Planbeskrivelse
Detaljregulering Området Vikeland Syd i Vennesla kommune
Planid 2017003
Dato 01.06.2018

1. Bakgrunn
1.1 Forslagsstiller
Detaljreguleringen fremmes av ENO Arkitekter AS på vegne Filadelfiamenigheten på Vikeland i Vennesla
kommune.
De trafikale løsningene, konsekvensutredning og støyrapport er utarbeidet av Via Nova AS i samarbeid med
Sinus AS.
1.2 Bakgrunn
Utgangspunktet for arbeidet med planen er å regulere dagens bruk av området som Filadelfiamenigheten på
Vikeland disponerer til sin virksomhet. I 1996 ble del av reguleringsplanen Vikeland Industri Sør omregulert til
Kirkelig senter. Vi vil gjøre oppmerksom på at plankartet for denne reguleringsplanen er ikke innarbeidet i
kommunens kartverk/database og er derfor ikke blitt med i for eksempel kommuneplanen. I 2003 etablerte
Filadelfiamenigheten barnehage i det tidligere bygget til Agder Energi. Høsten 2009 startet Vennesla Musikk
gymnas opp med godkjenning for 90 elever på musikk, dans og drama.
I 2015 ble følgende dispensasjoner gitt:
Dispensasjoner av 21.08.15
1. Bygg- og miljøutvalget godkjenner søknad om dispensasjon for bruksendring fra næringsvirksomhet til
studenthybler/internatdrift i Vikeland Næringsbygg. Dispensasjonen gis midlertidig fram til og med 2017.
Hovedhensynet ansees ikke vesentlig tilsidesatt da dispensasjon gis midlertidig og skolen allerede er
etablert i området. Området har heller ikke preg av å være industriområde pga. tidligere gjennomførte
tiltak.
2. Bygg- og miljøutvalget godkjenner søknad om dispensasjon for bruksendring fra næringsvirksomhet til
kontorlokaler/-funksjoner for lærere og ansatte i Vennesla Musikkgymnas i Iversen-bygget. Dette
vurderes å være innenfor formålet næring og at formålet i planen derfor ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Dispensasjonen gis midlertidig fram til og med 2017.
3. Vedtaket er truffet med hjemmel i PBL §19.2 og § 19.3
4. Søker bør parallelt starte et arbeid med en reguleringsplan for å få til en permanent situasjon/løsning for
skolens virksomhet.

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
2.1 Beliggenhet
Planområdet ligger på Vikeland, ca. 2,3 km sør for Vennesla sentrum. Planområdet er en liten del av området på
nordsiden av Fylkesveien. Hele området inneholder en blanding av allmennyttige formål som barnehage, skole
og kirke, samt industri, næring, kontorer og boliger.
Mot syd avgrenses planområdet av fylkesvei 405, mot nordøst av Vigeland Brugsvei. På nordvest siden av
planområdet er direktørboligen. Den er innlemmet i planområdet, med avgrensing av Vigeland Brugsvei og
Kvivollen idrettsareal. Mot vest avgrenses området av Mariknotten Næringsbygg og Kvivollen.
Planområdets størrelse er 25 070m2.
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Innenfor planområdet finnes allmennyttige formål som kirkelig senter, barnehage, undervisningslokaler til
videregående skole og trafikk skole, studenthybler som tidligere var boliger, direktørboligen, kontorer og
salgslokaler.
Den gamle direktørboligen er fredet og regulert til bolig. I dag bor det en stor familie i direktørboligen med 9 barn.
Kirkelig senter ble regulert i 1996 og bygget ble innviet i 1997. Kirkebygget har plass til 1200-1500 personer.
Kirkebygget har også arealer som disponeres av barnehagen og videregående skole.
Mariknotten Barnehagen har plass til ca. 80 barn. Den har sitt uteområde i del av direktørboligens hage. Den ble
etablert i 2003, utvidet i 2005 og 2015 og har ca. 25 ansatte.
Vennesla Musikk Gymnas ble etablert i 2009. Skolen er en privat videregående skole med eget skoleinternat.
Vigeland Brugsvei 13 inneholder i dag undervisningslokaler for videregående skole og studentboliger på
dispensasjon. Bygget er godkjent for 4 leiligheter og næringslokaler.
Vigeland Brugsvei 1 og 3 kalt «Iversen-bygget» inneholder skolens administrasjon, trafikkskole og salgslokaler.
Nærmeste nabo Næringsbygget «Mariknotten» inneholder kontorer, Treningssenteret Trimeriet, kiropraktorsenter
og salgslokaler for Redskapsboden i 1 etasje.

Planområdet
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2.2 Eksisterende bebyggelse og grunneierforhold.
Eiendommene som omfattes i planområdet er
Gnr/bnr 5/33 – Vigeland Brugs veg, eier: Hydro Vigelands Brug AS
Gnr/bnr 5/710 – eier: Vennesla Kommune - vegareal
Gnr/bnr 5/726 – eier: Henry Iversen
Gnr/bnr 5/725 – eier: Gaute Ruenes og Ole Fjermedal
Gnr/bnr 5/728 – eier: Filadelfiamenigheten Vennesla
Gnr/bnr 5/761 – eier: Filadelfiamenigheten Vennesla
Gnr/bnr 5/770 – eier: Vikeland Næringsbygg AS
2.3 Naturkvaliteter
Hele planområdet har gode solforhold. Området har mye vegetasjon og fremstår som et frodig naturlandskap.
Hele området er tilnærmet flatt og er godt egnet for mennesker med bevegelseshemninger.

Planområdet ligger langs Vigeland Brugsvei som er en svært idyllisk vei.

Uteområdet til Mariknotten Barnehage
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Tursti med forbindelse til Vigeland Hovedgård og Otra

Planområdet omfatter direktørboligen og hage.

Fredning av området rundt bygningen har som mål å bevare og sikre anleggets virkning i miljøet slik at boligen
også i framtiden skal framstå med tydelig historisk og arkitektonisk karakter som en representativ bygning knyttet
til industrihistorien.

Grønn infrastruktur
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2.4 Infrastruktur
Sosial infrastruktur
Dagens sosiale infrastruktur består av boliger, kontorer, industri, barnehage og kirkesenter.

Sosial infrastruktur
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Teknisk infrastruktur
Vann- og avløpsnett går gjennom planområdet.
Agder energi har en nettstasjon plassert på Kvivollen utenfor planområdet nord for Vigeland Brugsvei 13.
Nettstasjonen er forsynt med 22kV jordkabel. Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere
jordkabelens senterlinje enn 2m målt horisontalt. Det er en byggeforbudssone på 5m fra nettstasjoner til
nærmeste bygningsdel.

Teknisk infrastruktur
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Naturmangfold og fremmede arter
I naturbasen er det registrert uønskede fremmede arter i direktørhagen; rødhyll og kirsebærplomme. De er begge
oppført med svært høy risiko i svartelista. Funnene er vist på illustrasjonen under.
I følge kommentarer fra fylkesmannen skal det være registrert forekomst av sørlandsasal i direktørhagen, som
ønskes bevart.
«Den står som nær trua art (NT) i norsk rødliste. Norge har mer enn 25% av europeisk bestand av arten, og vi
bør derfor ivareta denne».
Dette stemmer ikke med våre funn, som vist på illustrasjonen, vokser Sørlandsasal langs Vigeland Brugsvei ved
barnehagen.
Forekomstene er merket på illustrasjonen. Grønt = Sørlandsasal, Rødt = Kirsebærplomme, Orange = Rødhyll

Nær trua art NORSK RØDLISTE: Sørlandsasal

Nær trua art NORSK RØDLISTE: Sørlandsasal
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Uønskede fremmede art NORSK SVARTELISTE: Rødhyll

