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FORORD 
 
Planområdet består i hovedsak av gamle Hunsfos Fabrikker. Den nedlagte fabrikken er under 
utvikling. Gammel bygningsmasse trenger oppgradering og det er nå modent for 
transformasjon. I dag er det totalt 85 bedrifter/leietakere innenfor området som bl.a. består av 
restauranter, kontorvirksomheter, bilverksted, bryggeri, konsertlokaler, crossfit, frisørsalong, 
undervisningslokaler og verksted for videregående skole, festlokale, fotballhall, historielag, etc.  
 
Det er jobbet med et overordna konsept for utvikling av Hunsøya med fokus på etablering av 
urban bygningsstruktur og funksjonsblanding. Ambisjonen er også å legge til rette for tilbud og 
funksjoner som både lokalmiljøet og en i regional kontekst kan benytte seg av, som bl.a. 
kontor, handel, boliger, restauranter, barnehage, idretts- og kulturtilbud, parkområde og 
turveier.  
  
Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første ledd i 
utarbeidelsen av detaljreguleringen for Hunsfos Næringspark og samtidig ledd i varsling av 
planoppstart.  
 
Formålet med planprogrammet er å beskrive:  
- Bakgrunnen og formålet med planarbeidet. 
- Planprosessen og medvirkningsmulighetene.  
- Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer. 
 
Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra 
offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.  
 
Kontaktperson i forbindelse med planarbeidet er Jared Mcfadzean. 
 
 
 
Jared Mcfadzean, Kathrine Hesthag og Alf Petter Mollestad  
Trollvegg Arkitektstudio AS 
Kristiansand, 22.01.19 
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1. INNLEDNING 
 
1.1. Bakgrunn for planarbeidet 
 
Formålet med planen er å avklare rammer for utvikling av Hunsøya. Hensikten med planen 
er å legge til rette for variert innhold av funksjoner med sikte på at området kan utvikle seg 
over tid.  
  
I konseptet er det tatt utgangspunkt i hvordan identiteten til Hunsfos kan leve videre gjennom 
ny bruk.  Det er et ønske å bevare en god del bygningsmasse som vil være førende for videre 
planlegging. Det må i planarbeidet tas nærmere stilling til hvilke bygninger som skal beholdes 
og hvilke som skal rives. Viktige grep vil være å åpne opp og skape nye spennende uterom 
mellom gammel bygningsmasse, samt etablere en god overgang mellom gammel og ny 
bebyggelse med respekt for historien. En viktig premiss er å utvikle et sted som kan skape liv 
både på dag- og kveldstid. For å lykkes med dette må man tenke flere funksjoner blandet 
sammen. Variert innhold i bygningsmassen og etablering av gode uterom er nødvendig. Det vil 
i prosessen ses nærmere på hvordan eksisterende bygninger kan være med å styrke 
områdets særegne karakter.  
 
Målet med reguleringsplanen er en vitalisering av Hunsøya. Det skal legges opp til en 
oppgradering av-, og kvalitetsheving av ferdselsårer, etablering av park/turstier og 
uterom/gater. Etablering av boliger innenfor planområdet vil styrke området med at det gir 
økt liv på kveldstid, samt trygghetsfølelse. Nye gangakser, park, turstier, uterom og torg, er 
plangrep som bidrar til at området i større grad åpnes opp og gjøres tilgjengelig for 
allmennheten. 
 
 
 
1.2. Mål for planarbeidet 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av planområdet med følgende 
premisser: 

1. Bygningsvolumer – rivning vs. bevaring, forholdet mellom bygninger og uterom. 
 

2. Funksjonsblanding – flette arealformålene i hverandre for å skape liv og et urbant 
preg. 

 
3. Grønnstruktur og akser - etablere viktige gang- og ferdselslinjer gjennom område, 

skape spennende uterom med ulik størrelse og kvalitet, styrke opplevelsesverdien i 
området, etablere landskapsrom i flere nivåer og høyder. 

 
4. Infrastruktur og parkering - parkering løses fortrinnsvis i p-kjellere eller i p-hus. Bilfrie 

uterom vil være i fokus. 
 
Visjonen er å skape et levende sted både på dag- og kveldstid.   

 
o Bygningsvolumer:  

Forslagsstiller ønsker med planforslaget å legge til rette for omfattende oppgradering av 
industriområde med påfølgende økt utnyttelse og fortetting.  
 
