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Kommunedirektørens anbefalte innstilling: 
Reguleringsplan 164R-9 Svartås Syd, feltene B5, B6-1 og B6-2 med plankart sist revidert 
09.02.2022 og tilhørende bestemmelser sist revidert 18.05.2022 vedtas som en 
detaljregulering i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.  
 

Organisasjonssak  
 
Hovedtrekkene i planendringen 
Kongsberg Terrasse AS ønsker å endre tidligere vedtatt reguleringsplan 164R-7 Svartås 
Syd B4-B7, samt del av reguleringsplan Argentitten, Svartås Syd. Området er allerede 
regulert til terrassert blokkbebyggelse. Tiltakshaver ønsker å endre bebyggelsen til 
konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk, for å i større grad etterkomme 
boligetterspørselen. Endringsforslaget legger opp til 58 boenheter, fordelt på to-, tre-, fire- 
og seksmannsboliger over to og tre etasjer. Endringen gjelder både plankart og 
bestemmelser.  
Hovedtrekkene i reguleringsendringen er:  

 Planendringen vil i større grad enn gjeldende plan, gjøre det mulig å vitalisere et 
område avsatt til boligbebyggelse, som har stått på vent i flere år.  

 Type boligbebyggelse endres fra terrassert blokkbebyggelse til konsentrert 
småhusbebyggelse og lavblokk.  

 Endringen omfatter også endring av formålsgrense, nye veier, antall lekeplasser og 
grønnstruktur.  

 Området er allerede godkjent for utbygging, og det er i forbindelse med 
reguleringsendringen hovedsakelig fokusert på endringene planen innebærer. 

 Tiltaket er hovedsakelig i tråd med overordnet plan, med unntak av mindre 
justeringer.  

Planforslaget er i samsvar med hovedtrekkene i gjeldende kommuneplan for Kongsberg 
kommune, samt tidligere reguleringsplan 164R-7 Svartås Syd B4-B7, vedtatt 28.06.2007.  
Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler at 
planforslaget med et par mindre justeringer, vedtas.  
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Bakgrunn og fakta  
Planområdet ligger vest for Steglet, oppe i lia ovenfor Diabasgangen, med en avstand fra 
Kongsberg sentrum på om lag 4 kilometer. Området er på 12,5 dekar og omfatter feltene 
B5, B6-1 og B6-2 i søndre del av området.  
Historikk: 
Området er opprinnelig regulert i reguleringsplan 164R Svartås Syd (vedtatt 1998), som 
også inkluderte de etablerte bolighusene nede ved Diabasgangen. Utbygging av den øvre 
delen av området har i lang tid latt vente på seg, og reguleringsplanen har blitt endret 
flere ganger på bakgrunn av ulike prosjekter. Den siste endringen av øvre delområde for 
Svartås Syd, er reguleringsendring 164R-7, vedtatt i 2007. Denne omfatter feltene B4-B7, 
hvorav feltene i nord (B4, B7-2 og B7-2) og ble regulert i reguleringsplan 489R 
Argentitten, Svartås Syd (vedtatt 09.12.2020). På daværende tidspunkt ønsket 
tiltakshaver å avvente med de søndre feltene (B5, B6-1 og B6-2). Det er disse feltene 
planendringen (164R-9) omfatter. Feltene er i gjeldende reguleringsplan 164R-7 regulert 
til terrassert boligblokkbebyggelse. 
Endringen: 
Siden regulert terrasserte blokkbebyggelse ikke har latt seg realisere, har tiltakshaver 
prosjektert en løsning bestående av konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk. Det er 
planlagt 58 boenheter, hvorav 28 i konsentrert småhusbebyggelse og 30 i lavblokk.  
Gjeldende reguleringsplan la opp til totalt 135 boenheter innenfor feltene B4-B7, hvilket 
betyr at antallet boenheter for Svartås Syd totalt reduseres til 74 (ink. Argentitten). 
Område for BBB1 strekkes ut mot nord, mens område BKS1-1 strekkes ut mot sør. 
Bebyggelsen innenfor BKS1-1 og BKS1-2 foreslås lavere enn i gjeldende plan. Det vil i 
forbindelse med planendringen tilrettelegges for en større felleslekeplass, felles private 
veier, energianlegg og område for renovasjon.  
Det legges opp til en trinnvis utbygging, med opparbeidelse av de 28 boenhetene innenfor 
BKS1- 1 og BKS1-2 først, og deretter lavblokk i øst. De fleste boenhetene i første 
byggetrinn, er allerede solgt. 
Området er i hovedsak ubebygd, men er sprengt ut og planert på bakgrunn av tidligere 
planlagt bebyggelse. Del av Almandinveien opp fra Diabasgangen, er etablert.  
Det er en grunneier i området: Gbnr. 7387/29 eies av tiltakshaver, Kongsberg Terrasse 
AS c/o PRE Management bolig AS.  
I kommuneplan 2013-25 er dette området vist som boligbebyggelse. Området er i dag 
regulert i reguleringsplan 164R-7 Svartås Syd B4-B7 (vedtatt 28.06.2007). I tillegg er en 
mindre del av reguleringsplan 489R Argentitten, Svartås Syd, med i reguleringsendringen. 
Forslaget til reguleringsendring vil erstatte deler av disse planene.  
Kongsberg kommunes Utvalg for miljø og utvikling (UMU) vedtok 21.02.2022 i sak nr. 
15/2022 å fremme planforslaget og legge det ut til offentlig ettersyn. Planforslaget har 
ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 01.03.2022 – 22.04.2022. Det kom inn 5 
høringsuttalelser.  

