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Hunsfos - planinitiativ 
 
Trollvegg er konsulent for Hunsfos AS ved detaljregulering av Hunsfos. 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. 
handel, restauranter, barnehage, idretts- og kulturtilbud parkområde og turveier.  
 
Vedlagt ligger tegninger og visualiseringer som viser ønsket utvikling av området.  
 
Informasjonen nedenfor tar utgangspunkt i punktene som er opplistet i forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering. 
 
 

A - Formålet med planen  
 
Formålet med planen er å avklare rammer for utvikling av denne delen 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. 
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.  
 
Sentralt i utviklingen av konseptet vil være å bygge videre på Hunsfos identitet der 
bygningsmasse gis nytt liv gjennom ny bruk. De eksisterende bygningene har både et 
fotavtrykk og en høyde som legger føringer for nye bygningsvolumer.  Det er likevel ønskelig å 
løsrive seg noe fra eksisterende bygningsmasse og tilføre ny og spenstig arkitektur som tydelig 
bryter med dagens arkitektur. 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 ses 
nærmere på hvordan eksisterende bygninger kan være med å styrke områdets særegne 
karakter.  



   

 2 

B - Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 
Forslag til planavgrensning er vist nedenfor. Virkninger er beskrevet i punkt lenger ned.  
 

 
 
Hele planområdet er på ca. 195 000m2, inkl. vassdragsområde. Tiltakshaver har hånd om alle 
eiendommer inne på Hunsøya, samt 6/11, 6/1872, 23/12 og 23/521.   
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I dag er det totalt 85 bedrifter/leietakere innenfor planområdet som bl.a. består av 
restauranter, kontorvirksomheter, bilverksted, bryggeri, konsertlokaler, crossfit, frisørsalong, 
undervisningslokaler og verksted for videregående skole, festlokale, fotballhall, historielag, 
etc.  
 
Endelig plangrense for varsling av planoppstart forventes avklart i oppstartsmøte eller 
umiddelbart etter, knyttet til utsendelse av referat fra oppstartsmøtet. 
 
 

C - Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak.  
 

o Overordnet konsept: 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av planområdet med følgende 
premisser: 

- Bygningsvolumer – rivning vs. bevaring, forholdet mellom bygninger og uterom 
- Funksjonsblanding – flette formålene i hverandre for å skape liv og et urbant preg 
- 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 

- 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 Vi ønsker å legge til rette for følgende formål i planarbeidet: 
- Offentlig tjenesteyting – barnehage, skole/undervisningslokaler 
- Idrett og kulturformål – som f.eks. ishockeybane/klatring/fotballhall/konserthall/ 

skateanlegg/ annet idrettsanlegg. 
- Forsamlingslokaler 
- Friområder -  torg, park, turveier, uterom, plasser 
- Forretning/handel 
- Kontor  
- Hotell og konferanse 
- Bevertning – restaurant, kafe  
- Hotell/overnatting 
- Parkering/parkeringshus  
- Boligformål – med hovedvekt på leiligheter. Bolig er tenkt som sekundært formål da 

det er regulert en god del boliger i naboplan for Otraparken.  
- Lettindustri – som i hovedsak kan kombineres med sentrumsformål 

 
Det er jobbet på et overordnet nivå med plankonseptet. Vi er fortsatt i en tidlig fase og 
detaljeringsgraden i konseptet er derfor noe begrenset. Det er derfor valgt å hente inn 
inspirasjonsbilder fra andre prosjekter for å gi innblikk i forslagstillers tanker rundt konseptet.  
Bildene illustrerer mulighetene og plangrep man ønsker å integrere i plankonseptet. 
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Bygningsvolumer:  
Forslagsstiller ønsker med planforslaget å legge til rette for omfattende oppgradering av 
industriområde med påfølgende økt utnyttelse og fortetting.  
 
I en volumstudie vil vi se 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 planområde. 
 

 
Åpne opp innenfor eksisterende bygningsmasse for å etablere spennende uterom og akser 

 

 
Etablering av uterom og gangakser i ulike nivåer/etasjer. 
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Nytt møter gammelt:  
Et viktig arkitektonisk grep vil være å kombinere ny og gammel bygningsmasse og samtidig 
skape noe unikt å spennende.  
 