I en volumstudie vil det ses nærmere på hvilke bygninger som skal tas vare på og hvor man 
ønsker å åpne opp for å skape mer lys og luft imellom eksisterende bygningsmasse. En 
foreløpig beregning viser eksisterende bygningsmasse på 73.000 m2 + mulig ny 
bygningsmasse på 87.000m2. Dette utgjør tilsammen ca. 160.000m2 mulig bygningsmasse 
innenfor planområdet. 
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Et viktig arkitektonisk grep vil være å kombinere ny og gammel bygningsmasse og samtidig 
skape noe unikt å spennende.  
 

o Funksjonsblanding: 
For å skape et levende sted er det nødvendig med funksjonsblanding innenfor planområdet. 
Det er ønskelig med formål som kan støtte opp under hverandre. Som f.eks. beboere i område 
har de nødvendige fasiliteter i sitt nærmiljø som barnehage, arbeidsplasser, handel, kafe og 
sport. Arbeidsplasser kan bidra til å skape liv i området på dagtid ved å benytte mulighet for å 
spise lunsj utenfor kontoret sitt.  
 
Det er pr. i dag behov for å kunne tilby overnattingssted ifm dagens næringsvirksomhet i 
området. Etablering av hotell vil også støtte opp under andre tilbud på Hunsfos. 
 
Intensjonen er å oppgradere store deler av området med urbant og bymessig preg på 
gateplan. Det vil jobbes med etablering av et hovedsentrum i hjertet av øya. I dette området 
vil det være fokus på funksjonsblanding med etablering av sentrumsformål som bl.a. torg, 
kafeer, restaurant, konsertlokaler, kontorer, kulturtilbud, men også en viss andel idrettstilbud 
og etablering av bolig i de øvrige etasjene. 
 

o Grønnstruktur og akser: 
Det blir viktig å etablere forbindelseslinjer gjennom planområdet både for gående og syklende. 
Disse må ses i sammenheng med trafikkmønster. Det er et mål å sikre bedre og trygge turstier 
og gangakser gjennom område. 
 
Elva vil være et flott opplevelseselement og det er ønskelig å skape bedre kobling til Otra. Det 
vil ses på turforbindelser og koblinger langs elva. 
 
Plankonseptet vil legge opp til overordnet forbindelseslinjer, med raskest mulig trase og 
interne forbindelseslinjer som går på turstier, langs elvepromenade og inn mellom bebyggelse. 
Det er et mål å skape gode forbindelseslinjer som gir opplevelser og variasjon underveis.  
 
Fordelingen mellom private og offentlige forbindelser må avklares i planprosessen. 
 

o Infrastruktur og parkering: 
Det vil tilstrebes bilfrie soner mellom bebybyggelsen så langt det lar seg gjøre. Noe trafikk og 
varelevering vil bli nødvendig. Det vil ses på muligheten for om enkelte definerte områder 
kan utformes med shared-space konseptet. Shared Space tar utgangspunkt i at torg og gater 
deles mellom ulike trafikantgrupper og at gaterommet uformes uten eller med begrenset bruk 
av skilt, oppmerking og fysisk separering. 
 
Det vil i prosessen ses på traseer beregnet for beredskapskjøretøy. Det vil  også ses på 
muligheten for etablering av kollektivtrase inn i planområdet.  
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1.3. Planprogram og konsekvensutredningsplikt 
 
Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av reguleringsplaner av 
en viss størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at hensynet til miljø og samfunn 
blir vurdert i planprosessen. Et planprogram er en plan for hvordan reguleringsplanen skal 
lages, hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. 
 
Det er gjort en vurdering om planintiativet omfattes av forskrift om konsekvensutredning. 
 
Det er vurdert at planinitiativet er konsekvensutredningspliktig som følge av to forhold:  

1. Antall m2 næringsbebyggelse  
2. Boligformål i strid med gjeldende kommuneplan.  

 
 
Følgende vurdering er lagt til grunn:  

o Vedlegg 1. pkt. 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). 

 
Hunsfos Næringspark har i dag ca. 27.000m2 med næringsareal. Dette inkluderer 
industri/lager, håndverk, tjenesteyting/handel og kontor.  
 
Det er i plankonseptet ønskelig å legge opp til ulike utbyggingsfaser i reguleringsplanen, der 
fase 1 er estimert ca. 10-15 år frem i tid (krever høyere detaljeringsgrad i planen) og fase 2 
som ligger lengre frem i tid - per i dag ikke satt noe tidsperspektiv (krever mindre 
detaljeringsgrad i planen).  
 
