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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Arkivsak: 21/181   
 
INGULSTAD SØR - DETALJREGULERING 
 
Saksbehandler:  Anne-Grete Øyehaug Arkiv: L13  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/22 Planutvalget 02.06.2022 
 
Kommunedirektørens forslag 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, legges detaljregulering for Ingulstad Sør ut til 
offentlig ettersyn i minimum seks uker med følgende endringer: 
 

1. Nytt rekkefølgekrav før igangsettingstillatelse: 
 Det skal gjennomføres spredningshindrende tiltak for fremmede skadelige arter i 

planområdet. 
2. Bestemmelsenes punkt 3.9 får et nytt punkt d: Lekeplasser skal opparbeides med 

tilstrekkelig belysning. 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 02.06.2022 sak 8/22 
 
Behandling: 
Karianne Kullerud fratrådte for å få vurdert sin habilitet.  
 
Etter forslag fra Marius Eilertsen ble Karianne Kullerud erklært inhabil. Enst.  
Ole-Johan Bjerketvedt trådte inn som varamedlem. 
Marius Eilertsen foreslår Bjørn Håvard Onsaker som ordstyrer i saken. 
Bjørn Håvard Onsaker ble valgt enstemmig. 
 
Kommunedirektørens forslag vedtatt enstemmig.  
 
Karianne Kullerud tok igjen sete og Ole-Johan Bjerketvedt forlot møtet som varamedlem. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, legges detaljregulering for Ingulstad Sør ut til 
offentlig ettersyn i minimum seks uker med følgende endringer: 
 

1. Nytt rekkefølgekrav før igangsettingstillatelse: 
 Det skal gjennomføres spredningshindrende tiltak for fremmede skadelige arter i 

planområdet. 
2. Bestemmelsenes punkt 3.9 får et nytt punkt d: Lekeplasser skal opparbeides med 

tilstrekkelig belysning. 
 
 
Utredning: 
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Faktiske opplysninger 
Planforslaget er utarbeidet av Arkitekturverket og fremmes på vegne av Ingulstad Feltet Nord 
AS. Planområdet er på ca 91,7 daa og tilrettelegger for frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse.  
 
Planområdet er en fornyet regulering og en sammenslåing av to eldre reguleringsplaner, 
Svinndal Øst fra 2008 og Ingulstad 2 fra 1994, og ligger i umiddelbar nærhet til Svinndal 
sentrum. 
 
Det ble holdt oppstartsmøte for planarbeidet 14.06.2021 og planen ble varslet 18.06.2021. Til 
varslingen kom det 12 innspill, 8 fra offentlige myndigheter og 4 fra private. Innspillene er 
oppsummert og kommentert av arkitekten i planbeskrivelsen. Flere av innspillene oversendt i 
Altinn framkommer uten tekst. 
 
Planforslaget tilrettelegger for ca 90 boenheter, hvorav anslått 50 eneboliger og 40 boenheter i 
konsentrert småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden er foreslått til 30 % BYA for 
eneboligtomtene (BFS- feltene) og 40 % BYA for den konsentrerte småhusbebyggelsen 
(BKS- feltene.) Det legges opp til høyder på maks 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Planforslaget tilrettelegger videre for grøntstruktur med leke- og friområder og et stinett 
gjennom boligområdet og ut i skogområdene. 
 
Vurderinger 
 
Folkehelse 
Bebyggelsen som planlegges er noe variert, slik at det kan etableres boliger for mennesker i 
ulike livsfaser. Folkehelsekoordinator uttaler: «Det er viktig å legge til rette for trygge og 
gode, aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte muligheter for sosialt samvær, lek og 
utfoldelse. Planen bør planlegges med sammenhengende grønnstruktur og ses i sammenheng 
med tilgangen til Hundremeterskogen og skolens utearealer med kort avstand for lek og fysisk 
aktiviteter for hele befolkningen (alle), som ligger i nærheten og er tilrettelagt for å møtes og 
være fysisk aktive, gå og sykle til egne aktiviteter. Apparater for selvaktivitet kunne vært et av 
tiltakene.» Kommunedirektøren anser sammenhengende grøntstruktur til å være godt ivaretatt 
i planen, med godt stisystem og kort avstand til større leke- og skogsområder. Planen sikrer 
også etablering av gang- og sykkelveier som tilrettelegger for fysisk aktivitet. 
 
