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1575 Områderegulering, Energiforedlende virksomhet - 
Støleheia sør - offentlig ettersyn 
 

Bygg – og miljøutvalget i Vennesla kommune vedtok 21.04.2022 og By- og 
stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune vedtok 28.04.2022, å legge forslag 
til områderegulering for energiforedlende virksomhet – Støleheia sør ut til offentlig 
ettersyn - også kalt høring - i tråd med plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Planforslaget skal legge til rette for utvikling av energiforedlende virksomheter. 
Dette betyr større næring- og industriforetak som benytter større strømmengder i 
sin produksjon og som også er arealkrevende. Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk osv., eller virksomheter som levere 
komponenter til denne typen industriforetak som også trenger større arealer eller 
strøm til sin produksjon.  
 

 
Oversikt over planområdet markert med stiplet strek 
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Bygg - og miljøutvalget i Vennesla kommune vedtok 21.04.2022 og By- og 
stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune vedtok 28.04.2022, å legge forslag 
t i l  områderegulering for energiforedlende virksomhet - Støleheia sør ut t i l  offentlig 
ettersyn - også kalt høring - i tråd med plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planforslaget skal legge t i l  rette for utvikling av energiforedlende virksomheter. 
Dette betyr større næring- og industriforetak som benytter større strømmengder i 
sin produksjon og som også er arealkrevende. Eksempel på dette er batterifabrikk, 
datalagringssenter, hydrogenfabrikk osv., eller virksomheter som levere 
komponenter t i l  denne typen industriforetak som også trenger større arealer eller 
strøm ti l  sin produksjon. 
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Selve planforslaget (plankart, bestemmelser og planbeskrivelse) og sakens mest 
sentrale dokumenter finner du på våre hjemmeside 
www.kristiansand.kommune.no/offentlig-ettersyn eller  
www.vennesla.kommune.no/hoering.423143.no.html 
 
Dette brevet sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter 
for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. Det er nå du som 
berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen blir til slutt. Derfor er det 
viktig at du setter deg inn i planforslaget på kommunens hjemmeside, og kommer 
med dine kommentarer i løpet av høringen. Høringsperioden er fra 07.05.2022 til 
25.06.2022. 
  
I høringsperioden vil det bli arrangert åpen dag på Avfall Sør sitt anlegg på 
Støleheia i adminstrasjonsbygget den 01.06.2022 fra kl 14.00 til 17.30, hvor 
kommuneadminstrasjonene vil være tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål 
angående planarbeidet. 
 
Høringsuttalelsen din blir vurdert og kommentert i sakspapirene til by- og 
stedsutviklingsutvalget og bystyret, og i tilsvarende beslutningsmyndighet i 
Vennesla kommune. Høringsuttalelsene vil ikke besvares  skriftlig. Etter at bystyret 
og kommunestyret eventuelt har vedtatt detaljreguleringen, sendes melding om 
vedtaket til deg og de andre berørte partene. I samme brev får du også 
informasjon om hvilke muligheter du har til å klage på vedtaket. 
 
Dersom planen vil ha innvirkning for eventuelle leietakere, ber vi deg informere 
disse. 
 
Dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt noen av høringsdokumentene på 
papir kan du kontakte saksbehandler i Kristiansand kommune, Ellinor Borgi, 
telefonnummer 47260023 eller Jøran Syversen, telefonnummer 95997992.  
 
Du må sende synspunktene dine til planforslaget til plan og bygg i Kristiansand 
kommune eller plan og utbygging i Vennesla kommune innen 25.06.2022.   
 
Vennligst påfør brevet kommunens referansenummer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ellinor Borgi/Jøran Syversen  
Saksbehandler  
Sign.  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Offentlige etater får høringsdokumentene tilsendt som vedlegg til dette brevet.  
Private mottakere finner dokumentene på kommunens hjemmeside. 
 
 
Kopi 
Konsulent/ forslagsstiller 
 

Selve planforslaget (plankart, bestemmelser og planbeskrivelse) og sakens mest 
sentrale dokumenter finner du på våre hjemmeside 
www. kristiansand. kommune. no/offentlig-ettersyn eller 
www. vennesla. kommune. no/hoerinq.423143. no. html 

Dette brevet sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter 
for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. Det er nå du som 
berørt part har mulighet ti l å påvirke hvordan planen blir ti l slutt. Derfor er det 
viktig at du setter deg inn i planforslaget på kommunens hjemmeside, og kommer 
med dine kommentarer i løpet av høringen. Høringsperioden er fra 0 7 . 0 5 . 2 0 2 2  til 
2 5 . 0 6 . 2 0 2 2 .  

I høringsperioden vil det bli arrangert åpen dag på Avfall Sør sitt anlegg på 
Støleheia i adminstrasjonsbygget den 0 1 . 0 6 . 2 0 2 2  fra kl 14 .00  til 1 7 . 3 0 ,  hvor 
kommuneadminstrasjonene vil være tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål 
angående planarbeidet. 

Høringsuttalelsen din blir vurdert og kommentert i sakspapirene til by- og 
stedsutviklingsutvalget og bystyret, og i tilsvarende beslutningsmyndighet i 
Vennesla kommune. Høringsuttalelsene vil ikke besvares skriftlig. Etter at bystyret 
og kommunestyret eventuelt har vedtatt detaljreguleringen, sendes melding om 
vedtaket ti l deg og de andre berørte partene. I samme brev får du også 
informasjon om hvilke muligheter du har ti l å klage på vedtaket. 

Dersom planen vil ha innvirkning for eventuelle leietakere, ber vi deg informere 
disse. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt noen av høringsdokumentene på 
papir kan du kontakte saksbehandler i Kristiansand kommune, Ellinor Borgi, 
telefonnummer 47260023 eller Jøran Syversen, telefonnummer 95997992. 

Du må sende synspunktene dine til planforslaget til plan og bygg i Kristiansand 
kommune eller plan og utbygging i Vennesla kommune innen 2 5 . 0 6 . 2 0 2 2 .  

Vennligst påfør brevet kommunens referansenummer. 

Med vennlig hilsen 

Ellinor Borgi/Joran Syversen 
Saksbehandler 
Sign. 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

Offentlige etater får høringsdokumentene tilsendt som vedlegg til dette brevet. 
Private mottakere finner dokumentene på kommunens hjemmeside. 

Kopi 
Konsulent/ forslagsstiller 
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