 
 
 

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.  
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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. Vi ser for oss 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. 
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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. 
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Det er et mål å skape gode forbindelseslinjer som gir opplevelsesverdi og variasjon underveis. 
Fra turveier som går gjennom åpne og mer «grønne» landskapsrom, til å gå gjennom mindre 
og tettere og mer urbane landskapsrom.  
 

 
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. 
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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. 
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Hunsfos skal være et sted hvor det er plass til sport og rekreasjon.  
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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. 
 

 
Etablering av uterom, torg og plasser med ulik skala og opplevelsesverdi.   
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Parkering løses fortrinnsvis i garasjeanlegg på bakkeplan eller i parkeringshus. Parkeringshus 
trenger ikke alltid å være skjemmende element og kan gis en form og uttrykk som er 
spennende i seg selv. 
 
 

o Utviklingsfaser 
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 er derfor ønskelig med en så fleksibel reguleringsplan som mulig. 

 

o Forslagstillers vurdering av plankonseptet: 
Planforslaget vil, etter forslagstillers oppfatning, bidra til en vitalisering av området. Det vil 
bli en oppgradering av og kvalitetsheving av ferdselsårer, etablering av park/turstier og 
uterom/gater. Vi mener boligandelen i planforslaget vil styrke området med at det gir økt liv 
på kveldstid, samt trygghetsfølelse. Boliger i område vil støtte opp under de andre 
formålene som eksisterer i dag og som ønskes etablert. Nye gangakser, park, turstier, 
uterom og torg, er plangrep som bidrar til at området i større grad åpnes opp og gjøres 
tilgjengelig for allmennheten. 
 
 

D – utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det vil i planprosessen gjøres en nærmere studie på hvilke bygninger som skal rives og hvilke 
som skal bestå. Noe bygningsmasse er tenkt fjernet for å åpne opp og skape spennende 
romdannelser og akser mellom eksisterende bebyggelse.  
 
Dette tema redegjøres ikke nærmere på i dette stadiet, da dette vil kreve en egen 
volumstudie.  
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E – Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Redegjøres ikke på dette stadiet. 
 
 

F - Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
 
Plankonseptet vil legge opp til en høy utnyttelse. Det vil utføres en grundig volumstudie for å 
se på muligheter for å bryte opp bygningsmasse og skape nye akser. De nærmeste naboene vil 
kunne få endret utsiktsforhold og oppleve noe tetter utnyttelse i sitt nærområde. Dette 
gjelder spesielt for utbygging vest for Hunsøya. Selve Hunsfos er naturlig avskjermet med elva 
på alle kanter. Tiltakshaver kan ikke se at tiltak på øya vil ha noen negativ konsekvens for 
naboer mtp. solforhold og utsikt. Avhengig av løsning for atkomstvei vil enkelte naboer kunne 
oppleve økt trafikk og støybildet kan endre seg over tid. Det må i prosessen ses på trase for 
atkomstvei i planområdet.  
 

o Hva kan prosjektet bidra med:  
- Lokalmiljøet får økt tilbud av tjenester og fasiliteter  
- Et overordna mål er å skape et sted som folk langveisfra vil stoppe for å besøke 
- Kommunen får sentral plassering av boliger, arbeidsplasser og kulturtilbud 
- Prosjektet vil kunne bidra med offentlige tjenester 
- Prosjektet vil være med på å styrke og videreutvikle områdets identitet og historikk. 
- Opprydning av parkering, kjøremønster og «flytende» arealer/bygningsmasse 
- Gang- og sykkelvei planlegges gjennom planområdet  
- Flere leiligheter tett opp mot sentrumskjernen i Vennesla 
- Nye boenheter får kort avstand til fasiliteter. Dette kan redusere behovet for bilbruk 

internt på Hunsøya. 
 

o Utfordringer som følge av prosjektet: 
- Økt biltrafikk og nødvendig utvidelse av atkomstvei kan belaste naboer. Det er et 

ønske at biltrafikken skal ledes inn i garasjeanlegg/p-hus tidlig i planområdet, for å 
minimere biltrafikk inn i planområde. 

- Prosjektet legger opp til en utvidelse av sentrum. Pågående naboregulering har 
regulert inn kjøpesenter som grenser inntil denne planen. Prosjektet må ses opp mot 
dagens sentrumsformål. Disse må ses i sammenheng. 