Klima 
I planbeskrivelsen er området vurdert for konsekvenser av klimaendringer og det forventes 
økende forekomster av styrtregn. Dette håndteres ved at det er store naturområder i- og 
utenfor plangrensen, samt i bestemmelsene ved særskilt krav til dokumentering av 
overvannshåndtering som skal oversendes kommunen før det kan gis igangsettingstillatelse. 
 
Naturmangfold 
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Planen er vurdert iht naturmangfoldloven. Tiltak det åpnes for innenfor planområdet er antatt 
å medføre begrenset skade på naturmangfoldet i området. Tiltakshaver skal dekke kostnadene 
ved å gjennomføre spredningshindrende tiltak for fremmede skadelige arter i planområdet. 
Dette er omtalt i planbeskrivelsen, men ikke i bestemmelsene. Kommunedirektøren anbefaler 
at det tas inn et punkt i bestemmelsene som sikrer dette. 
 
Barn og unge 
Folkehelsekoordinator uttaler at det i prosjektet legges godt til rette for et godt oppvekstmiljø 
for barn og unge, innenfor universell utforming og kravene til byggetiltak.  
Målgruppen for universelle løsninger er hele befolkningen, men kommer barn og unge til 
gode. Det er viktig at det tilrettelegges for et trygt og godt oppvekstmiljø, også på ettermiddag 
og på kveldstid og det vil være viktig med tilstrekkelig belysning for å ivareta et trygt 
boligmiljø i planen. Kommunedirektøren anbefaler at det blir lagt inn ekstra punkt i 
bestemmelsene som sikrer belysning til lekeplasser og gangveier/ fortau.  
 
Trafikk 
Til planforslaget hører en trafikkanalyse (vedlegg 4), utarbeidet av Stener Sørensen AS, som 
beskriver trafikale konsekvenser av etablering av inntil 140 nye boenheter i området. 
Kommunedirektøren er fornøyd med at det utredes for et høyere antall boenheter enn det som 
planforslaget i utgangspunktet legger opp til. 
 
Ut fra oppgitt antall flere boenheter som betjenes via Fjellveien, planlegges det for en økning 
av veibredde til 5 meter pluss fortau på 2,5 meter. Dette vil ivareta og øke trafikksikkerheten i 
området. 
 
 
 
Medvirkning: 
I oppstartsmøtet ble det avklart at det er ønskelig med særskilt medvirkning fra Svinndal skole 
i høringsperioden. Kommunedirektøren anbefaler at skolens medvirkningsorganer blir 
involvert i høringsperioden. 
 
Rekkefølgekrav: 
Planens bestemmelser har rekkefølgekrav som sikrer at gjennomføring av ulike tiltak blir gjort 
i en fornuftig sammenheng i takt med utbygging av området.  
 
Planbeskrivelsen sier at planområdet planlegges for trinnvis utbygging. Kommunedirektøren 
ønsker at dette konkretiseres og foreslår at temaet ivaretas i utbyggingsavtale. I den 
sammenheng vil det også foreslås et punkt for tidsmessig begrensing for gjennomføring av 
planen. Dette for å hindre at vedtatte reguleringsplaner ikke blir gjennomført og med risiko for 
å bli utdatert. 
 
Helhetlig planlegging: 
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Planforslaget omfatter to tidligere reguleringsplaner fra 1994 og 2008. Det anses som svært 
positivt at eldre planer blir fornyet og også at de sees på samlet, da dette bedre ivaretar nye 
lovverk og retningslinjer samt helhet. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anser planforslaget som godt gjennomarbeidet og konkluderer i tråd med 
forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 

1. Plankart 
2. Bestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. Illustrasjonsplan 
5. Trafikkanalyse 
6. Innspill til planen ved varsel om oppstart 

 
 
 