1. Fase – 10/15 års perspektiv – det er ønskelig å regulere totalt ca. 54.800 m2 

næringsbebyggelse. Vi har definert næringsbebyggelse som kontor, industri/produksjon, 
lager, håndverk/proffsalg, tjenesteyting/handel. Dette antallet inkluderer også dagens 
næringsbebyggelse 27.000m2 + 27.800m2 ny næringsbebyggelse. Trolig er en 
fordobling av dagens formål en realistisk utvikling av området innenfor dette tidsrommet. 

2. Fase – ikke definert tidsperspektiv – det kan bli aktuelt å regulere inn totalt ca. 
165.000m2 (basert på overordna volumstudie). Dette inkluderer også boligformål, 
idrettsanlegg etc. En ytterligere oppdeling av formålene vil være svært vanskelig å 
forutse på dette tidspunkt. Tallet baserer seg kun på volumstudie gjort i tidlig fase. Tallet 
kan endres i planprosessen, som følge av andre vurderinger som skal gjøres, bl.a. 
trafikkvurdering etc.  

 
Planinitiativet legger opp til mer enn 15.000 m2 med næringsbebyggelse og planinitiativet 
utløser krav om konsekvensutredning på dette tema.  
 
 

o Vedlegg 1. pkt. 25: 
Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan 

Planinitiativet legger opp til boligformål både på Hunsøya og på fastlandet (vestsiden av 
øya). Forslagstiller har spilt inn til revisjon av kommuneplanen at området på Hunsøya 
ønskes avsatt til sentrumsformål, og at areal vest og sør for Hunsøya avsettes til næring og 
boligformål. Revisjon av samfunnsdelen er vedtatt, mens arbeidet med arealdelen er utsatt.  

Det er i høringsutkast til kommuneplanens arealdel vist at Hunsøya vil avsettes til 
sentrumsformål. Bolig er i tråd med dette formålet og slår ikke ut krav om 
konsekvensutredning.  
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Arealet på fastland (vestsiden av øya) er i høringsutkast til ny kommuneplan avsatt til næring. 
Boligformål vil være i strid med formålet næring i kommuneplanen.  

På bakgrunn av dette er det vurdert at boligformål på fastlandet (vest for Hunsøya) er ikke i 
tråd med kommuneplanen og utløse krav om konsekvensutredning.  

 

2. PLANOMRÅDET 
 
2.1. Planavgrensning 
 
Planavgrensningen er vist nedenfor. Hele planområdet er på ca. 240 000 m2, inkl. 
vassdragsområde. Tiltakshaver har hånd om alle eiendommer inne på Hunsøya, samt 6/11, 
6/1872, 23/12 og 23/521.   

 
Figur 1 Planavgrensning 
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2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet  
 
Arealbruk og virksomheter  
I dag er det totalt 85 bedrifter/leietakere innenfor området som bl.a. består av restauranter, 
kontorvirksomheter, bilverksted, bryggeri, konsertlokaler, crossfit, frisørsalong, 
undervisningslokaler og verksted for videregående skole, festlokale, fotballhall, historielag, 
etc.  
 
Mye av dagens bygningsmasse på Hunsfos fabrikker er tømt for innhold. Flere av 
bygningene inne på område fremstår slitne og trenger oppgradering og/eller må rives. 
 
I forbindelse med elva Otra er det i dag 2 kraftstasjoner innenfor planområdet. Grunnen eies 
og driftes av Agder Energi.  
 
 
 
Landskapsbilde – bebyggelsesstruktur 
 
Planområdet utgjør i hovedsak halve 
Hunsøya. I tillegg er det stort potensial 
for utvikling av areal på vestsiden. 
Samlet sett ligger mye av arealet 
innenfor planområde på tilsvarende lik 
høyde, men det er terrengforskjell mot 
sør på Hunsøya, og terrenget skråner 
bratt mot boligbebyggelse i vest.  
 
