5.1.3 Skytebanen  

Eksisterende skytebane er foreslått flyttet til Dybdepallane, nord i eksisterende avsatt areal i 
kommuneplanen – dette må konsekvensutredes for deretter å kunne reguleres. Foreslåtte plassering 
avklares i forbindelse med planarbeidet. 
 

 
Figur 22: Utsnitt eks. kommuneplan for Vennesla som viser avgrensning 

 formål idrettsanlegg og hvor Dyblepallane ligger (kilde: www.vennesla.kommune.no) 
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Det vil i reguleringsarbeidet angis utbyggingsvolum, høyder på bebyggelsen og planeringshøyder. Aktuelle 
reguleringsformål vil i all hovedsak være bebyggelse og anleggsformål knyttet til næring, boligformål, 
skytebane, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og LNFR- formål ev. grønnstruktur.  
Hensynssoner og båndleggingssoner i forbindelse med eksisterende tekniske anlegg i området er aktuelt å 
videreføre.  
 

5.2 Utfordringsbildet oppsummert 

Planområdet er i stor grad satt av til LNF-formål i Kommuneplanene.  
 
Natur-, klima- og miljøhensyn knyttet til inngrep i urørt natur er generelt utfordrende. Planområdet må 
kartlegges i forhold til biologisk mangfold da eksisterende grunnlag er begrenset.  
 
Det er flere myrer innenfor planområdet som planen muligens vil bygge ned. Det må settes opp ett 
klimagassregnskap for å se på klimagasseffekten (CO2).  
 
Nedslagsfelt for vann bør som hovedregel ikke endres, men det er utfordrende å arbeide med slike store 
terrenginngrep knyttet til næring uten å berøre/ endre på fordrøyningseffekten eller hvor vannet renner. Det 
må tilstrebes at arrondering av terrenget ikke medfører negativ påvirkning. 
 
Tilstandene til vannforekomsten skal ikke forringes, jf. vannforskriften. Det må derfor fremskaffes 
dokumentasjon på tilstandene til relevante forekomster. Nedslagsfeltene vil bli berørt men i hvilken grad og 
hvilket omfang må undersøkes nærmere, særlig med tanke på fisk.  
 
Landskapsendringen vil bli store og det er viktig å vurdere fjern- og nærvirkning av inngrepene, og se på 
hvordan tomteplassering og høyder kan brukes til å «skjule» inngrepene og gjøre det visuelt mindre synlig. 
 
Det er utfordrende med hensyn til god adkomst til næringsområdet og at man må gjøre omfattende inngrep 
for kjøreveg inn og opp i næringsområdet. Trafikksikkerhet i forbindelse med ny/ utvidet avkjørsel fra fv405 
via Bjelkedalen bru til planområdet er en viktig problemstilling.  
 
Supplering av g/s-veg langs fv405 slik at den blir komplett helt ned til jernbaneundergangen er en utfordring 
da det på enkelte steder er veldig trangt mellom dagens kjøreveg og boligene. Det kan være utfordrende 
anleggsteknisk og, av hensyn til ingeniørgeologi/stabilitet/fjellsikring osv.  å sprenge seg inn i den bratte heia 
langs fv 405 langs Venneslafjorden hvis ny GS-vei skal på innsiden.  
 
Det må sees på energibehovet som denne reguleringen krever, og vurdere dette opp mot eksisterende uttak 
og fremtidig uttak. Kan bli behov for framtidige traseer til kraftlinjer for å sikre forsyningssituasjonen. 
 
Det vil kunne være behov for prosessvann. Utredningen skal beskrive effekt uttak og tilbakeføring av 
prosessvann vil ha på berørte vannforekomster og naturen rundt. I den sammenheng vil det være aktuelt å 
se på hvilke muligheter det er til å benytte seg av prosessvannet til andre funksjoner, for eksempel 
oppvarming.  
 
Planlagt tiltak medfører flytting av Skytterlaget som også er grunneier i planområdet. Skytterlaget tilbys 
erstatningstomt og skal som utgangspunkt holdes skadesløs.   
 