Uønskede fremmede art NORSK SVARTELISTE: Kirsebærplomme
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2.5 Barn og unges interesser
Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre.
Boligene i området har store hager og barna leker i private hager. På ettermiddag/kveld og i helgene kan de
benytte barnehagens lekeareal.
Kvivollen på nordsiden av planområdet er regulert til idrett, men i kommuneplanen er det lagt ut til næring.
Det finnes også en natursti eller kjærlighetsstien som den også kalles som går fra Vigeland Brugsvei ned til
Vigeland Hovedgård. Ved Vigeland Hovedgård er det et større rekreasjonsområde med badeplass. Hele
befolkningen på Vikeland bruker denne naturstien for å komme ned til Hovedgården. Naturstien brukes gjennom
hele året og blir mye brukt til tur med hund. De som bor på sydsiden av fylkesveien krysser fylkesveien og
planområdet.
I Mariknotten næringsbygg er det etablert et utendørs treningsområde med treningsapparater og inne i
næringsbygget finnes treningsstudioet «Trimeriet» som er aktivt brukt av ungdommen ved den videregående
skolen.
Direktørboligen hage er delvis i bruk som lekeareal for barnehagen. Resten av hagen er delvis gjengrodd bortsett
fra 2 områder hvor plenen blir klippet. Det ene området er rett foran boligen og oppfattes som boligens hage. Det
andre området er på nordsiden av hagen. Hagen er i dårlig forfatning og blir lite stelt. Det er også her man finner
artene som er svartelistet.
Barnehagen bruker direktørboligens hage til turer og utflukter. Om vinteren kjører Vindbjart opp skiløype for de
minste. Det beste uteområdene for barn og unge er på nordsiden av planen, men etter at støyskjermen mot
fylkesveien ble montert, har kirken fått et stort og fint uteområde på sydsiden av kirken.
2.6 Bokvalitet
I dag er direktørboligen regulert til bolig, alle næringsbyggene i området inneholder leiligheter i tråd med tradisjon
og reguleringsplanene for området. I følge reguleringsbestemmelsene for området tillates det kun næring og
industri som ikke er til ulempe for boligene på Vikeland. Industri som medfører særlige ulemper henvises til andre
industristrøk. Planområdet har mange fine grøntområder og flott vegetasjon. Det er ønskelig å kunne bruke
direktørboligens hage til uteområde for studentboligene. Videre er det etablert en tursti fra planområdet ned til
Vigeland Hovedgård og Otra. Resultatet av støyutredningene og eventuelle avtaler angående bruk av
direktørboligens uteområde vil være avgjørende for å kunne implementere boligformål.
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2.7 Trafikkforhold
Fylkesvei 405 som går midt gjennom tettstedet er en forkjørsregulert tofeltsvei med skiltet hastighet 50 km/t.
Adkomst til planområdet er via Fylkesvei 405 og internveien Vigeland Brugsvei. Planområdet ligger på
kollektivaksen mellom Vennesla sentrum og Kristiansand. Nærmeste busstopp er Vennesla stasjon. Det er
bygget gang/sykkelveg fra kirkelig senter til sydgående busstopp og videre undergang under fylkesveien til
nordgående busstopp. Det er ingen tilrettelegging for gående på sydsiden av fylkesveien og heller ingen
tilrettelagt fotgjengerkryssing. På Fylkesveien er det ca.350m til sydgående busstopp fra kirkelig senter og
ca.450m til nordgående busstopp. De fleste bussene kjører via Vikeland sentrum og stopper på Lundevegen. Det
er ingen fotgjenger overgang på Fylkesveien til dette busstoppet. Det finnes 4 fotgjenger tråkk over fylkesveien
og behovet gjelder for mange brukere i området. I tillegg til Filadelfias brukere/ elevene ved den videregående
skolen er behovet for fotgjenger overganger like aktuelt for boligområdene på Vikeland og
arbeidstakerne/brukerne i andre næringsbygg. Befolkningen som bor på sydsiden av fylkesvegen krysser
fylkesveien for å handle på bensinstasjonen og de går sjelden omveien via kulverten. Se for øvrig vedlagt
trafikkanalyse utarbeidet av ViaNova Kristiansand.

Eksisterende veier i og omkring planområdet

2.7 Næringsutvikling
Kommunen har som mål å øke næringsutviklingen. De fleste er i dag sysselsatt innen tjenesteytende næringer
og servicenæringer noe som gjenspeiler seg i nyere etableringer i Mariknotten næringsbygg og Iversen-bygget.
Filadelfiamenigheten på Vikeland har ca. 80 grønne arbeidsplasser. I alle eldre reguleringsplaner på Vikeland er
det satt krav til at «bedrifter som antas å ville medføre ulempe henvises til andre industristrøk». Videre står det
«Boliger som har direkte tilknytning til virksomheten kan tillates innredet av bygningsrådet». Næringsområdet på
Vikeland er i dag en blanding av boliger og næring. «Næringsbygget» inneholdt 4 leiligheter før det ble bygget om
til studentboliger. I midten av næringsområdet ligger den fredede direktørboligen. Konsekvensen av denne
fredningen blir at kombinasjonen bolig og næring vil forbli og dermed kan ikke bedrifter som vil medføre ulemper
for boligbebyggelse etablerer seg i dette området. Vennesla kommune har flere andre industriområder som er
egnet for tyngre næring blant annet Hunsøya og Støleheia.
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3. Planstatus
3.1 Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel 2011-2023. I kommunen planens arealdel er planområdet lagt ut til
næringsbebyggelse og hensynssone bevaring av kulturmiljø for den tidligere direktørboligen med hage.
Kommuneplanen legger dermed opp til blandede funksjoner som næring og bolig. Det kirkelige senteret på
eiendommen 5/728 er lagt ut til næring i kommuneplanen. Menigheten har ca. 80 ansatte i området.
3.2 Reguleringsplan
Reguleringsplan for industriområdet Vikeland Industri vedtatt 26.mars 1987 hjemler at området skal brukes til
industri, håndverk og service med tilhørende handelsvirksomhet. Boliger som har direkte tilknytning til
virksomheter kan tillates innredet. Bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper henvises til andre
industristrøk.
Vikeland Industriområder sør består av følgende:
Gnr/bnr 5/725 – Olto og Prikken– 2037m2
Gnr/bnr 5/726 – Iversenbygget – 1409m2
Gnr/bnr 5/728 –Filadelfiamenigheten Vennesla - 5310m2
Gnr/bnr 5/761 – Barnehagen – 2395m2
Gnr/bnr 5/770 –Næringsbygget- 2014m2
Gnr/bnr 5/710 –Vennesla Kommune – vegareal- 3277m2
Til sammen utgjør reguleringsplanen for Vikeland Industri sør 16 442m2. Av dette har alle bygg unntatt
næringsbygget fått permanent godkjenning ved dispensasjon.
Næringsbygget utgjør 2014/16442 = 0,12 = 12 % av arealet.
Reguleringsendring av 24.04.1996 hjemler at tomten 5/728 kan brukes til kirkelig senter. Rekkefølgekravet for
denne etableringen var at Filadelfia måtte bygge gang/sykkelveg langs Fylkesvei 405 fra eksisterende undergang
til Vikelandsvegen. Rekkefølgekravet er utført og bekostet av menigheten.
Iflg. reguleringsplan for Vikeland næringsområde av 17.10.2007 er deler av eiendommen 5/33 (direktørboligen)
regulert til spesialområde for fredning. Området omfatter den fredete direktørboligen til Vigeland Brug med
tilhørende tomt. Kvivollen ble regulert til idrett/sport.