Det meste av planområde består av 
harde flater med asfalterte flater og stor 
bygningsmasse. Det er lite vegetasjon 
innefor området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 2 Ortofoto av planområdet 

 

   
Figur 3 Bilder fra Hunsfos Næringspark 
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Eiendomsforhold 
Tiltakshaver har hånd om samtlige arealer innenfor planområde, med unntak av følgende 
eiendommer: 

Gnr/bnr Eier 
6/1878, 23/572 Agder Energi Vannkraft AS 
5/23, 6/1597 GB eiendom AS 
6/1598, 6/1599, 6/1799 Snekkerplassen Butikkeiendom AS 
5/138, 5/176, 23/26, 23/667, 23/670, 
23/671, 6/1482 

Vennesla kommune 

5/2, 5/90 Hydro Vigelands brug AS 
201/17, 202/32 Vest-Agder fylkeskommune 
23/425 Vennesla boligstiftelse 
23/324 Ringveien borettslag Vennesla 
23/461 Inger Marit og Hjørdis Mushom 
23/374, 23/384, 23/411 Elvegård Invest AS v/Leif Olsen 
23/375 John Helge Sægrov 
23/376 Kai Ove og Linda Magnussen Erklev 
23/377 Stemhei borettslag A/L 
23/676, 23/677 Stemhei 3 AS 
23/678, 23/679 Misjonen Jesus leger 
23/680 TR Trading AS, Fram AS, Fredriksen & Larsen byggfirma 

AS, Kåbuland Øyvind og Erik byggmester AS, Kåbuland og 
Stokkeland elektro AS, Moseidmoen industri AS, MJL 
holding AS, Vennesla bilteknikk AS, Thomas Jäger, 
Formicus eiendom AS, Moseidmoen industri II AS og 
Misjonen Jesus leger 

5/82 Bratland malermester AS 
5/131 Astri Smith Kalsnes 
300/4 Bane Nor SF 
5/86 Rolf Syvertsen 
5/91, 5/93 Roar Aasheim 
5/92 Arve Urdal 
5/322, 406 Kjell Ove Kåvenes, Hilde Kanstad Solli, Roger Lian og 

Rose Mari Møller Nygård 
5/87 Frank Olav Aasheim og Olaug Aasheim  
6/448, 6/764, 6/1598, 6/1599, 6/1799 Snekkerplassen butikkeiendom AS 
6/99, 6/1764 Raymond Holberg Bærø 
6/430 Børge Ruenes og Gaute Ruenes 
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Figur 4 Kart som viser eiendommer eid av Hunsfos Næringspark AS (markert i rødt) 

 
Trafikkforhold – kjørevei – myke trafikanter   
 
Det er pr. i dag ingen gang- og sykkelveier innenfor planområdet. Det er mye overflate 
parkering og veinettet er til dels udefinert og rotete. Sammen med bygningsmassen utgjør 
dette mye harde overflater inne på området. 
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Kollektivtransport 
Det går pr. i dag ingen bussruter inn til 
Hunsøya. Nærmeste busstopp ligger 
tett opp til planområdet ved dagens 
innkjøring til øya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Temakart som viser nærmeste 
busstopp og bussakser 

 
Grønnstruktur  
Området består utelukkende av industribebyggelse og tilhørende parkering. Det er ingen 
egnede lekeområder innenfor området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Hunsfos næringspark – planprogram – sist revidert 22.1.2019
  Side 12 | 24 
 

Naturmangfold  
Innenfor område er det registrert følgende 
arter:  

- Karplanter (rødlisteart - truet) 
- Sopp (livskraftig) 
- Fugl Vintererkle (livskraftig)  
- I elva er det registrert karplanter og 

moser (livskraftig) 
 
Rødlistearten ligger i dag innenfor et område 
som i dag er opparbeidet og asfaltert. Det er 
svært lite sannsynlig at arten fortsatt 
eksisterer i dette område. 
  
 

 

 

 

 

 

Figur 6 Funn i Artsdatabanken.no 

 
 
I naturdatabase er det gjort en registrering av 
sylblad, ute i Otra. Denne er av særlig stor 
forvaltningsinteresse.  
Det er på dette tidspunkt ikke sett behov for 
tiltak ut i dette område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Funn i Naturbase.no 

 
Kulturminnevern og fornminner 
Ingen registrerte kulturminner innefor området. 
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Støy 
- Temakart viser at området ikke er støyutsatt fra trafikk. Selve Hunsfos Fabrikker har lagt 

ned driften. Det er ikke kjent at det er andre støyende virksomheter innenfor området. 
Ved arrangementer og konserter vil støynivået øke ut over dagbruk. Det er to dammer i 
planområdet. I rapport fra Rambøll er det opplyst at når dammene er åpne genereres noe 
lyd/støy i fra Otra. Vannkraftverkene avgir noe støy. 

 

      
Figur 8 Temakart som viser støysoner, miljøstatus.no.     Støysoner, Statens vegvesen.no 

 
Grunnforhold 
Løsmassekart viser at område ligger innenfor breelv- og/eller bresjøavsetning. 
 