 
Det vises til vedlagte illustrasjoner som beskriver konseptet nærmere.  
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G - Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 
 

o Regionale planer 
Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen).  

Planen skal til revisjon. Hovedlinjer som angår Vennesla:  

Som hovedgrep anbefales det å satse på å utvikle arealer innenfor eksisterende 

tettstedstruktur med særlig fokus på å utvikle og styrke eksisterende sentre.  

Forslagstillers beskrivelse:  

Hunsøya ligger tett opp til sentrumsformål. Utvikling av Hunsøya er i tråd med areal- og 
transportplanprosjektet  
 
 

o Rikspolitiske retningslinjer som er særlig relevante for planarbeidet: 

 

• 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-1521 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(Fastsatt  ved kgl. res. av 26.09 2014)   
 
 

o Kommuneplanens arealdel, gjeldende plan: 

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

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. 
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Forslagstillers beskrivelse: 
 
Boligformål: 
Planinitiativet legger opp til boligformål. Det er forstått at etablering av boligformål ikke er i 
tråd med gjeldende kommuneplan. Kommuneplanen er under revisjon. 
 
LNF- område: 
Område videreføres som LNF-område. Eventuell utvidelse av atkomstvei kan kreve noe LNF-
areal.  
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o Kommunedelplan for Sykkel 
 
Fremtidig gang – og sykkelvei er i kommunedelplanen skissert gjennom Hunsøya. 
 

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

o Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer, vedtatt 02.04.2017 

 
Forslagstillers beskrivelse: 
Hunsfos fabrikker er nevnt, men ikke referert til å ha spesiell betydning i temaplanen. Vi kan 
heller ikke se at noe av bygningsmassen innenfor planområdet er omfattet av 
verning/bevaring.  
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o Gjeldende reguleringsplaner 
 

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

• Hunsfoss øst kraftverk, datert 25.11.2004 
 
Forslagstillers beskrivelse: 
Ny plan vil gå foran hele eller deler av denne. 

 
 

o Pågående planarbeid 
 Det pågår reguleringsarbeid for resterende del av Hunsøya. Reguleringsplan for Otraparken er 
sendt på andre gangs utlegging til offentlig ettersyn. 
 
Forslagstillers beskrivelse: 
Plankonseptet vil til en viss grad forholde seg til enkelte plangrep gjort i pågående plan for 
Otraparken, da med spesielt fokus på videreføring av viktige veitraseer, trafikkmønster, 
gangakser og større grøntdrag. 
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H - Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  
 
Det vil måtte tas stilling til hvordan trafikkmønsteret skal gå inn i området. Parkering ønskes i 
hovedsak løst tidlig i planområde og i parkeringsanlegg. Flere angrepspunkt kan være aktuelt, 
både fra øst og vest. Forslagstiller antar at det vil bli nødvendig med avklarende møter med  
ingeniørvesenet i kommunen for best mulig løsning. 
 
Det bes også om innspill fra kommunen på kapasiteten på dagens va-nett. 
 
 

I - Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet  
 
Anleggelse av parkeringsanlegg under bygningsmasse ift. brann og terror. 
 
Atkomstvei for brann- og redningstjeneste må ivaretas i planen. 
 
Selve driften av Hunsfos fabrikker er nedlagt og forslagstiller er ikke kjent med at det er noen 
form for eksplosjonsfare innenfor planområde. 
 
 

J - Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 
 
Nærmeste tilgrensende naboer og naboer som deler adkomstvei bør varsles om planoppstart.  
 
Hunsøya ligger innenfor områder med lite eller ingen marin påvirkning, men da kommunen 
tidligere har påpekt tema flom, bør NVE stå på varslingslista.  
 
Agder Energi Vannkraft må, som eiere av vannkraftverkene bli varslet.  
 
Statens vegvesen må varsles med tanke på innspill til trafikkløsning og kobling til fylkesvei. 
 
Det er ikke sett at det er spesielle berørte organer ut over vanlig varslingsliste som blir utsendt 
av kommunen.  
 