3.3 Tilliggende reguleringsplaner
1. Reguleringsplan for Vikeland Industri Nord datert 19.06.97 ligger på nord siden av planområdet. Denne
planen hjemler at området kan brukes til industri, forretning, lager og kontor, samt bensinstasjon. Bolig
som har direkte tilknytning til virksomheter kan tillates innredet av bygningsrådet. Anleggenes art og
utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet, som kan fastsette at bedrifter som
antas å ville medføre særlige ulemper henvises til andre industristrøk.
2. Reguleringsplan for Vikeland næringsområde datert 17.10.2007 gjelder arealene nord for planområdet
og inkluderer 5/33, direktørboligen og dens hage. Området er regulert til industri, håndverk og service.
Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet, som kan fastsette at
bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper henvises til andre industristrøk. Kvivollen er regulert
til Idrett/Sport.
Direktørboligen med hage regulert i §6. Spesialområde bevaring
Området som er vist med skravur på reguleringskartet er regulert til spesialområde bevaring etter planog bygningslovens paragraf 25.6. Direktørboligen med hage er i tillegg fredet.
3. Detaljreguleringsplan for Mariknotten as gnr. 5, bnr. 812 datert 19.05.11
ligger på vestsiden av planområdet. Planen hjemler at området kan brukes til industri, håndverk og
service. Mariknotten Næringsområde har egen privat adkomstvei via Kvivollen og ikke gjennom
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planområdet for Vikeland Industri Sør. Arealet på østsiden av næringsbygget mot Filadelfia er regulert til
parkering og var tilrettelagt for sambruk med parkeringsplassen til Filadelfia. Dette ble ikke klarert på
forhånd med Filadelfia og det foreligger ingen samarbeidsavtale. Filadelfia har stor aktivitet også på
dagtid og kan ikke avgi parkering til Mariknotten. Ved utbygging ble bygget flyttet mot vest og senket i
terrenget slik at en utvidelse av parkeringsplassen er nå ikke mulig.
3.4 Utbygging av området
Vigeland Brugsvei 1 og 3 (eiendommene 5/725 og 5/726) ble utbygget i 1988 og er et godkjent bygg.
Eiendommen 5/761 ble bygget av Ager Energi i 1992/93. I 2003 ble bygget kjøpt av Filadelfiamenigheten og
etablert som barnehage. Bruksendringen ble godkjent den 21.08.03. Barnehagen er utvidet i 2005 og i 2015 og
har i dag godkjent drift for 81 barn.
Vigeland Brugsvei 13 (eiendommen 5/770) ble bygget i 1995 og er et godkjent bygg. Bygget ble godkjent med et
innhold av verksted, garasjer, leiligheter og kontorer.
Vennesla musikkgymnas startet opp høsten 2009 med godkjenning for 90 elever på musikk, dans og drama.
Våren 2015 fikk skolen i tillegg godkjennelse for utdanningsprogrammet studiespesialisering, etter dette er skolen
godkjent for 240elever. Høsten 2015 byttet skolen navn til Kristen VGS Vennesla (KV) og startet opp eget
skoleinternat.
I 2008 ble det gitt bruksendring av rom i kirken til undervisningsformål.
I 2012 ble det gitt bruksendring i Vigeland Brugsvei 13 til undervisningsformål. Denne bruksendringen er gitt for
inntil 5 år.
Dispensasjoner av 21.08.15
1. Bygg- og miljøutvalget godkjenner søknad om dispensasjon for bruksendring fra næringsvirksomhet til
studenthybler/internatdrift i Vikeland Næringsbygg. Dispensasjonen gis midlertidig fram til og med 2017.
Hovedhensynet ansees ikke vesentlig tilsidesatt da dispensasjon gis midlertidig og skolen allerede er
etablert i området. Området har heller ikke preg av å være industriområde pga. tidligere gjennomførte
tiltak.
2. Bygg- og miljøutvalget godkjenner søknad om dispensasjon for bruksendring fra næringsvirksomhet til
kontorlokaler/-funksjoner for lærere og ansatte i Vennesla Musikkgymnas i Iversen-bygget. Dette
vurderes å være innenfor formålet næring og at formålet i planen derfor ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Dispensasjonen gis midlertidig fram til og med 2017.
3. Vedtaket er truffet med hjemmel i PBL §19.2 og § 19.3
4. Søker bør parallelt starte et arbeid med en reguleringsplan for å få til en permanent situasjon/løsning for
skolens virksomhet.
De midlertidige brukstillatelsene er forlenget ut skoleåret 17/18.
3.5 Direktørboligen og hagen
Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 fattet Riksantikvaren den 5. februar 1999 vedtak om fredning
av direktørboligen på Vigeland Brug gnr. 5 bnr. 33. Fredningsvedtaket omfatter direktørboligens eksteriør og
deler av interiøret. Boligen på Vigeland Brug ble ferdigstilt i 1898. Den er en trebygning i sveitserstil. Formålet
med fredningen er å bevare en arkitektonisk, bygningshistorisk og industrihistorisk verdifull bygning fra
århundreskiftets nye industrietablering på et sted hvor det pga. tilgjengelige vannkraftressurser har vært
sammenhengende industrivirksomhet fra slutten av 1500-tallet.
Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning med dekor, eldre vinduer, dører, materialbruk og
overflater, skal opprettholdes.
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Formålet er videre å bevare rominndeling, samt bygningsdeler, ildsteder og overflater i de deler av bygningens
interiør som er av opprinnelig karakter.
Fredningens formål er først og fremst å sikre bygningens arkitektoniske kvaliteter. Fredningen vil derfor ikke være
til hinder for å foreta arkitektoniske tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere tid.
Fredningen av området rundt bygningen har som formål å bevare og sikre anleggets virkning i miljøet slik at
boligen også i framtiden skal framstå med tydelig historisk og arkitektonisk karakter som en representativ bygning
knyttet til bedriften.
3.6 Dagens bruk av Direktørboligen og dens hage
Vi mener det er viktig at boligen er bebodd og ikke blir stående uten innhold hvis man ønsker å ta vare på den
fredede boligen. Det er derfor viktig at næringsinterssene tar hensyn til dette. I den senere tid har Kvivollen vært
brukt til massdeponi. Det har vært mye støy, mye trafikk, tidvis tung trafikk. Arbeidene har foregått til kl 4 om
natten, noe som er vanskelig for en barnefamilie å leve med. Politikerne må tenke seg om hvis de skal
omregulere Kvivollen til næring. Dette kan bli slutten for bruk av direktørboligen til boligformål.
Videre er det viktig med aktivitet i den fredede hagen slik at den ikke gror igjen.
27.05.2004 ble det gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for anleggelse av lekeplass tilknyttet
barnehagen. Området bestod i 2004 delvis av furuskog og delvis av utmark, og ikke opparbeidet hage.
Mariknotten Barnehage er godkjent med offentlig tilskudd til 81 plasser. Bygningen er plassert på eiendommen
5/761. Barnehagens lekeareal er på 3300m2 på eiendommen 5/33. Lekeområdet er inngjerdet og det er gitt
tillatelse til oppføring av lekeapparater, sandkasse og sykkelsti samt en lekestue. Disse elementene er plassert
mellom trærne. Sykkelstien er lagt på en gammel sti med en avstikker til en åpning i skogen.
Fylkeskonservatoren ser også positivt på bruken av det nordlige området til uteområde for elever og
studentboligene.