 
Figur 9 Løsmassekart, Miljøstatus.no 
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Flom  

o Marin grense:  
Kartet viser at område ligger innenfor areal med lite eller ingen marin påvirkning. Denne 
kartlegggingen er grov og tema skal utredes nærmere i planprosessen.  
 

 
Figur 10 På NVE sin kartdatabase ligger område innenfor områder med lite eller ingen marin påvirkning. 

 
o Aktsomhetskart for flom: 

 
 I forbindelse med pågående regulering av 
Otraparken er det foretatt 
flomfarevurdering. Vurderingen tar 
utgangspunkt i areal nord for dammene. 
Flomsikkert nivå er satt til kote +43,1 moh.  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Deler av område ligger innenfor NVE sitt 
aktsomhetskart for flom 

 
 
Infrastruktur i bakken 
Agder Energi Vannkraft eier og drifter to trafostasjoner i området. 
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3. RAMMER OG PREMISSER 
 
3.1. Overordna føringer og planer 
 
Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet: 
- Nasjonal transportplan (2018-2029) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
- T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

(1995) 
- T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012) 
- T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 
 
Aktuelle lover: 
- Plan- og bygningsloven 
- Naturmangfoldloven (§§ 8-12) 
- Kulturminneloven 
 
Regionale planer og føringer 
- Regionplan Agder 2020: Planen har fem hovedsatsingsområder: 

o Klima: Høye mål – lave utslipp. 
o Det gode livet: Agder for alle. 
o Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. 
o Kommunikasjon: De viktige veivalgene. 
o Kultur: Opplevelser for livet. 

- Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen): 
o Effektivisere transportarbeidet 
o Effektivisere arealforbruk 
o Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten 
o Tilrettelegge for universell utforming og tilgjengelighet for alle 

- Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen 2010 – 2017. Følgende mål er satt: 
o Sykkeltrafikken i Kristiansandsregionen dobles innen 2020. Dette tilsvarer 

10% årlig økning i sykkeltrafikken.  
o Sykkeltrafikken skal utgjøre minst 9 % av alle reiser i 2013, og minst 10 % i 

2017 og nærmere 11 % i 2020 
o Sammenhengende sykkelveinett innen 2017: Innen Kristiansand kommune 

samt mellom Kristiansand og sentrum i Vennesla, Songdalen og Søgne. 
Sentrale sykkelveier i Birkeland og Lillesand sentrum. 

o 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Hunsfos næringspark – planprogram – sist revidert 22.1.2019
  Side 16 | 24 
 

Kommuneplanen 
- Kommuneplanen for Vennesla 2011-

2023 – arealdel, vedtatt 16.06.2011: 
 

o Område er i kommuneplanen 
avsatt til næringsbebyggelse og 
noe  Landbruk-, natur og 
friluftsformål samt reindrift, med 
angitt hensynssone friluftsliv 
H530 langsmed elva. 

o Utdrag fra kommuneplanens 
bestemmelser: 
- § 2.1.7 Næringsbebyggelse: 
Arealene skal benyttes til 
næringsbebyggelse med 
tilhørende anlegg 
- § 3.5 Sone med særlig 
hensyn til friluftsliv. Innenfor 
hensynssone friluftsliv bør tiltak 
som kan forringe områdets 
kvalitet til bruk av friluftsliv 
unngås. 

Figur 12 Utdrag fra gjeldende kommuneplan i Vennesla 

 
 
- Kommuneplan for Vennesla arealdel, 

høringsforslag, ikke endelig fastsatt: 
 

o Hunsøya er i høringsutkast avsatt til 
sentrumsformål. Arealet på vestsiden 
av øya er avsatt til næringsformål. 
Revisjon av samfunnsdelen er 
vedtatt, mens arbeidet med 
arealdelen er utsatt. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Figur 13 Utsnitt av kommuneplanen som ligger ute 
på høring, ikke endelig fastsatt 
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Kommunedelplan for Sykkel 
Fremtidig gang – og sykkelvei er i kommunedelplanen skissert gjennom Hunsøya. 
 

 
Figur 14 Utsnitt som viser fremtidig gang- og sykkelvei 

Hovedsykkelveinett skal sikres i planarbeidet. Endelig trase for sykkel kan fravike fra den 
planlagte traseen angitt kommunedelplanen.  
 

3.2. Reguleringsplaner  
 
Området er i dag uregulert, med unntak av et 
mindre industriområde:  

• Hunsfoss øst kraftverk, datert 25.11.2004. 
 