 

K - Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
 
Det kan være aktuelt med egne møter med følgende fagmyndigheter/andre berørte:  

- Norges vassdrags- og energidirektorat -  angående tema flom 
- Statens vegvesen – angående tema rundkjøring og trafikk  
- Oppvekstsektor i Vennesla kommune – behov for og tilrettelegging av barnehage og 

undervisningslokaler 
- Andre grunneiere – ift. nødvendige avtaler om oppgradering av vei  
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L - Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 
 
Det er gjort en vurdering om planinitiativet omfattes av forskrift om konsekvensutredning,  
 
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). 
 
Forslagsstillers vurdering:  
Vi er noe usikre på hva som defineres som næringsbygg. Ser vi på tegneregler definert i 
plan- og bygningsloven ser vi at kontor, forretning og hotell ligger som egne formål 
sidestilt med næringsformål. Hva er så næring i den forstand? Lager, produksjonsrettet 
virksomhet, lettindustri, småindustri/håndverk?  
 
Det er i plankonseptet ønskelig å legge opp til næringsbebyggelse i form av kontor, 
forretning og hotellvirksomhet, og i mindre grad storhandel og lettindustri. Dersom vi 
kommer over 15.000m2 næring slår kravet om konsekvensutredning ut.  
Dersom det med næringsbebyggelse menes produksjonsrettet virksomhet, lager, 
håndtverksindustri og lettindustri kan det være at krav om konsekvensutredning ikke 
slår inn. Forslagstiller er derfor noe usikker på om kravet til konsekvensutredning slår 
inn som følge av type næringsbebyggelse.  
 
Det ønskes dialog med kommunen på dette tema før det konkluderes. 
 
Vedlegg 1. pkt. 25: 
Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan 

Forslagsstillers vurdering: 

Boligformål er ikke i samsvar med formål i kommuneplanen. Det er 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 
kommuneplanen er under arbeid i disse dager.  
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Inntil det foretas endring av kommuneplanen i tråd med forslagsstillers innspill, vil 
planarbeidet, slik vi vurderer det, utløse krav om konsekvensutredning. Dette med 
bakgrunn at boligformål er i strid med kommuneplanens formål næring. Det bes om 
tilbakemelding fra kommunen på dette før endelig konklusjon tas. 

 

o Hvordan kan kravene bli ivaretatt?  
 
I forbindelse med planarbeidet kan det erfaringsmessig komme krav om ytterligere 
tematiske faglige delutredninger. Tematiske delutredninger vil følge planmaterialet som 
egne vedlegg og oppsummeres og konkluderes i planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak eller 
krav til ytterligere dokumentasjon ved byggesak sikres i planens reguleringsbestemmelser 
med bakgrunn i disse. Under følger forslagstillers vurdering av sentrale særskilte 
utredninger. Forslagstiller er noe usikker på nødvendig utredningskrav i planfasen og ber 
om at forholdene konkluderes i oppstartsmøte. 
 

Særskilt delutredning  Forslagstillers vurdering  
 

Trafikkutredning   Det vil bli nødvendig med særskilt trafikkutredning for 
å sikre riktig dimensjonering av vei og kryss, samt for 
valg av optimale trafikkløsninger internt i 
planområdet.  

 

Grunnforhold – forurenset 
grunn 
 
 

På miljostatus.no er det registrert noe forurenset grunn i 
området. Gult område indikerer at områdene kan brukes 
med restriksjoner. 
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Det er tidligere foretatt miljøtekniske 
grunnundersøkelser på deler av området i nord, samt en 
historisk kartlegging for resterende del av øya ifm 
reguleringsarbeid for Otraparken. Utførte undersøkelser 
viser at det er påvist forurensning for deler av område 
som er disponert av Hunsfos fabrikker, og at det er 
behov for supplerende miljøtekniske 
grunnundersøkelser der det er gjort funn av 
forurensning. 
 

 Det kan være aktuelt å gjøre innledende 
undersøkelser for å kartlegge forurenset grunn 
innenfor planområdet. Forslagstiller er usikker på 
om det er behov for miljøteknisk undersøkelse i 
planprosessen. 
 
Det bes om at kommunen tar stilling til hvor 
grundige utredninger som kreves eller om 
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kartlegging av forurensning kan deles opp i flere 
faser. Hva må avklares i reguleringsfasen og hva 
kan knyttes til senere fase?   