4. Planforslaget
Hovedgrep
Eksisterende bygninger reguleres til dagens bruk som er privat tjenesteyting, bolig og næring. Kirkeligsenter er
innarbeidet i planen. Tj1 reguleres til undervisning og utleieboliger. Tj2 reguleres til barnehage og undervisning.
Næringsbygget N/Tj som ligger ved inngangen til området reguleres til næring inklusive forretning, kontor og
tjenesteyting herunder utleieboliger. Fylkesvei utvides med sykkelfelt og gangfelt. Interne veier i planområdet
reguleres til private kjøreveier. Direktørboligen reguleres til bevaring bygning og naturmiljø og barnehagens
lekeplass reguleres til bevaring naturmiljø.
Grad av utnytting
N/Tj
R
Tj1
Tj2

-

prosent bebygd areal = 50% Bya
prosent bebygd areal = 50% Bya
prosent bebygd areal = 50% Bya
prosent bebygd areal =50% Bya
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Arealbruk
Planområdets størrelse er 25 070m².
B1 - Bolig
L1 - Lekeplass
Tj2 - Tjenesteyting
Tj1 - Tjenesteyting
R - Religionsutøvelse
N/tj – Næring/tjenesteyting

5400 m2
3334 m2
2326m2
2150m2
5445 m2
4030m2

o_V1 - Vei
o_V2 - Vei

941m2
600 m2

o_GS - Gang-/sykkelsti

136m2

Gr1 - Annen veigrunn grønt areal
Gr2 - Annen veigrunn grønt areal

454 m2
254 m2

Bebyggelse, struktur og tiltak
B1 - Bolig
Direktørboligen er i dag bebodd av en barnerik familie og er således i bruk lik intensjonen i planen. Den er
fremdeles eid av Norsk Hydro, men leies av Filadelfiamenigheten. Den tekniske tilstanden er ikke i tråd med
dagens krav til en familiebolig og burde derfor tilføres offentlige midler for å bli bevart. Boligen har en grunnflate
på ca. 360m2 i 2 etasjer. Både boligen og hagen er fredet etter kulturminneloven.
Ved vedlikehold og utbedringer på eksisterende bygninger skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares.
Fasadeelementer som vinduer, dører, fasadebekledning, taktekking, samt overflatebehandling skal så langt som
mulig bevares i sin opprinnelige tilstand. Ved nødvendig utskifting brukes samme type materialer som originalt.
Alle tiltak som går ut over normalt vedlikehold skal omsøkes til regional kulturminneforvaltning.
Eksisterende hage (ev. annet utomhusanlegg) som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares.
Dette inkluderer terreng/landskapsbearbeiding med markdekke, vegetasjon, og andre elementer som trapper,
murer, mindre bygg og øvrige utomhus elementer. Eksisterende elementer i hensynssonen tillates ikke revet,
fjernet eller endret med mindre regional kulturminneforvaltning eller antikvarisk sakkyndig, etter avtale med
regional kulturminneforvaltning, bekrefter fravær av verneverdier.
Innenfor hensynssonen må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som kan forandre områdets karakter.
Dette gjelder bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller antall parkeringsplasser, oppsetting av gjerder, skilt,
støyskjermer, endring av større vegetasjonselementer eller belegg, planering, utfylling og andre
landskapsinngrep. Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes pga. dokumentert dårlig
tilstand skal erstattes av ny av tilsvarende type. Dette gjelder ikke de uønskede fremmede arter som
Kirsebærplomme og Rødhyll, disse bør fjernes. Det må søkes dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for
dette.
Utearealet på nordsiden av direktørboligen tenkes brukt av skolens elever og studentboligene.
Tj1 – Tjenesteyting Undervisning og utleieboliger
Eksisterende bygningsmasse har en grunnflate på 500m2 og er på 3 etasjer. Tomten er på 2150m2. Bygningen
tenkes brukt til undervisning i 1 etasje med studentboliger over. Eiendommen kan bygges ut med 500m2. Skolen
tenker å bygge en gymsal mot vest. Boligene vil ha uteareal på den stille siden mot nord samt i direktørboligens
hage. Undervisningsarealene både ute og inne er godkjent for skolebruk av utdanningskontoret hos
fylkesmannen og seksjon for samfunnsutvikling i Vennesla kommune.
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Tj2 – Tjenesteyting Barnehage og Undervisning
Barnehagen har en grunnflate på ca. 990m2 og er en 1 etasjes bygning. Tomten er på 2326m2. Filadelfia
menigheten har driftsstønad for 81 barn. Den er bygget ut til en 6 avdelings barnehage. Det står i dag tomme
arealer og man tenker å bruke disse arealer til undervisning. Tomten er tilnærmet fult utbygd på eiendommen.
Det finnes et lite restareal i utnyttelsen som kan brukes til nye behov som oppstår i drift av barnehage.
På barnehagens tomt langs Vigeland Brugsvei ved barnehagen vokser Sørlandsasal. Den står som nær trua art
(NT) i norsk rødliste og skal bevares.
L1 – Lekeplass
Barnehagens uteareal på 3300m2 er innenfor hensynssonen og fredet etter kulturminneloven.
I 2004 ble det gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for anleggelse av lekeplass tilknyttet barnehagen.
Området bestod av delvis av furuskog og delvis av utmark, og ikke opparbeidet hage.
Lekeområdet er inngjerdet og det er gitt tillatelse til oppføring av lekeapparater, sandkasse og sykkelsti samt en
lekestue. Disse elementene er plassert mellom trærne. Sykkelstien er lagt på en gammel sti med en avstikker til
en åpning i skogen.
R - Religionsutøvelse
Bebyggelse for religionsutøvelse med tilhørende anlegg. Kirkelig senter til Filadelfia har en grunnflate på
ca.1500m2 og har plass til 1490 personer. Hele tomten har et areal på 5310m2 hvorav parkeringsplassen er på
3000m2. Kirkebygget brukes i dag hovedsakelig til menighetens arbeid. Storsalen leies ut til større
arrangementer i kommunen som f.eks til Vennesla Musikkorps og til Vennesla kommune. Ved store
arrangementer har menigheten avtaler med naboeiendommer til ytterligere parkering på kveldstid. Leiere må selv
ifølge leieavtaler sørge for parkeringsvakter slik at det ikke oppstår trafikk farlige situasjoner. I planen er det lagt
til rette for utbygging av parkeringskjeller under parkeringsplassen. Det er godkjent undervisningsarealene i
kirkesenteret. Undervisningsarealene både ute og inne er godkjent for skolebruk av utdanningskontoret hos
fylkesmannen og seksjon for samfunnsutvikling i Vennesla kommune.
N/Tj – næring og privat tjenesteyting
Bebyggelse for næring inklusiv forretning, kontor og privat tjenesteyting herunder utleieboliger.
Bygningen har en grunnflate på 1150m2 og er en 3 etasjes bygning. Bygningen består av 2 gnr/bnr og har 2
eiere. Gnr/bnr 5/725 har et tomteareal på 2037m2. Tomten er allerede utbygget med et bygg på 762,5m2. Da
gjenstår det en mulig utbygging på 256m2. Gnr/bnr 5/726 har et tomteareal på 1409m2. Tomten er allerede
utbygget med et bygg på 391,5m2. Da gjenstår det en mulig utbygging på 313m2.
Gnr/bnr 5/725 har nettopp skiftet eiere og ny næring vil bli etablert. Gnr/bnr 5/726 – Iversenbygget inneholder i
dag trafikkskole og administrasjonskontorene til den videregående skolen.
Grønnstruktur
I hovedsak så er det direktørboligens hage som utgjør grønt arealet i planen. I tillegg har hver eiendom har små
grønne arealer. Langs Vigeland Brugs vei er det vegetasjon. Støyskjermen mot fylkesveien har muliggjort bruken
av et fint grønt uteareal på sydsiden av Filadelfia-bygget.
Samferdselsanlegg/trafikk
Fylkesveien er ikke medtatt i plankartet da Statens Vegvesen er negativ til kryssing i plan.
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I forbindelse med reguleringsplanen av kirkelig senter i 1997 ble det regulert og bygget gang og sykkelvei fra
Vigeland Brugs vei til undergangen/kulverten under fylkesveien. Kostnadene ble dekket av Filadelfia Menigheten
etter rekkefølge krav i reguleringen.
Via Nova har utarbeidet trafikkanalyse for planområdet og konkluderer med følgende: Det er mange fotgjengere
som krysser fylkesveien i plan. Ikke bare skoleelever. Fotgjengerne krysser fylkesveien i all hovedsak på 4
forskjellige steder. Veikryssene har god utforming. Det er lite å utsette på dette. Det er ikke behov for å gjøre
noen tiltak. Høy hastighet på veitrafikken utgjør en stor risiko for fotgjengerne som krysser fylkesveien i plan.
Kryssingssted mellom Coop Extra og trafikkskolen har høy risiko i høytrafikkperiodene. De andre
kryssingsstedene har middels eller lav risiko i samme perioder. Alle kryssingsstedene har lav risiko i periodene
med lav trafikk. Fartsgrensen anbefales redusert til 40 km/t og fartsreduserende tiltak bør utføres. Dette vil gi
mindre ulykkesrisiko på hele strekningen gjennom Vikeland.
Kollektivtransport
Området er svært godt dekket med hensyn til kollektivtrafikk. Alle bussrutene mellom Kristiansand og Vennesla,
samt områdene videre nordover mot Samkom og Iveland, går i dag på fylkesveien like forbi skolen, i begge
retninger. Vikeland har også god tilgjengelighet med togreiser til både Oslo og Stavanger. Dette er betydningsfullt
for en skole med internat, som tiltrekker seg elever fra andre steder i landet.
Trafikksikkerhet
Skoleområdet ligger godt skjermet fra veitrafikk i en side vei til Vigeland Brugsvei. Beliggenheten i en kort veiarm
uten gjennomgangstrafikk tilsier ingen eller svært lite fremmedtrafikk. Det er registrert en del fotgjengere som
velger å krysse fylkesveien i plan, fremfor å gå omveien via undergangen nord for skoleområdet. Dette er en
uheldig situasjon og kan utgjøre en risiko. Trafikken i tilknytning til skolen, uavhengig av om den utvides, har liten
påvirkning på trafikksikkerheten for veitrafikken. Det eneste moment som er negativt med hensyn på
trafikksikkerhet er at det er vanskelig å foreta en venstresving ut fra Vigeland Brugs vei. Her er det observert
noen dristige utkjøringer, samt en nestenulykke.
Fylkesveien går midt gjennom tettstedet og fotgjengere har behov for å krysse veien i sammenheng med skole,
arrangementer i kirkebygningen, arbeidsplasser og bedrifter, matbutikker, bussholdeplasser, og for å benytte seg
av turområdene og badeplassene langs Otra. Uavhengig av om skolen blir værende på Vikeland eller ikke, vil
behovet for å krysse veien i plan være tilstede. Man ser at det både nord og sør for Vikeland er strekninger med
flere fartsregulerende tiltak og tett mellom gangfeltene. På Vikeland er det ingen av delene. Det anbefales først
og fremst å senke fartsgrensen fra 50 til 40km/t, samt å bygge fartshumper eller -puter.
Videre har vi av hensyn til trafikksikkerheten ønsket å regulere inn et kryssingssted for fotgjengere like nord for
Lundeveien mellom Coop Extra og trafikkskolen. Løsningen er forelagt Coop Extra som ser positivt på dette.
Løsningen er også forelagt Statens Vegvesen som er negativ til en slik løsningen. De mener at krysningspunktene ligg relativt spredt og et gangfelt eller en kulvert vil trolig håndtere bare deler av gangtrafikken.
Den beste trafikksikre løsningen er å senke farten, men dette aksepteres ikke ut fra vegens hovedveg-funksjon
og fartskriterier ellers.
Det er derfor valgt å hindre kryssing av fylkesvegen på uønskede områder ved å montere sammenhengende
gjerde fra Venneslaporten til innkjøringen til Vigeland Brugsvei. Filadelfiamenigheten har tidligere bygget gang og
sykkelvei fra Vigeland Brugsvei til kulverten under fylkesveien og dermed sikret en trygg gang og sykkelvei for
myke trafikanter.
En senkning av fartsgrensen på Vikeland vil kanskje gjøre det enklere for Mariknotten næringsbygg å få godkjent
ny innkjøring. Dette ble sterkt anbefalt i åpent møte med befolkningen på Vikeland at denne ble gjort permanent
ved at den vil bety en betydelig avlastning av trafikken på Vigeland Brugs vei både nå og ikke minst når nye
næringer kommer.
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For å øke trafikksikkerheten på stikkveien forbi barnehagen og inn til parkeringsplassen ved kirka planlegges det
å bygge en fartshump. For å gi størst mulig effekt i form av lavere hastighet forbi barnehagen plasseres den som
vist på skisse utarbeidet av Via Nova.