Ny plan vil gå foran hele eller deler av denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15 Gjeldende reguleringsstatus 
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3.3. Pågående planarbeid i området 
Det pågår reguleringsarbeid for resterende del av Hunsøya. Reguleringsplan for Otraparken 
ble vedtatt i kommunestyret i 13. desember 2018. 
 
Plankonseptet vil forholde seg til enkelte plangrep gjort i pågående plan for Otraparken, da 
med spesielt fokus på flomløsning, videreføring av viktige veitraseer, trafikkmønster, 
gangakser og større grøntdrag.  
 
 
3.4. Andre aktuelle kommunale føringer 
 
Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer, vedtatt 02.04.2017 
Hunsfos fabrikker er nevnt i temaplanen, men ikke referert til å ha spesiell betydning i 
temaplanen. En kan heller ikke se at noe av bygningsmassen innenfor planområdet er 
omfattet av verning/bevaring.  
 
 

4. ALTERNATIV SOM SKAL UTREDES  
 
4.1. Referansealternativet (0-alternativ)  
 
0-alternativet er dagens situasjon med de dispensasjonssøknadene som er godkjent.  
0-alternativet er hvilken situasjon planen skal vurderes opp mot, for å finne konsekvensene. 
 
 
4.2. Mulig utbyggingsaltenativ 
Videreutvikling av område i tråd med kommuneplanen. Dette scenariet innebærer at det ikke 
utvikles boligbebyggelse på vestsiden av Hunsøya, men kun næringsbebyggelse.  
 
 
 
 

5. FORSLAG TIL UTREDNINGER I FORHOLD TIL MILJØ OG SAMFUNN 
 
5.1. Utredningstemaer og metode 
 
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt 
under utarbeidelsen og gjennomføringen av planen (jf. pbl § 4-2). Hensikten med 
utredningen er å synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. 
 
Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot 0-alternativet. 
 
I oversikten under er de fagfelt og tema som skal vurderes/ utredes listet opp. For hvert tema 
er det markert hvilken type utredningsnivå som forventes: egen fagrapport eller som del av 
planbeskrivelsen. Til sammen utgjør dette konsekvensutredningen. 

Enkelte delområder innenfor planområdet vil få en høyere detaljeringsgrad enn normalt for 
en områderegulering. Noen delområder vil derfor utredes i mer detaljert omfang, enn andre 
delområder.  Utredninger og vurderinger må derfor tilpasses de ulike delområdene. Dette 
avklares underveis i prosessen.  
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TEMA DET SKAL UTARBEIDES EGEN FAGRAPPORT FOR 
 

Tema Hva skal utredningen 
inneholde? Eksisterende dokumentasjon 

Trafikkutredning  - Utføre nye trafikktellinger. 
- Avklare atkomstveier/traseer 

inn til øya. 
- Valg av optimale 

trafikkløsninger internt i 
planområde. 

- Dimensjonering av veier. 

- Trafikknotat, beregninger av 
trafikk for NAV. 

- Trafikktellinger Hunsøya, 
datert uke 42 - 2018, Statens 
vegvesen. 

- Trafikkanalyse for Otraparken 
2015. 

 
Flomutredning  - Vurdere flomrisiko 

- Avklare flomutsatte områder 
- Det blir vurdert aktuelle 

sikkerhetstiltak mot flomutsatte 
områder. 

 

- Flomvurdering for Otraparken 
2015. 
 

Forurenset grunn - Det kan være aktuelt med 
innledende undersøkelser for 
å kartlegge forurenset grunn 
innenfor planområdet.  
 

- Miljøstatus.no er det registrert 
noe forurenset grunn på  et 
område vest for øya. Det er 
indikert at området kan brukes 
med restriksjoner. 

- Miljøteknisk 
grunnundersøkelse og 
risikovurdering for Otraparken, 
Sørlandskonsulent, april 07. 

- Historisk kartlegging, 
Otraparken, Rambøll 
05.03.2018. 

- Enkelte stikkprøver er gjort på 
deler av planområdet. 

 
Volumstudie av 
bygningsmasse 

- Det vil i planprosessen gjøres 
en nærmerevolumstudie på 
hvilke bygninger som skal 
rives og hvilke som skal bestå.   

- Avklares hvilke bygninger man 
ønsker å beholde og hvilke 
som skal rives. 

- Avklare potensial for nytt 
bygningsvolum inne på 
området. 

 

- Volumstudie (skissefase), 
Trollvegg Arkitektstudio, 2018. 