Beliggenheten i et klimaperspektiv er utfordrende med tanke på bærekraftig mobilitet og tilgjengelighet. 
Samtidig er dette en type næring som er både areal- og energikrevende, og den bør derfor ikke lokaliseres i 
et hvilket som helst næringsområde. Det er viktig med god tilgjengelighet til nasjonal viktig infrastruktur. En 
slik type næring har også et arbeidsmarked som er av regional og nasjonal interesse og plassering etter 
ABC-prinsippet kan derfor i større grad fravikes. Det vil bli utarbeidet en mobilitetsplan som skal vurdere 
disse forholdene. 
 
Risikobildet for beboere nær inntil og brukere av området med tanke på støy, forurensing, økt trafikk og 
aktivitet i anleggsperioden og på sikt vil være fokusområde. 
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6 Utredningsbehov  

Som en del av planprogrammet er det gjennomført en kartlegging av utredningsbehov i forbindelse med 

konsekvensutredning og planbeskrivelse. Det er tatt utgangspunkt i listen nedenfor som er hentet fra 

forskrift om konsekvensutredning § 21 «Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn». I endelig planbeskrivelse vil også andre temaer blir omtalt.  

6.1 Kartlegging av utredningsbehov  

Tema  Utredningsbehov KU Plan 

Naturmangfold jfr. 
Naturmangfoldsloven 

Påvirkning på naturmangfoldet 
vurderes og beskrives under temaet 
Naturmangfold i KUen. 
 
Påvirkning på hjorteviltet (hjort, elg og 
rådyr) i området vurderes og 
beskrives under teamet 
Naturmangfold i KUen.  
 

X X 

Økosystemtjenester Påvirkning på økosystemet vurderes 
og beskrives med særlig fokus på 
viktige reguleringstjenester som 
karbonbinding, flomdemping, 
erosjonskontroll og vannrensing. 
Vurderes og beskrives i temaet 
Økosystemtjenester i KUen 
 

X  

Nasjonalt og internasjonalt 
fastsatte miljømål 

Ikke aktuelt 
  

Kulturminner og kulturmiljø Påvirkning på kjente kulturminner og 
kulturmiljø vurderes og beskrives i 
temaet Kulturminner og kulturmiljø i 
KUen.  
 

X X 

Friluftsliv Påvirkning på friluftsliv og bruk av 
nærmiljøet i området vurderes og 
beskrives i temaet Friluftsliv og 
nærmiljø i KUen 
 

X X 

Landskap Påvirkning på landskapet utredes i 
temaet Landskapsbilde i KUen.  X  

Forurensning (utslipp til luft, 
herunder klimagassutslipp, 
forurensning av vann og grunn, 
samt støy) 

Skytebane - mulig forurensede 
masser undersøkes og utredes i 
temaet. Behov for geotekniske 
undersøkelser må vurderes. 
Forurensning i KUen.   
 
Påvirkning som følge av nedbygging 
av karbonrike og grønne arealer. 
Beregning av klimagasseffekten av 
arealbruksendringer inngår i temaet 
og det skal settes opp et 
klimagassregnskap. 
 

X  

Vannmiljø, jf. vannforskriften Påvirkning på vannmiljø som følge av 
tiltaket vurderes og utredes i temaet 
Vannmiljø i KUen.  
 

X X 
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Tema  Utredningsbehov KU Plan 

Jordressurser (jordvern) og viktige 
mineralressurser 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  X 

Samisk natur og kulturgrunnlag Ikke aktuelt 
  

Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

Trafikale forhold for adkomst utredes i 
KU under temaet Trafikksituasjon. Det 
skal utarbeides mobilitetsplan for 
tiltaket. Beskrivelse og virkning av 
tiltaket omtales også i 
planbeskrivelsen samt evt trafikk-
konsekvenser utenfor planområdet. 
 

X X 

Beredskap og ulykkesrisiko Temaet er del av ROS-analyse i 
planbeskrivelsen 
 

 X 

 
Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

 
Temaet er del av ROS-analyse i 
planbeskrivelsen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

X 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  X 

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen   X 

Barn og unges oppvekstvilkår Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen 
 

 X 

Kriminalitetsforebygging Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen 
 

 X 

Arkitektonisk og estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet. 