Teknisk infrastruktur
Området er utbygget med nødvendig teknisk infrastruktur. Det er avsatt plass til lagring av snø på arealene Gr1
(annen veigrunn).
Universell utforming
I tråd med PBL og teknisk forskrift skal alle bygg for publikum og arbeidsbygninger være universelt utformet. Det
samme gjelder uteareal, parkeringsareal og atkomst til disse byggene. Det nye gangfeltet over fylkesveien skal
utformes universelt.
Barn og unges interesser
Det har vært møte og befaring med elevrådet ved Kristen VGS, barnepastoren og miljøarbeidere om barn og
unges interesser i planområdet og dets omgivelser. Hovedfokuset var forholdene for elevene ved den
videregående skolen, men også små barns interesser i området. Det har også vært befaring med barnas
talsperson i Vennesla kommune. Vi har i dette arbeidet hatt fokus på uteområdene. I tillegg har Filadelfia et aktivt
barne- og ungdomsarbeid innendørs i kirken. I forbindelse med dette arbeidet er selvfølgelig kryssing av
fylkesveien viktig for barna som bor på sydsiden av veien.
Ungdommen ved skolen ønsker at den regulerte idrett/sport arealet på Kvivollen kan bli tatt i bruk til det regulert
formålet, idrett. De ønsker et sted de kan spille fotball i nærområdet. Området brukes i dag til midlertidig
mellomlagring av masser, motorcross og hundetrening. Ungdommene ønsker også et sted for sandvolleyball.
Dette er det plass til på nordsiden av skolebygget. I tillegg er det i dag et treningsstudio samt et utendørs
treningsanlegg, i nabobygget «Mariknotten» som ungdommene bruker til trening og turn.
Planområdet har to hovedområder som er egnet for aktivitet. Det er direktørboligens hage og grøntområdet på
sydsiden av kirken.
I planarbeidet har vi avklart med fylkesantikvar at ungdommene kan bruke del av direktørboligens hage til
aktiviteter. Hagearealet på nordsiden av direktørboligen har en liten avgrenset lomme som egner seg for sosiale
sammenkomster. Ungdommene ønsker å ha et sted de kan grille og synge sammen. Dette kan foregå så sant
ikke hagens verneverdige elementer blir fjernet/ødelagt.
Grønt området på sydsiden av kirken, i dag en plen, tenkes utviklet med lekeapparater. Det er også egnet for
grilling og samlinger.
Små barns interesser
Selv om denne siden av fylkesveien har føringer som næringsområde så finnes det boliger i området bosatt av
barnefamilier, blant annet direktørboligen. Det er kun direktørboligen som er medtatt i planområdet. I denne
boligen bor det en barnerik familie med 9 barn fra 0 -10 år. Foreldrene ønsker begrensing av store kjøretøy da
disse tar lite hensyn til små barns lek og ferdsel langs Vigeland Brugsvei. Det ønskes også av foreldre
fartsdempere på internveien forbi barnehagen.
Barnehagen har sitt utendørs lekeareal i direktørboligens hage. Dette arealet er i planforslaget regulert til
formålet. I tillegg bruker barnehagen øvrige deler av hagen til turer og utflukter. Om vinteren lages det skiløype
av idrettsklubben Vindbjart i hagen.
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Planområdet ligger ved naturstien eller «Kjærlighetsstien» fra Kvivollen til Vigeland Hovedgård og Otra som er
flittig brukt av barnehagen, ungdommene og befolkningen på Vikeland. Ved Otra er det badeplasser og flotte
utearealer tilgjengelig for det offentlige. Det nye gangfeltet er viktig for tilgjengeligheten til naturstien fra
boligområdene på sydsiden av fylkesveien. Det er også planlagt en gangforbindelse videre gjennom planområdet
til Mariknotten, i retning av naturstien.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Se vedlagt ROS-analyse. Resultat av ROS-analysen identifiserer følgende hendelser:
Radon - Teknisk forskrift vil ivareta krav for radonsikring for eksisterende og nye bygg.
Utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter – det finnes en bensinstasjon
ved planområdet og Huntonitt AS bruker naturgass LPG til fyring. Utslipp av giftige gasser/væsker knyttet til disse
bedriftene kan utgjøre en risiko for området. Her vil risikoen være så liten at det ikke anbefales konkrete tiltak.
Farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området – se punkt om
trafikksikkerhet og trafikkanalyse laget av Via Nova. Det anbefales fartsbegrensende tiltak.
Miljøkonsekvenser
Miljøundersøkelse i grunn:
Det er ingen mistanker om forurensing i grunnen fra tidligere virksomheter annet en nedgravet
husholdningssøppel. Området var tidligere et boligområde.
Nye bygg bygges iht. gjeldende lover og forskrifter og er dermed energieffektive. Det må lages
miljøsaneringsplaner for deponering og sortering av bygningsavfallet.
Støy
Sinus har utarbeidet en støyvurdering av planområdet. Det er beregnet støy fra veitrafikk på Venneslavegen,
samt korttidsmålinger av støy fra industri på dagtid. I tillegg er støysonekart for nattperiode fra Huntonitt AS vist
og vurderinger gjort basert på dette. Støy fra jernbane er ikke av betydning for området. Bygg som videregående
skole, forsamlingslokaler og kontorer er ikke kritiske i områder med støy, da innendørs støynivå kan sikres med
fasadetiltak. Barnehager er mer støyfølsomt utendørs i dagperioden, men er lite kritisk med dagens støysituasjon.
Eksisterende studentboligbygg og direktørboligen er de mest støyfølsomme aktivitetene i området.
Støyforurensing fra Huntonitt As er noe høy ved direktørboligen og en utvidelse utover tomta vest for bedriften
kan få konsekvenser for beboelse i denne boligen. Trafikkstøy. De to nærmeste bygg, kirken og trafikkskolen
ligger på kanten av rød støysone. Gul støysone strekker seg videre innover på tomta. Fasadene mot nord, for de
to nevnte bygg, ligger utenfor støysone. Innendørs støynivå sikres med fasadetiltak. Studentboligene og
barnehagen ligger med større avstand til veien. Studentboligen ligger akkurat med sørlig fasade i gul støysone og
ellers ligger bygget utenfor støysonene. Barnehagen og direktørboligen ligger helt utenfor støysonene til
veitrafikken. Uteområdet til barnehagen ligger mellom direktørboligen og barnehagen. Hele området ligger utenfor
støysonene fra veitrafikk. En alternativ uteplass til studentboligene er planlagt ved direktørboligens nordside som
også er utenfor støysonene til veitrafikk. Se vedlagt støyrapport.
Forurensning, energiforbruk og lukt
Svevestøv målinger ble utført av yrkeshygieniker Harry Hansen i 2015.
Under målingene var det tydelig lukt fra Huntonitt produksjonen. Det var tørt., solskinn og man kunne fra tid til
annen se små støvskyer når vinden tok tak. Det ble gjort 2 minutters målinger med «Dust trekk» som regner ut
gjennomsnittet av målingen. Det ble målt på alle sider av bygningene og like ved hvit stripe på fylkesvegen.
Målingene er entydige og viser at det er mest svevestøv helt inntil veien. Målingene rundt bygningene viser
mellom 0,001 mg/m3 og 0,003 mg/m3. Nær veien ble det målt mellom 0,003 mg/m3 og 0,005 mg/m3.
Svevestøvet utgjør ikke noe problem.
Planen er bortimot fullt utbygget og eksisterende bygg er godkjent etter sin tids krav. Ny bebyggelsen blir oppført
etter gjeldende energikrav.
Planbeskrivelse Filadelfiamenigheten | Side 18 av 30

Biologisk mangfold
I naturbasen er det registrert uønskede fremmede arter i direktørhagen; rødhyll og kirsebærplomme. De er begge
oppført med svært høy risiko i svartelista. Funnene er vist på illustrasjonen under. Disse plantene vokser i
direktørboligens hage og er vernet etter hjemmel i lov om kulturminner. Vi har vært i kontakt med
fylkeskonservatoren som mener at det må søkes dispensasjon for å fjerne disse plantene.
Rød listet planter: Som vist på illustrasjonen, vokser Sørlandsasal langs Vigeland Brugsvei ved barnehagen.
Plantene som vokser i området Gr1 og Tj2 ved barnehagen er i bestemmelsene ivaretatt med bevaring.
Forekomstene er merket på illustrasjonen. Grønt = Sørlandsasal, Rødt = Kirsebærplomme, Orange = Rødhyll

Det er ellers ikke kjennskap til noen andre arter eller naturtyper som må tas hensyn til i planområdet.
Kriminalitetsforebyggende
En allsidig bruk av området gjør at det er aktiviteter på ulike tider på døgnet. Boligene sørger for en
tilstedeværelse av mennesker døgnet rundt. Kirkelig senter har aktiviteter både dag-, kveldstid og helgene.
Næringsbyggene inneholder også aktiviteter fra tidlig morgen til kl.22 om kvelden (treningssenteret Trimmeriet)
og bensinstasjonen. Området mangler utendørs almen belysning. Dette må rustes opp særlig i forbindelse med
det nye kryssingssted for fotgjengere.
Helseforebyggende
Det nye kryssingssted for fotgjengere vil gjøre adkomsten til naturstien fra Kvivollen til Vigeland Hovedgård og
Otra enklere for befolkningen på Vikeland. Visa versa vil det bli enklere for skolens elever og befolkningen i
planområdet og dens omgivelser, å kunne bruke turløypene i skogen på sydsiden av Fylkesveien.
Innen planområdet vil direktørboligens hage være et rekreasjonsområde for studentboligene og elevene.
Kulturminner
Direktørboligen og boligens hage ble med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 fattet Riksantikvaren den
5. februar 1999 vedtak om fredning av direktørboligen på Vigeland Brug gnr. 5 bnr. 33. Fredningsvedtaket
omfatter direktørboligens eksteriør og deler av interiøret. Formålet med fredningen er å bevare en arkitektonisk,
bygningshistorisk og industrihistorisk verdifull bygning fra århundreskiftets nye industrietablering på et sted hvor
det pga. tilgjengelige vannkraftressurser har vært sammenhengende industrivirksomhet fra slutten av 1500-tallet.
Direktørboligen er regulert til boligformål med særlig hensyn spesialområde bevaring av bygning og naturmiljø.
Barnehagens lekeplass er også en del av direktørboligens hage. Det er gitt dispensasjon for denne bruk. Det er
Vest-Agder fylkeskommune som er dispensasjonsmyndighet.
Omfanget av fredningen.
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Fredningsvedtaket etter §15 i lov om kulturminner omfatter direktørboligens eksteriør og deler av interiøret. De
delene av interiøret som omfattes av fredning, er de tre representative stuene, inkludert kakkelovnen og
klebersteinspeisen, samt inngangspartiet og hallen.
Fredningsvedtaket etter §19 omfatter et avgrenset område rundt bygningen.
Fredningsvedtaket og området som er vedtatt fredet, er avmerket på vedlagt kart, stemplet og datert av
Riksantikvaren.

Planprosess og medvirkning
17.11.2015 Oppstartsmøte med kommunen, ikke referat
05.09.2016 Oppstartsmøte med kommunen
20.09.2017 Møte og befaring med elevrådet ved Kristen VGS, barnepastoren og miljøarbeidere
26.09.2017 Møte med næringslivet
03.10.2017 Befaring med barnas talsperson i Vennesla kommune, Indira Derviskadic
10.10.2017 Møte med nye eiere av 5/725 Gaute Ruenes og Ole Fjermedal
16.10.2017 Informasjonsmøte
05.09.2016 Oppstartsmøte med kommunen, referat utsendt 08.11.2016
Deltakere:
Ingrid Sæther Konsmo, seksjon for samfunnsutvikling
Harald Føreland, seksjon for oppvekst
Steinar Harbo, seksjon for oppvekst
Eivind Mauland, enhet for plan og utbygging
Siv Nordbø, ENO Arkitekter
Nils O Røinås, Filadelfia
Tema:
Planområdet er omfattet av gjeldende
reguleringsplaner for Vikeland Industri Sør pl
ID1997007, Vikeland Næringsområde pl ID2006001
og Vikeland Sentrum pl ID1997008, gnr/bnr 5/728 er
vedtatt omregulert til kirkelig formål (1996), uten
plankartendring.

