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Vedtak av kommunal planstrategi for Vennesla 2020-2023
Rådmannens forslag til innstilling:
I henhold til plan og bygningslovens § 10-1 vedtar kommunestyret framlagt forslag til
kommunal planstrategi 2020-2023.

Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 27.10.2020 sak 78/20.
Behandling i møtet:
Eivind Drivenes (Sp) fremmet følgende forslag:
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar kommunestyret framlagt forslag til kommunal
planstrategi 2020-2023 med følgende endring:

 Kommuneplanen med samfunnsdelen og arealdel skal behandles og godkjennes
av det sittende kommunestyre.
Votering:
Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer (Ap, H, Frp og Karin L. Langeland fra KrF).
Mot 4 stemmer (Sp, Nils Olav Larsen og Raymond Bærø fra KrF).
Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret:
I henhold til plan og bygningslovens § 10-1 vedtar kommunestyret framlagt forslag til
kommunal planstrategi 2020-2023.

1

Kommunestyret har behandlet saken i møte 05.11.2020 sak 83/20.
Behandling i møtet:
Geir Wehus (uavhengig) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:
Innspill fra forum for natur og friluftsliv Agder implementeres i kommunal planstrategi.
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
- Utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer
- Utrede og etablere en varig og forpliktende markagrense/utbyggingsgrense i
kommuneplanen
- Utarbeide grønnstrukturplan
- Utrede og kjøpe opp private strandsoneareal til allmenne friluftslivsformål
- Prioritere detaljregulering for strandsti Venneslafjorden trinn 2 i denne planperioden likevel
- Gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet, samt i opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap
- Etablere en fritidsguide/turvenn-løsning
- Invitere frivilligheten inn i politikkutforming og kommunal planlegging
- Opprette en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor
- Utarbeide et arealregnskap/Gjennomføre en kartlegging av kommunens strandsoneareal
- Ha en gjennomgang av kommunens dispensasjonspraksis i strandsonen
- Innføre en nedre byggegrense som ivaretar 100-metersbeltet i strandsonen
- Utøve myndighetskontroll ved ulovlige bygg og stengsler i strandsonen
- Sikre at det føres oppsyn og kontroll av motorisert ferdsel i utmark
- Ikke legge løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i viktige friluftslivsområder
- Legge til rette for de som driver ikke-motorisert aktivitet i vann og vassdrag
- Vurdere om kommunen har god kompetanse på ulike typer medvirkningsprosesser
- Benytte ulike metoder for medvirkning slik at alle lag/foreninger og ulike grupper i
befolkningen nås
- Gi innbyggerne opplevelsen av at deres deltakelse kan påvirke utfallet
- Legge til rette for at alle kan komme til «planleggingsbordet»
Eivind Drivenes (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av KrF og Sp:
Kommunestyret ber administrasjonen starte en prosess med en forenklet prosess med revidering av
enkelt punkter i kommuneplanen.
Revideringen skal gjelde:

 spredt boligbygging. Mulighet for å øke antallet boliger som er tillat i kommunen.
En mulighet er å ha ett antall i en periode uavhengig av dagen sirkler for spredt
boligbygging i kommuneplanen.
Oddvar Omdal (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak:
Detaljregulering av strandsti Venneslafjorden tas inn igjen i denne planperioden, og fjernes fra ikke
prioriterte planer.
Votering:
Det ble først votert over forslag fra plan- og økonomiutvalgets. Dette ble enstemmig vedtatt.
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Forslaget til Geir Wehus ble forkastet med 25 stemmer (KrF, Sp, Ap, FrP, H, PDK) mot 2 stemmer (SV,
uavhengig)
Deretter ble det votert over forslag fremmet av Eivind Drivenes (Sp). Dette ble vedtatt med 25 stemmer
(Krf, Sp, Ap, H, Frp, PDK) mot 2 stemmer (Geir Wehus uavhengig og Anette Lilløy SV)
Til sist ble det votert over forslag fremmet av Oddvar Omdal (KrF). Dette ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
1
2

I henhold til plan og bygningslovens § 10-1 vedtar kommunestyret framlagt forslag til
kommunal planstrategi 2020-2023.
Kommunestyret ber administrasjonen starte en prosess med en forenklet prosess med
revidering av enkelt punkter i kommuneplanen.
Revideringen skal gjelde:

 spredt boligbygging. Mulighet for å øke antallet boliger som er tillat
i kommunen. En mulighet er å ha ett antall i en periode uavhengig
av dagens sirkler for spredt boligbygging i kommuneplanen.
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Detaljregulering av strandsti Venneslafjorden tas inn igjen i denne planperioden, og
fjernes fra ikke prioriterte planer.

RETT UTSKRIFT
DATO 6.november.2020
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