Beskrivelse og virkning omtales i 
planbeskrivelsen  X 

 

6.2 Tema som skal utredes i konsekvensutredningen (KU) 

Det foreslås følgende utredningstemaer: 

• Naturmangfold 

• Økosystemtjenester 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Friluftsliv og nærmiljø 

• Landskapsbilde 

• Forurensing 

• Vannmiljø 

• Trafikksituasjon 

• Lokalisering av næringsarealer (samfunnsøkonomisk konsekvens) 
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6.2.1 Naturmangfold inkludert viltkartlegging 

 
6.2.2 Økosystemtjenster 

 
6.2.3 Kulturminner og kulturmiljø 

 
6.2.4 Friluftsliv og nærmiljø 

 
6.2.5 Landskapsbilde 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Offentlige kartbaser. Lokalkunnskap. Utredninger i forbindelse med Kommuneplan for Vennesla 2018-

2030.   

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Rødlistearter og Fremmede arter Befaring og kartlegging av 

naturtyper på land og i 

ferskvann etter for eksempel 

NiN-metoden.  

Konsekvensutredes.  

Viltkartlegging Evt kartlegge og vurdere Konsekvensutredes. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Flere databaser med info som danner et bilde.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Karbonbinding Kartlegge og vurdere  Konsekvensutredes.  

Flomdemping Kartlegge og vurdere  Konsekvensutredes. 

Erosjonskontroll Kartlegge og vurdere  Konsekvensutredes. 

Vannrensing Kartlegge og vurdere  Konsekvensutredes. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Det framgår av databasen Askeladden at det finnes kjente kulturminner innenfor planområdet. Det er 

imidlertid behov for å gjennomføre registrering. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Arkeologisk registrering Registrering utføres av Agder 

FK.   

Konsekvensutredes.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Registrerte tur-ruter og lokal kunnskap.   

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Turstier i planområdet Befare, kartlegge og vurdere 

virkninger. 

Konsekvensutredes.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Ingen kjent utover databaser med info som kan danne et bilde.  
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6.2.6 Forurensing 

 
6.2.7 Vannmiljø 

6.2.8 Trafikksituasjon 

 

6.2.9 Lokalisering av næringsarealer 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Landskapsanalyse Befare, kartlegge og vurdere 

virkninger.   

Konsekvensutredes.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Kjent database www.miljostatus.no 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Hvis mistanke om forurensing i form av 

punktutslipp?  

Sulfidproblematikk? 

Kartlegge vha 

grunnundersøkelser, deretter 

vurdere. 

Konsekvensutredes.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Kjent database www.miljostatus.no  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Konsekvenser for vannmiljø som vann, 

bekker etc. 

Befare, kartlegge og vurdere. Konsekvensutredes.  

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Eksisterende trafikksituasjon er kjent. Fv405 har en ÅDT på 3300/1900. Det er delvis g/s-veg langsmed 

fv405. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Endring i trafikkmengder Mobilitetsplan vil beregne ny 

trafikkmengde til- og fra 

området  

Konsekvensutredes. 

Kryssutforming Utforming for nytt kryss med 

utgangspunkt i ny 

trafikkmengde. 

Konsekvensutredes. 

Adkomst for gående og syklende Løsninger og trafikksikkerhet 

vurderes.  

Konsekvensutredes. 

Kollektivtilgang Kartlegge og vurdere Konsekvensutredes. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Hensikten med tiltaket er å legge til rette for flere arbeidsplasser i Vennesla og Vennesla sitt nærområde. 

Vennesla er kjent som industribygd og har som følge av etablering av industribedrifter gjennom historien 

hatt et stort behov for arbeidskraft etter 1. verdenskrig. Veksten har imidlertid de senere år avtatt og i 

nyere tid har blant annet Hunsfos fabrikker gått konkurs etter 125 års drift.  

http://www.miljostatus.no/
http://www.miljostatus.no/
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6.3 Tema som skal omtales i planbeskrivelsen  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med 

planforslaget. Planbeskrivelsen vil beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 

forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, i tråd med lovens krav.  

Det er flere temaer som vil inngå i planbeskrivelsen, følgende tema arealbruk, naturmangfold og 

transportsystem vil få særlig fokus i planbeskrivelsen.  

6.4 Risiko- og sårbarhets analyse  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse 

med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering 

av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil utarbeides parallelt med 

konsekvensutredningen.  