Kommentar (hvordan løst i planen):
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Ved annonsering av planoppstart varsles samtidig
oppstart av forhandling om utbyggingsavtale
Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning
Konflikt industriområde på Kvivollen/uteareal for
skolen må vurderes

Planlegging av krysning av Fv 405 for mye trafikanter
forutsetter vurdering av trafikkfaglig kompetanse
Regulant ønsker ikke offentlig gjennomgang gjennom
planområdet, det er ønske om å regulere internveien
til privat vei, det må tas hensyn til VA-ledninger
Skolen ønsker å bygge en gymsal og det er aktuelt å
regulerer for dette. For utearealer gjelder
opplæringslovens §9.
Rekkefølgekrav til at skolen har hånd om tilstrekkelig
uteoppholdsarealer.
Fredet bygg – direktørboligen- regulant må ha dialog
med fylkeskonservator om hva som er mulig
utnyttelse
Skolen er godkjent av departementet for 240 elever,
ikke en realistisk størrelse i dette området
Spørsmål om naboeiendom 5/812 skal med i planen i
forhold til avkjørsel
Barn og unges representant er «Barnas talsperson i
Vennesla kommune»

Annonsert
Det ble ikke stilt krav i oppstartsmøte. Oppstart ble
annonsert 12 oktober 2016. Kravet kom i referat fra
møte. Referatet er datert 8.11.2016.
I alle gjeldende reguleringsplaner i området er det
krav til at industrien som kan medføre særlig ulemper
henvises til andre industristrøk. Sinus har målt støy
fra industrien og konsekvensene på utearealene både
for boliger og skolen. Se vedlagt rapport.
Utarbeidet av Via Nova, Kristiansand
Se vedlagt rapport.
Veien er i planforslaget regulert til privat vei. Den er
forlenget inn til innkjøring til kirkens parkeringsplass.
Utvidelse av skolen lagt inn i utnyttelsen for p_TJ1.
Alle skolens arealer, inklusive skolens utearealer, er
godkjent av Fylkesmannen for inntil 150 elever.
Godkjent den 02.06.2014
Skolens utearealer, er godkjent av Fylkesmannen for
inntil 150 elever. Godkjent den 02.06.2014
Det har vært dialog med Tanja Røskar,
fylkeskonservator. Uteareal på nordsiden av
direktørboligen kan brukes av skolen og
studentboligene.
Skolen er godkjent for inntil 150 elever. Filadelfia
planlegger ikke å øke dette.
Dette avgjøres ikke ved oppstart. Det er ikke kommet
krav om dette fra kommunen i mellomtiden.

Barn og Unge
Møte og befaring møte og befaring med elevrådet ved Kristen VGS,
barnepastoren og miljøarbeidere
20.09.17 Møte og befaring
Tema:
Kommentar:
Ungdommene ønsker mulighet til å sparke fotball i
På nordsiden av skolebygget er det plass til
området. De kan tenke seg utvikling på nordsiden av sandvolleybane. Evt. binge på vestsiden.
skolebygget på Kvivollen
Adkomst mellom direktørboligen og skolebygget var
tidligere over Kvivollen.
Tidvis mye støy fra massedeponiet på idrettsplassen.
Kan holde på til kl. 4 om natten. Dette skal være
ferdig innen utløpet av 2017.
Barnehagens uteområde brukes av barnehagen,
søndagsskolen, skolen og private når barnehagen er
stengt
Menigheten og skolen bruker plenen foran kirken. Har
vurdert å utvikle dette området.
Direktørboligens hage brukes av barnehagen til turer
og utflukter. Om vinteren lages det skiløype.
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Studentene kunne ønske å bruke deler av hagen

Det er avklart med fylkeskonservator at de er ingen
ting i veien for at studentene kan bruke nordsiden av
hagen til sammenkomster, musikk og grilling. Bruken
må være i tråd med vernebestemmelsene. I dag
forfaller hagen.

Parken utenfor Trimmeriet brukes av elevene og
private til trening og turn.
Kvivollen brukes i dag til hundetrening og motorcross.
Befaring med barnas talsperson i Vennesla kommune, Indira Derviskadic
03.10.17 Befaring
Tema:
Støynivå fra hovedveien til utearealet på sydsiden
kirken. Filadelfia bør vurdere å øke høyden f.eks med
et glassfelt på dagens støyskjerm.
Overgang over Fylkesveien. Stiller spørsmål om
plasseringen av fotgjengerovergangen er planlagt på
riktig sted. Mener at strakstiltak bør vurderes for å
forebygge en ulykke på den strekningen.

Grønt arealet. Ideelt burde grønt området vært mye
større. Lite koselig område bærer preg av å være et
industriområde. Bra at ungdommen er blitt hørt når
det gjelder ønske om volleyball bane, men
ungdommen burde ha flere friområder.
Søppeloppbevaring. Det bør gjøres noe med
søppeloppbevaring i området. Det fremstår som lite
«fint» slik det er i dag.

Kommentar:
Viser til støyvurderinger fra Sinus AS. Dette er ikke et
krav til ytterligere støyskjerming, men det bør
vurderes av Filadelfia.
Løsningen er prosjektert av sivingeniører innen trafikk
hos Via Nova Kristiansand AS. Vi mener at løsningen
er faglig vurdert som den beste løsningen. Det kan
tenkes at det må settes opp mer fysisk stengsel ved
Mariknotten næringsbygg for å hindre kryssing av
veien ved dette bygget. I dag finnes det ingen steder
for fotgjengere å krysse noe som åpner for
tilfeldigheter. Via Nova har også anbefalt at farten
senkes på Fylkesveien på Vikeland.
Ungdommen har også tilgang til grøntarealer i
direktørboligens hage.
Videregående skole er av statlige og regionale
myndigheter godkjent med de utearealer skolen har i
dag.

Næringslivet
26.09.2017 Møte med næringslivet. Ingen møtte opp.
Mottatt mail 21.09.2017 fra
Vennesla Næringsforening – Odd Grønberg
Huntonit - Roy Kenneth Grundetjern
Mariknotten – Steinar Holbæk
Hydro- Kai Ove Erklev
Scantrade – Tore Gustav Drivenes
Tema: referat fra mail
Representantene fra næringslivet kunne ikke se
hensikten med møtet.
Næringslivet savner sentrumsnære tomter. Ett av
områdene som finnes er området Filadelfia nå ønsker
å åpne opp for videre utbygging av skole og
barnehage

Kommentar:
Oppfølging av vedtak i bygg- og miljø utvalget den
04.05.2017
Planutkastet omfatter ikke utvidelse av barnehagens
areal. Barnehagen har permanent godkjenning.
Næringsarealene i Vikeland Industri område sto
ubrukt i lang tid før Filadelfia etablerte seg her. Det
var ingen interesse fra næringslivet for å etablerer seg
her. Vennesla kommune har i dag nye store sentrums
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Kombinasjon skole/barn/internat og trafikk til og fra
næringsvirksomhet er umulig i et område regulert for
næring.
Både næringsforeningen og deler av kommunens
næringsliv ønsker å kunne se på alternative løsninger
for plassering av skole, internat og barnehage.

nære næringsområder på Hunsøya. Filadelfia er en
arbeidsplass for ca. 80 personer.
Området er ikke regulert til bare næring. Det er også
regulert til kirkelig senter og boliger. Kommuneplanen
tar ikke høyde for dette. Filadelfia ønsker å regulere
internveien til privat vei, for å hindre
gjennomgangstrafikk
Filadelfia ser det ikke som hensiktsmessig å dele opp
deres virksomhet.

16.02.2018 Befaring med EXTRA på Vikeland om fotgjengerfelt over fylkesveien
Lars Erik Nielsen – Lundevegen 52 AS
Espen Kårikstad - Butikksjef i Extra på Vikeland
Magnus Frestad Nygaard – Via-Nova AS
Siv Nordbø – ENO Arkitekter AS
Sameiet i Lundeveien 52 ved Ottar Skretting er informert over telefon.
Formålet med befaringen var å presentere
fotgjengerovergangen over fylkesvegen.
Skisse ble presentert.
Løsningen var helt grei for Espen Kårikstad,
butikksjefen for Extra og dermed også for
Lundevegen 52 AS.
Konsekvensene for Lundevegen 52 AS vil bli at de
mister en parkeringsplass. Det er viktig for butikken
og ikke miste flere parkeringsplasser.
Høydeforskjellen ved krysningspunktet er 1 m som vil
bli løst med en rampe langs fylkesvegen som ender
opp inne på eiendommen til Lundevegen 52 AS.
Man forutsetter at hastigheten på Fylkesvegen
reduseres til 40km.
Lars Erik Nielsen og Espen Kårikstad mente begge at
det beste hadde vært om fotgjengerfeltet gikk rett
over fylkesvegen, der hvor fotgjengerne krysser i dag.

Orienteringsmøte
16. oktober 2017. Informasjonsmøte. Det møtte opp ca. 20 deltakere.
Annonsert i Vennesla Tidende. Velforeningen kontaktet direkte.
Tema:
1. Trafikkanalysen utarbeidet av Via Nova ble
presentert. Folk var opptatt av at det finnes gangfelt
og fartshumpler på Kvarstein og ikke på Vikelan.

Kommentar (hvordan løst i planen):
Fotgjengerfelt med fartsdempere mellom COOP og
trafikkskolen ble godt mottatt.

Det ble spørsmål om hvem som skal bekoste dette.
Det ble påpekt manglende gangfelt på fylkesveien
syd for gangfeltet fra undergangen ved Vikeland
bedehus.