 
 

TEMA SOM KUN SKAL BESKRIVES OG ILLUSTRERES I PLANBESKRIVELSEN 

Tema Hva skal beskrivelsen 
inneholde? Eksisterende dokumentasjon 

Detaljeringsgrad i planen - Enkelte delfelter innenfor 
områdereguleringen vil ha en 
høyere detaljeringsgrad hvor 
det ikke blir stilt krav om 
detaljregulering.  
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- Avklare hvilke delområder 
innenfor planen som skal ha 
høyere detaljeringsgrad. 

 

Barn og unges interesser - Barns bruk av arealer. 
- Kartlegging av skolevei, barns 

bevegelser i og gjennom 
området. 

 

Naturmangfold 
 

- Utsnitt fra artsdatabanken og 
naturbase. 

- Avklare om biologisk mangfold 
vil bli påvirket av utbyggingen. 

- Artsdatabanken.no  
- Naturbase.no  
 

Kulturminner  - Utsnitt fra 
kulturminnesøk/askeladden. 

- Det vil jobbes med å finne 
balansen mellom bevaring av 
bygningsmasse på Hunsfos 
fabrikker og det å gi nytt liv til 
industrianlegget. 

- Forslagstiller vurderer at det 
ikke er behov for supplerende 
utredninger, men eventuell 
merknad fra offentlig 
sektormyndighet vil avklare 
dette ved innspill til oppstart av 
planen. 

- Askeladden.no  
- Kulturminnesøk.no viser ingen 

automatisk fredete 
kulturminner i planområdet. 

- Arkeologisk registrering er 
gjort ifm. pågående regulering 
for Otraparken. Det er ikke 
påvist automatisk fredete 
kulturminner på den delen av 
Hunsøya. Dette kan indikere at 
potensialet for funn innenfor 
resterende del av øya er liten. 

- Det foreligger også en egen 
rapport om fabrikkanlegget og 
boligbebyggelsen på Hunsøya 
som beskriver mulig 
verneverdi av Hunsfos 
Fabrikker. Denne kan benyttes 
som et grunnlagsmateriale i 
det videre planarbeidet. 

 
Støy 
 
 

- I dag er det to vannkraftverk 
innenfor planområdet (nord – 
og sør i planområdet). Disse 
eies og driftes av Agder Energi 
Vannkraft. Rambøll har i 
planbeskrivelsen for pågående 
planarbeid Otraparken, opplyst 
at når dammene er åpne 
genereres noe lyd/støy i fra 
Otra. Vannkraftverkene avgir 
noe støy og må hensyntas i 
planleggingen. 

 

- Temakart Statens vegvesen 
viser at område ligger utenfor 
gul og rød støysone for trafikk. 

- Støyvurdering utført ifm 
regulering av Otraparken. 

Luftkvalitet - Vurdere luftkvaliteten i 
område. 

- Retningslinje for luftkvalitet T-
1520. 

Samferdselsanlegg og 
trafikk 

- Hvordan tilrettelegge for 
trafikksikker og effektiv 
trafikkavvikling inn/ut av 
området. 

- Parkeringskrav jf. krav i 
kommuneplanen. 
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- Hvordan sikre trygge 
gangforbindelser for myke 
trafikanter. 

- Avklare tilstrekkelig 
parkeringsdekning. 

 
Grønnstruktur  - Vurdere hvordan man kan 

sikre gangforbindelser, felles 
uterom og hovedgrønnstruktur 
i planen.  

 

VA- anlegg - Avklare kapasitet på VA-
anlegg. 

- Dialog med Vennesla 
kommune. 

Overvannshåndtering  - Vurdere hvordan overvann vil 
bli håndtert. 

 

Utbyggingsrekkefølge  - Vurdere utbyggingstrinn for 
prosjektet.  

- Vurdere konsekvenser av 
utbyggingsrekkefølge. 

- Området vil bygges ut over 
lengre tid. Det er pr. dags dato 
ikke satt noen konkrete faser 
for byggetrinn. Etterspørsel i 
markedet vil i stor grad styre 
utviklingen ift. hvilke formål 
som blir etablert først. Det vil 
derfor tilstrebes en så fleksibel 
plan som mulig. 
 

 

Kriminalitetsforebygging - Redegjøre for hvordan 
utbyggingsområde kan 
utformes for å skape et trygt 
nærmiljø. 
 

- Veiviser for 
kriminalitetsforebygging 
Håndbok for tryggere 
nærmiljøer. 