 

Grunnforhold - geoteknikk  Forslagstiller anser ikke behov for særskilt utredning 
på temaet. Forslagstiller påregner at temaet avklares 
i oppstartsmøtet. 

 
Støyutredning 
 

Støysonekart fra statens vegvesen viser at planområdet 
ligger utenfor gul og rød støysone for trafikk. 
 
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.  
 
Forslagstiller kan ikke se noen umiddelbare 
konfliktpunkter ift. vannverket. 
 

 Det ses ikke behov for egen støyutredning.  
 

Kulturminner - Arkeologiske 
undersøkelser  

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.  
 
En utfordring i planarbeidet vil bli å finne balansen 
mellom bevaring av elementer fra fabrikken 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.  
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Flom  
 
 
 
 

Marin grense:  
På NVE sin kartdatabase ligger område 
innenfor områder med lite eller ingen 
marin påvirkning. 
 

 

 
 
Aktsomhetskart for flom: 
Deler av område ligger innenfor NVE sitt 
aktsomhetskart for flom 
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Kommunen har tidligere uttrykt 
viktigheten av å undersøke flomfaren på 
Hunsøya og at NVE bør kontaktes tidlig i 
planfasen for veiledning. 
 
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.  
 

 Dette planforslaget legger ikke opp 
til fylling ut i Otra, men 
forslagstiller vurderer at det vil 
være fornuftig med en 
flomvurdering for planområdet for 
å avdekke mulig flomfare og 
eventuelt flomsikringstiltak. Vi ber 
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om innspill fra kommunen før 
endelig konklusjon. 

 

Biologisk mangfold 
 
 
 
 

Artsdatabanken.no: 
I artsdatabanken er det innenfor planområde er det 
registrert følgende arter: 

- En registrering av karplante Bulmeurt – rødlistet – 
sterkt truet 

- Karplanter, sopper, Vintererle (fugl), veps, moser, 
alle livskraftige 

 
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. 

 
 
Naturbase.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.  
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 Forslagstiller vurderer det dit hen at det ikke er 
nødvendig med supplerende utredninger på tema ut 
over vanlig kommentarer i planbeskrivelsen. 

 

Volumstudie av 
bygningsmasse 

Det vil i prosessen avklares hvilke bygninger man ønsker 
å beholde og potensiale for nytt bygningsvolum.  
 

 Trollvegg Arkitektstudio utfører 
volumstudie/konseptforslag tidlig i planprosessen. 
studien vil vise bygningsvolumer, plassering av 
bygninger, romdannelser, infrastruktur, overordnet 
grønnstruktur, samt sol- og skyggeanalyse. 

 
 
 

o Tiltakshaver vil i prosessen være opptatt av: 

• Fleksibilitet i planen. Området skal utvikle seg over lang tid. 

• Nødvendige rekkefølgekrav og tidspunkt for utførelse av tiltak blir viktig å ha fokus på i 
prosessen slik at utbygging ikke stopper opp. 
 

 

Fremdrift 
 
Det er ønskelig å starte reguleringsprosessen umiddelbart med jevn fremdrift. Det tas sikte på 
å levere komplett planforslag til Vennesla kommune des. 2018, med mål om 
førstegangsbehandling rundt våren 2019.   
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Andre tema og avklaringer med kommunen 
• Barnehage -  forslagstiller er svært positive til å etablere 

barnehage/skole/undervisning inne i planområde. Kommunen bes komme med 
innspill på om dette kan være aktuelt 

• Det ønskes avklart hvilke utredningstema som kreves i reguleringsprosessen  

• Hvilke krav stilles til leveranse av materiale for 1.gangsbehandling? 

• Mulige rekkefølgekrav som kan komme? 

• Forslagstiller ønsker informasjon om kapasitet på eksisterende vann og avløpsnett 
 

 

Avsluttende kommentar 
 
Det er et bevisst valg at plankonseptet ikke er tegnet ut i detalj da dette krever grundigere 
studier. Konseptet slik det er vist, er i tråd med hvordan grunneierne ønsker å utvikle 
området. Et viktig element er å videreføre Hunsøyas historie og samtidig skape et område 
med en ny identitet. Målet med reguleringen er å sikre at Hunsøya kan være et sted med 
urbane kvaliteter som inviterer til aktivitet gjennom hele døgnet. 
 
 

Vedlegg 
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