Dette vil bli avklart i en utbyggingsavtale.
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Trafikkmønsteret ble diskutert og man mente at det
ville bli enklere for Mariknotten Næringsbygg å få
godkjent ny innkjøring om farten ble senket. Det ble
sterkt anbefalt at denne ble gjort permanent. Særlig
for utvikling av området i fremtiden.
Utnyttelsesgraden ble diskutert. Nyere bebyggelse på
Vikeland er høyere og større enn det som er bygget
innenfor Vikeland Sør. Eksempler: Scantrade,
Mariknotten Næringsbygg.
Filadelfia ønsker å regulere internveien til privat vei.
Positivt mottatt da man ikke ønsket
gjennomgangstrafikk innen planområdet.
Foreldre og andre ønsker fartsdempere på internvei
forbi barnehagen
Tidvis tung trafikk til Huntonitt fabrikken. Problemer
med innkjøring til fabrikkområdet når foreldre parkerer
på Vigeland Brugsvei ved levering/henting av barn
Parkering langs Vigeland Brugsvei er uheldig og
problematisk for Huntonitt. Skjedde sist når Vennesla
kommune leide Filadelfia.
Direktørboligen og hagen. Vedlikehold og krav ble
diskutert. Alt er nedslitt.

Ikke medtatt i planområdet

Høyere utnyttelsesgrad er lagt inn i bestemmelsene.

Innearbeidet i trafikkanalysen til Via Nova.
Fartshumpler reguleres normalt ikke. De prosjekteres
i teknisk plan.
Dette kan forhindres ved at det settes opp hindringer
på Vigeland Brugsvei slik at foreldrene må parkere på
parkeringsplassen til barnehagen.

Dette er eierens ansvar.

10.10. 2017 Møte med nye eiere av 5/725 Gaute Ruenes og Ole Fjermedal,
Siv Nordbø ENO Arkitekter og Nils Røinås Filadelfia
Tema:
Utnyttelse av tomt. Ruenes/Fjermedal ønsket å vite
hvor mye som var bygget ut og hvor mye som kunne
bygges i fremtiden

Kommentar:
BYA 50%
5/725 har et tomteareal på 2037m2. tomten er
allerede utbygget med et bygg på 762,5m2. Da
gjenstår det nye 256m2 på deres tomt.
Ønsket ikke endring av formål
I dag er eiendommen regulert til industri, håndverk og
service med tilhørende handelsvirksomhet, samt bolig
som har direkte tilknytning til virksomheten.
De ønsket å vite hvem som var eiere av gressplenen i Vennesla kommune
krysset.
Diverse mail mellom ViaNova og Plan og Forvaltning Vest- Agder, Vegvesenet
med konklusjon 21.02.18
Tema:
Kommentar:
Fv. 405 har høy trafikkmengde (Tellinger i 2016 ÅDT ca. 10.000). Det er i dag planskilt krysningspunkt
lengre nord og dette bør eventuelt suppleres med nytt
planskilt krysningspunkt.
Planlagt krysningspunkt ligger like ved kryss med fv.
72, Lundevegen. Trafikanter på fv. 72, som skal
nordover på fv. 405, vil ha oppmerksomheten rettet
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mot venstre (bakover) på fv. 405 og vil kunne overse
fotgjengere i krysningspunktet.
I trafikkanalysen er det pekt på fire steder der
fotgjengere krysser fv. 405 på Vikeland. Disse ligger
relativt spredt og et eventuelt tilrettelagt
krysningspunkt/gangfelt vil trolig bare håndtere deler
av gangtrafikken
Høy ÅDT kombinert med at fartsnivået trolig er over
45 km/t tilsier at gangfelt ikke kan anbefales ved
gjeldende fartsgrense
Fylkesvegens funksjon (fylkeskommunal hovedveg)
og gjeldende fartsgrensekriterier gjør at det ikke er
aktuelt å endre skiltet fartsgrense til 40 km/t

Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 12 oktober 2016. Frist for å komme med innspill
var 10. november 2016
Følgende merknader er mottatt:
OFFENTLIG HØRINGSINNSTANSER
a) Vest-Agder Fylkeskommune, Plan og miljø (datert 09.11.2016)
Merknad:
Området er i kommuneplanen avsatt til
næringsbebyggelse. Deler av planområdet har
skravur hensynssone bevaring kulturmiljø.

Formål og utforming av arealer og fysisk miljø, samt
nødvendig rekkefølge krav
Klimakonsekvenser med særlig vekt på transport
Utredning av kulturminner

Kommentar:
Planområdet er omfattet av gjeldende
reguleringsplaner for Vikeland Industri Sør pl
ID1997007 og Vikeland Næringsområde pl
ID2006001 gnr/bnr 5/728 er vedtatt omregulert til
kirkelig formål (1996), uten plankartendring.
Barnehagen har permanent godkjenning. I kommunal
behandling av område Vikeland Industri Sør er det gitt
utrykk for at området Filadelfia eier er tapt som
næringsområde. I næringsområder i dag er de fleste
sysselsatt innen tjenesteytende næringer og
servicenæringer noe som gjenspeiler seg i nyere
etableringer i Mariknotten næringsbygg og Iversenbygget. Filadelfiamenigheten på Vikeland har ca. 80
grønne arbeidsplasser.
Formålet med reguleringen er å regulere dagens bruk
av området.
Beliggenhet er på kollektivaksen mellom Kristiansand
og Vennesla. Togforbindelse for elever som bor på
internat.
For å ivareta de fredede kulturminnene bør
direktørboligen være bebodd. Det må legges til rette
for dette i planene for næringsvirksomhet på
tilstøtende arealer. Det samme gjelder den fredede
hagen. Den er delvis omregulert til lekeplass for
barnehagen. Nordlig del av hagen kan brukes av
elevene og studentboligen. Det er i praksis Filadelfias
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Barn og unges interesser

Utomhusplan, illustrasjonsplan og sol- skyggedisgram
Bokvalitet spesielt med hensyn til støy fra industri og
vei

Trafikksikkerhet ved kryssing fylkesvegen

Forhold for kollektivtrafikken.

Parkering for bil og sykkel

virksomhet i området som holder liv i direktørboligen
og dens hage.
Det har vært befaring med barn og unge brukere av
området. Barn og unge ønsker at Kvivollen skal
brukes til Idrettsplass slik det er regulert i dag. De
ønsker ikke at dette arealet omreguleres til næring.
Støyskjermen mot fylkesveien har gjort at utearealet
på sydsiden av kirken er blitt et nytt flott uteareal.
Videre er direktørboligens hage et fint uteområde.
Ikke utredet da det ikke planlegges ny bebyggelse i
vesentlig omfang.
Sinus har utarbeidet en støyvurdering av
planområdet. Det er beregnet støy fra veitrafikk på
Venneslavegen, samt korttidsmålinger av støy fra
industri på dagtid. Støyforholdene er fra fylkesveien
er innenfor akseptable normer. Støyforurensing fra
Huntonitt AS er noe høy ved direktørboligen og en
utvidelse utover tomta vest for bedriften kan få
konsekvenser for beboelse i denne boligen. Se
vedlagt utredning.
Trafikkanalysen er utarbeidet av Via Nova.
Det anbefales først og fremst å senke fartsgrensen
fra 50 til 40km/t, samt å bygge fartshumper eller puter. Videre har vi av hensyn til trafikksikkerheten
regulert inn et kryssingssted for fotgjengere like nord
for Lundeveien mellom Coop og trafikkskolen.
Nærmeste busstopp er Vennesla stasjon. Det er
bygget gang/sykkelveg fra kirkelig senter til
sydgående busstopp og videre undergang under
fylkesveien til nordgående busstopp. Det er ingen
tilrettelegging for gående på sydsiden av fylkesveien
og heller ingen tilrettelagt fotgjengerkryssing i dag,
men regulert nå.
Hver tomt løser sine parkeringsbehov. På dagtid og
ved store arrangementer er det sambruk. Det er
regulert inn parkeringskjeller under parkeringsarealet
til kirkelig senter.

b) Fylkesmannen i Vest-Agder (datert 08.11.2016)
Merknad:
Kommuneplanen legger ikke opp til blandede
funksjoner i området. Miljøvernavdelingen mener
industriformål sammen med
skole/barnehage/studentboliger/kirkebygg er uheldig.

Restriksjoner eller begrensninger på eksisterende
industrivirksomhet

Kommentar:
gnr/bnr 5/728 ble vedtatt omregulert til kirkelig formål
uten plankartendring i 1996. Barnehagen har
permanent godkjenning. Videregående skole har
midlertidig tillatelse. Bygg- og miljøutvalget vedtok
20.08.2015 «søker bør parallelt starte et arbeid med
en reguleringsplan for å få til en permanent
situasjon/løsning for skolens virksomhet».
Næringsområdet på Vikeland er ikke beregnet for
«bedrifter som antas å ville medføre særlig ulempe
henvises til andre industristrøk» Dette er nedfelt i alle
reguleringsplaner i området. Området var en
blanding av næring og boliger før Filadelfia etablerte
seg her.
Planbeskrivelse Filadelfiamenigheten | Side 26 av 30

Funksjonshemmede skal ha anledning til å delta i
planarbeidet.
Barn og unge
Barn og unges interesser skal ivaretas. De skal ha
mulighet til å medvirke i planprosessen. Planen skal
sikre at barn i alle aldre skal ha tilgang til gode
utearealer.
Forurensing i grunnen
Støvmåling
Støy
Fylkesveien gjør at deler av planområdet ligger i rød
og gul støysone. Krav til støyskjerming og konkrete
støygrenser må framgå av plankartet og
bestemmelser.
Naturmangfold og fremmede arter
I direktørhagen er det registrert uønskede arter og
ønskede arter
8. Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det skal gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse. De arealer der det eventuelt
knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til skal
avmerkes i planen som hensynssoner med
bestemmelser.