  

Det er registrert 2% arbeidsledige i alderen 15-74 år. I Vennesla har mer enn 75% av den yrkesaktive 

gruppen utdannelse på nivå grunnskole/videregående skole. Mer enn 35% av Vennesla sin yrkesaktive 

befolkning jobb-pendler til annen kommune. Alle tall fra SSB (2020). 

Det er behov for arbeidsplasser i kommunen.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Lokalisering av næringsarealer ABC-metodikken Konsekvensutredes.  
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7 Organisering av planarbeidet  

7.1 Planprosess 

Det skal utarbeides områderegulering i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-8 og 

konsekvensutredning i henhold til § 4-1 i plan- og bygningsloven.  

Arbeidet med reguleringsplan og konsekvensvurderingene blir samordnet slik at det som sluttprodukt blir 

presentert et reguleringsplanforslag med tilhørende planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 

Saksgang for planarbeidet: 

 

7.2 Medvirkning og informasjon 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  

• Varsel om oppstart 

• Forslag til planprogram - offentlig høring  

• Annonsering i Vennesla Tidende og brev til berørte parter ved varsle om oppstart (01.12.2020) og 

ved høring av planprogram. 

• Kunngjøring på kommunens og Sweco sine hjemmesider 

• Offentlig ettersyn av planforslag 

• 2 planlagte informasjonsmøter, i høringsperioden til planprogrammet og i høringsperioden for 

planforslaget.   

• Informasjonsmøte med kommunen sine særutvalg, slik som barne- og ungdomsråd, og eldreråd etc.  

1

•Sweco AS, på vegne av Otra Holding AS, utarbeidet varsel om planoppstart som ble annonsert i 
Vennelsa Tidende 1. desember 2020 og tilsendt alle berørte parter (grunneiere/naboer og 
offentlige instanser). Det var i denne perioden anledning for alle til å komme med innspill til det 
kommende arbeidet. Eksempel på innspill kan være opplysninger om forhold i området som man 
bør ta hensyn til.Frist for å komme med innspill var satt til 11. januar 2021.

2

•Sweco utarbeidet deretter på bakgrunn av mottatte innspill ved varsel om oppstart - forslag til 
planprogram (dette dokument) som blir sendt på høring til berørte parter (grunneiere/naboer og 
offentlige instanser), annonseres i Vennesla Tidende og blir lagt ut til offentlig ettersyn i min 6 
uker . Det vil i denne perioden være anledning for alle til å komme med innspill til 
planprogrammet, evt manglende behov for utredninger og alternativer etc.  Frist for å komme 
med innspill er satt til 9. juli 2021. Det planlegges informasjonsmøte i høringsperioden

3
•På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil Vennesla kommune, som planmyndighet, 

fastsette planprogrammet.

4

•Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, på bakgrunn av 
fastsatt planprogram. Planforslaget skal være tilpasset plannivået og problemstillingene skal 
være relevante i forhold til de beslutningene som skal tas. Så langt som mulig skal vurdering av 
konsekvenser baseres på kunnskap som foreligger og nødvendig oppdatering av dette.

5

•Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning blir behandlet i Plan- og Økonomiutvalget 
(PLØK) i Vennesla kommune, blir sendt på høring til alle berørte parter og lagt ut til offentlig 
ettersyn. Det vil i denne perioden være anledning for alle til å komme med innspill til 
planforslaget. Det planlegges informasjonsmøte i høringsperioden
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• Deltagelse i Regionalt forum ved hjelp av og sammen med Vennesla kommune.  

 

7.3 Fremdrift 

 

 Tema 

  
Antatt tid 
 

Medvirkning 
 

Politisk beh. 
 

Varsel om oppstart Uke 49-02 

 
Offentlig høring  

    
Utarbeide planprogram Uke 14-17 

  

  

Avklaring Vennesla kommune 
– adm. 

Uke 19/20   

Forslag til planprogram – 
offentlig høring  

Uke 21-27 Offentlig høring 
Infomøte, etc  

 

Innsending revidert 
planprogram 

Uke 31   

Fastsettelse planprogram Uke 34 (24.08) 
  

 PLØK 

Innlevering av 
områderegulering med KU 

Ikke avklart   

1.gangsbehandling planforslag Ikke avklart   PLØK 

Høring planforslag Ikke avklart Offentlig høring 
Infomøte, etc   

 

Tabell 7-1 Antatt fremdriftsplan 

 

 

 