Folkehelse  - Beskrive hvordan planen 
bidrar til å fremme helsen for 
befolkningen i område.  

- Redegjøre for faktorer som 
kan gi negativ innvirkning på 
befolkningens helse. 

- Veileder for beskrivelse av 
helseffekter. 

Miljøkonsekvenser  - Beskrive hvordan planen kan 
bidra til å følge opp mål satt i 
Parisavtalen, vedtatt 12.12.15,  
på et overordna nivå. 

- Redegjøre for 
miljøkonsekvenser i planen 
(bl.a. transport, fortetting, 
energisystemer). 

 

Risiko og 
sårbarhetsanalyse 

- Utfylling av ROS- sjekkliste.  
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6. PLANPROSESSEN  
 
6.1. Framdriftsplan 
 

 
 
Figur 16 Fremdriftsplan 

  

Des/2018 

Jan -mars 
 

Mars/ 
2019 

Feb-Jun  

Sept-Okt 

Aug / 
2019 

Nov-Des 

Jan/2020 
Politisk sluttbehandling: 

Kommunestyret 

Politisk 1. behandling: 
Plan- og økonomiutvalget 

 

Politisk behandling: 
Plan- og økonomiutvalget 

Utarbeidelse av forslag til planprogram 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av 
planprogram 

Fastsettelse av planprogram 

Utredninger og vurderinger ihht. planprogrammet 
Utarbeidelse av plandokumentene 

Informasjonsmøter og arbeidsmøter med 
interessenter og aktører i området 

Ferdigstilling av planforslag 

1.gangsbehandling av planforslag med 
konsekvensutredning 

 

Revisjon av planen 

Offentlig ettersyn 
Åpent møte 

Vedtak av plan 
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6.2. Informasjon og medvirkning (Pbl kapittel 5) 
 
I henhold til krav i plan- bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkning i løpet av 
planprosessen.  
 
For å løse utfordringene i området på en konstruktiv måte og for å videreføre potensialene i 
planområdet, er det viktig å sikre en god informasjonsformidling og dialog med offentlige 
instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.  
 
Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter: 
 
Dialog med lokale interesseorganisasjoner og beboere: 
- Avholde «åpen dag» under offentlig høring. 
- Presentere planen i Barnas kommunestyre. 
 
Dialog og koordinering med offentlig instanser: 
- Ved behov ta planen opp til behandling i regionalt planforum (hvor representanter fra 

Fylkesmannen, Statens Vegvesen, fylkeskommunen, Statens Kartverk m.fl. møtes). 
- Arbeidsmøter med Statens vegvesen og Vennesla kommune angående løsninger for 

trafikkmønster. 
- Dialogmøte med NVE angående tema flom. 
- Avholde jevnlige møter med kommunen gjennom hele planprosessen. 
 
Høring, offentlig ettersyn og informasjon (jf. pbl kapittel 5): 
- Alle høringsinstanser får tilsendt brev med varsel om oppstart og forslag til planprogram. 

Forslag til reguleringsplan blir sendt på høring under offentlig ettersyn. Informasjon vil 
også publiseres via annonser i avis og digitale medier, og informasjon publiseres på 
Vennesla kommunens hjemmeside og Trollvegg Arkitektstudio sine hjemmeside. 
 

 
 

7. KILDER OG REFERANSER 
 
Vennesla kommuneplan, høring av kommuneplanens araldel, 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vennesla/Meetings/Details/533145?agendaItemId=211
181  
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling, 2008. http://lovdata.no/  
 
Forskrift om konsekvensutredninger, 2009. http://lovdata.no/ 
 
Nasjonal transportplan - Meld. St. 33, https://www.stortinget.no/  og 
https://www.regjeringen.no/   
 
Miljødirektoratets kart, http://www.miljostatus.no/kart/ 
 
Riksantikvarens kulturminneregister www.askeladden.no 
 
Informasjon om Hunsfos fabrikker, http://hunsfos.com  
 
Busstrase, https://kart.finn.no  
 
Naturmangfold, http://artsdatabanken.no  og https://kart.naturbase.no  
   
Kulturminnevern, https://kulturminnesok.no  
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Støysonekart, http://www.miljostatus.no/kart/ og https://www.vegvesen.no  
 
Flomsone, http://kartkatalog.nve.no/  
 
 
Bilder: 
- Figur 3(a), https://ingvald.typepad.com/knipzit/hunsfos/  
- Figur 3(b), https://b-m.facebook.com/Hunsfos-Næringspark-729850720367265/   