Venneslas kommunale råd for funksjonshemmede er
varslet ved planoppstart. Planen inneholder
bestemmelser som sikrer at området utformes etter
prinsippene om universell utforming
Barn og unge har medvirket i planprosessen ved at
det er holdt møte og befaring med barnas
representanter.
Det er ikke mistanke om forurensing av grunnen i
planområdet. Området har tidligere vært et
boligområde for arbeiderne ved Vigeland Brug.
Svevestøv målinger ble utført av yrkeshygieniker.
Svevestøvet utgjør ikke noe problem.
Området ved kirken har støyskjerming mot
Fylkesveien. Sinus AS har utarbeidet en
støyvurdering av planområdet. Det er beregnet støy
fra veitrafikk på Venneslavegen, samt
korttidsmålinger av støy fra industri på dagtid.
Se vedlagt rapport.
Funnene er registrert og behandlet i bestemmelsene.
Se vedlegg.

c) Statens vegvesen (datert 08.11.2016)
Merknad:
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens bruk
av området, samt bedre tilrettelegging for aktivitetene.
Planområdet burde ha omfattet hele næringsområdet
på Vikeland. Vi er imidlertid innforstått med at dette
ikke kan pålegges Filadelfiamenigheten.
Må beskrive planens virkning for overordnet vegnett,
inkludert trafikksikkerhet

Kommentar:

Se vedlagt trafikkanalyse utarbeidet av Via Nova

d) Agder Energi Nett AS (datert 12.10.16)
Merknad:
1. Nettstasjon og jordkabel
AE har nettstasjon i området og 22 kW jordkabel.
Avstand fra nettstasjonen til bygning skal være 5m.
Avstand fra jordkabel til bygninger, lekeareal og
parkanlegg skal være 2m.
2. Utvidelse nett

Kommentar:
Nettstasjonen er utenfor plankartet. Det er ikke
planlagt/lagt til rette for bygninger, lekeareal og
parkanlegg innenfor denne sonen.
Planbeskrivelse Filadelfiamenigheten | Side 27 av 30

Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, den
som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne
å dekke kostnadene med tiltaket.
DIREKTE BERØRTE PARTER OG NABOER
a) Hydro Vigeland Brug (datert 09.11.2016)
Merknad:
Trafikkfarlig – utrykningskjøretøy og andre store
kjøretøy – se foto

Kommentar:
Fotoene er tatt ved avvikling av Vennesla kommunes
årlige samling i Filadelfia. Alle leietakere inklusive
kommunen må signere at de ikke belaster området
med ulovlig parkering. Leietakere har ansvar for
parkeringsvakter.

Hydro Vigeland Brug har foreslått at skolen flyttes til
Høgevollan, alternativt at Filadelfia finner en løsning
rundt direktørboligen.
Filadelfia må hensyn ta HMS i området
b) Vennesla Næringsforening (datert 30.10.2016)
Merknad:
Varsel gjelder planlegging av å omgjøre et av svært
få områder som i gjeldende reguleringsplan som er
avsatt til næringsformål til permanent bruk til skole og
barnehage, samt internat for skolen
En konflikt mellom etablert næringsvirksomhet og
myke trafikanter er en bekreftelse på at det ikke lar
seg gjøre å blande næring/industri med
skole/barnehage i samme område
Vennesla kommune har for lite sentrumsnære
områder som er regulert til næring
Positiv til skole med overnattingsmuligheter, og
foreslår at denne må ligge på Høgevollane

Kommentar:
Barnehagen har permanent godkjenning. Kirken har
permanent godkjenning. Det er kun 12% av plan
området som ikke har permanent godkjenning.
Internveien er regulert til privatvei og stopper ved
innkjøring til kirkens parkeringsplass, slik at det ikke
blir gjennom kjøring.
Dette er ikke riktig nye næringsområder i Vennesla er
Hunsøya og Støleheia. Pga ingen interesse for
området til næring ble Filadelfia plassert akkurat her.
Dette er ikke interessant for Filadelfia

c) Mariknotten AS (datert 08.11.2016)
Merknad:
Hensikten er å omregulere fra industri til barnehage,
videregående skole og studenthybler. Uenig i dette.
Ønsker at vei forbi Filadelfia blir regulert med
gjennomkjøring til Mariknotten as
Planområdet bør utvides til å omfatte hele området
syd for Vigeland Brugs vei

Kommentar:
Dette er ingen god løsning og det legges ikke opp til
dette.
Dette er ikke ønskelig for Filadelfia og ikke krav fra
kommunen.

d) Huntonit AS (04.11.2016)
Merknad:
Huntonit ønsker ikke at området reguleres fra industri
til barnehage, videregående skole og studenthybler.

Kommentar:
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Negative konsekvenser er adkomsten til området..
Det oppstår nesten daglig trafikk farlige situasjoner
når elevene forflytter seg til og fra skolen
Planarbeidet er i strid med kommuneplanen
Industri og barnehage, videregående skole og
studenthybler er ikke forenelig i samme område.
En godkjenning av foreslått plan vil gi begrensinger i
forhold til å utvikle Huntonit as sin virksomhet på
Vigeland

Av hensyn til trafikksikkerheten er detr regulert inn et
kryssingssted for fotgjengere like nord for Lundeveien
mellom Coop og trafikkskolen.
Huntonit as og barnehage, videregående skole og
studenthybler er ikke naboer.
I reguleringsplan for Vigeland Nord som gjelder for
Huntonit, står det at industrien ikke skal være til
ulempe for sine omgivelser. Det er boliger tett på
fabrikken som den må ta hensyn til. Vi har vanskelig
for å forstå at Filadelfias aktiviteter vil gi større
begrensinger på utvikling av Huntonitt.

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET
a) Vest-Agder Fylkeskommune, Plan og miljø (datert 25.01.17)
Merknad:
1. Bokvalitet og Forhold for kollektivtrafikk
2. Konsekvenser for næringsutvikling i området

Kommentar:
Ber om at disse emnene legges til planprogrammet
Ønsker dette utredet.

3. Samferdsel – det er ikke etablert krysningspunkt fra
skoleområdet over til dagligvareforretningene på
motsatt side av veien.
4.Forhold til kulturminner og kulturmiljø
Direktørboligen med hage er fredet etter
kulturminneloven og ikke bare regulert til bevaring

Dette må belyses i det videre planarbeidet.
Konsekvensene av fredning må presiseres i
planprogrammet

b) Statens Vegvesen, (datert 16.01.17)
Merknad:
1. Ingen merknader til planprogrammet

Kommentar:

c) Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, (datert 24.01.17)
Merknad:
1. Temaer som ønsker utredet:
a) Teknisk infrastruktur, overordnet veinett,
inkludert trafikksikkerhet, trafikkflyt,
parkeringsløsninger, støy, samt virkning av
nærhet til industri.
b) Konsekvenser for næringsutvikling i området
c) barn og unges interesser, samt universell
utforming
d) konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø.
Estetikk og skjerming mot naboer.

Kommentar:
Planprogrammet skal beskrive hvordan
planprosessen skal gjennomføres.
Konsekvensutredningen skal gi et samlet bilde av
tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og
samfunn.

2. Ber kommunen vurdere om området er
egnet for allmennyttige formål som skole,
barnehage og internatdrift.
3. De mener at området ikke er egnet til
boligformål. Et slikt område vil eksempelvis
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ligge nokså øde i kvelds- og nattetid.
Boligformål vil begrense industriens videre
konkurranseevne.
4. Miljøvernavdelingen påpeker at
naturmangfold må utredes. Det gjelder
direktørhagen.
Tidsplan
ENO Arkitekter AS ble engasjert for å starte omregulering våren 2015
Anmodning om oppstartsmøte sommer 2015
17.11.15 Forberedende oppstartsmøte ble avholdt
21.12.15 ENO arkitekter anmoder om oppstartsmøte
13.01.16 Kommunen etterspør mer opplysninger før de vil avholde oppstartsmøte
09.06.16 ENO Arkitekter oversender etterspurte opplysninger til kommunen og
anmoder om oppstartsmøtet
05.09.2016 Oppstartsmøte
Behandlingen av vurderingen rundt behovet for konsekvensutredning ble en langdryg sak i planavdelingen i
kommunen og tilslutt måtte vi varsle oppstart uten at dette var endelig avklart.
Varsel om oppstart reguleringsarbeid 12 oktober – 10 november/2016
Offentlig ettersyn planprogram uke 49 2016- uke 4/2017
Merknadsbehandling og saksbehandling i kommunen uke 5-6/2017
Fastsettelse av planprogram uke 7/2017
09.03.17 Bygg- og miljøutvalget vil ikke fastsette forslag til planprogram.
04.05.17 Bygg- og miljøutvalget godkjenner planprogrammet.
Offentlige etater, grunneiere og naboer varsles med brev og planprogrammet legges ut til høring og
offentlig ettersyn på kommunens nettsider.
Planprogrammet varsles og fastsettes av ansvarlig myndighet, Vennesla kommune, etter offentlig ettersyn
og merknadsbehandling. Vedtatt planprogram vil danne grunnlag for den påfølgende
konsekvensutredningen.
Konsekvensutredninger:
1. Planens virkning for overordnet veinett
2. Trafikksikkerhet og kollektivtrafikk
3. Trafikkstøy og eventuelt støy fra industri
Utarbeidelse av konsekvensutredning aug/sept 2017
Utarbeidelse av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser sept/okt/nov 2017
Politisk 1. gangs behandling desember 2017
Endelig planforslag til offentlig ettersyn (6uker) jan/feb 2018
Vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Sjekkliste ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
Trafikkanalyse utarbeidet av Via Nova, Kristiansand
Støyvurderinger utarbeidet av Sinus as
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