 

Vurderinger  
Her følger et sammendrag av innkomne høringsuttalelser og kommunedirektørens 
kommentarer til uttalelsene: 
 
A. Nina Børmarken, Diabasgangen 14 A (06.04.2022) 
Børmarken viser til svarene naboene fikk (på merknader til varsel om planoppstart), og 
spør om det er slik at utbygger kan bygge hva de vil på tomta, uten å ta hensyn, uansett 
hva naboene spør om og klager på? 
Børmarken synes utbyggeren er direkte frekk når de svarer ut solforhold, og hun påpeker 
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at utbygger har kjøpt og tatt over tomten slik det ser ut i dag. Utbygger har ingen grunn til 
å dra frem hvordan solforholdene var før det forrige prosjekt startet med rydding der opp. 
Børmarken mener at alle de som blir berørt av dette, har kjøpt leilighet med de 
solforholdene som er i dag. De har begrenset sol utover ettermiddagen og påpeker at 
hvert minutt som tas fra de, betyr noe.  
Børmarken mener at kommunen kunne krevd at det fremste bygget skulle ha vært en 
etasje lavere. Her er det noen som vil tjene mest mulig penger, og bryr seg ikke det 
minste om oss som allerede bor i området. Børmarken mener at dette bør Kongsberg 
kommune gjøre for innbyggerne sine. 
Børmarken inviterer tiltakshaver velkommen til befaring av området, på dager med sol fra 
klokken 14:00 og utover, for at de skal kunne se hva som stjeles fra henne. Hun uttrykker 
at dette er av stor betydning for de som bor der, og ber tiltakshaver om å sette seg i 
samme situasjon som naboene.  
Avslutningsvis påpeker hun at dette går ut over hennes livskvalitet og at hun håper å bli 
hørt. 
Kommunedirektøren: 
Kommunedirektøren ønsker å påpeke at det ikke er slik at utbygger kan bygge hva de vil i 
området, uten å ta hensyn. Selve reguleringsendringen tar utgangspunkt i at arealene 
allerede er regulert til utbygging i gjeldende reguleringsplan, 164R-7 Svartås Syd B4-B7. 
Gjeldende reguleringsplan åpner opp for langt flere boenheter, enn hva endringen 
innebærer, hvilket betyr at totalbelastningen på området vil bli redusert med endringen.  

Byggeområdene i øvre del av Svartås har i lang tid stått åpne og uferdige, og 
kommunedirektøren mener det er positivt at tiltakshaver nå ønsker å realisere planene for 
området. Det er i tillegg gjort investeringer i deler av infrastrukturen som bør utnyttes 
videre, fremfor at denne ikke tas i bruk.  

Eksisterende solforhold er begrenset i området utover ettermiddagen og spesielt på 
vinterhalvåret. Kommunedirektøren forstår at beboerne i Diabasgangen har kjøpt 
leilighetene med de solforholdene som er der i dag, og at de ikke ønsker noen forandring 
på dagens situasjon. Men de har samtidig kjøpt leiligheter med en regulert framtidig 
bebyggelse. Området er i kommuneplanen er prioritert for boligvekst og bebyggelse og 
høyder innenfor området er vedtatt i gjeldende plan.  

Dagens situasjon og solforhold, med utsprengt byggeområde uten vegetasjon, er både 
ulikt tidligere naturlig landskap og ulikt mulig fremtidig prosjekt. Foreslått 
reguleringsendring vil forandre dagens situasjon, på lik linje med allerede vedtatt 
regulering av området. Kommunedirektøren har forståelse for at dette kan oppleves som 
uheldig for beboerne i Diabasgangen. De gitte natur- og terrengforholdene, med 
åskammen i vest, medfører begrenset sol for hele området utover ettermiddag og kveld, 
og spesielt da på vår-/sommerhalvåret.  

Det er i forbindelse med reguleringsendringen laget solstudier, som viser at ny 
bebyggelse i noe grad vil påvirke kveldssolen for de nærmeste boligene i Diabasgangen.  

Naboenes endring av kveldssolforhold er små, sammenlignet med den allerede regulerte 
bebyggelsen, se illustrasjoner: 
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Allerede godkjent bebyggelse  Ny planlagt bebyggelse    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.mai: kveldssol kl.19 vil være uforandret, og bebyggelsen i Diabasgangen vil ikke ha sol. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.juni: kveldssol kl.19 vil være omtrent lik i begge tilfeller, foruten noen av de eksisterende 
hustakene i Diabasgangen, i nord og midtre del.  
 

Til kommentar om at utbygger vil tjene mest mulig penger og ikke bryr seg om de som 
allerede bor i området, svarer utbygger at antall boenheter totalt for hele øvre del av 
Svartås Syd vil bli redusert fra 135 til 74. Hadde det kun handlet om økonomi, hadde de 
høyst sannsynlig ikke ønsket å redusere antall boenheter. Færre boliger vil også føre til 
redusert belastning på veinettet. Reguleringsendringen innehar opparbeidelse av felles 
lekeplass/ballplass, mellom Diabasgangen og Almandinvegen, noe som vil komme 
nabolaget til gode. Reguleringsendringen vil sikre at utbyggingen av området omsider kan 
komme i gang, slik at området kan bli ferdig etablert og nåværende usikkerhet rundt 
området, kan landes.  

Kommunedirektøren er ser av merknaden til Børmarken, at hun opplever at den nye 
bebyggelsen vil gå ut over livskvaliteten hennes. Det er likevel slik at gjeldende 
reguleringsplan gir rettigheter til nybygging. Boligene i Diabasgangen er bygd ut fra 
samme plan. Øvre del av området har ligget som en steinrøys i mange år. En 
ferdigstillelse av området vil generelt kunne gjøre området mer attraktiv, også for 
eksisterende naboer, sammenlignet med dagens situasjon.  

 

483



B. Bane NOR (04.04.2022)  
Bane NOR orienterer om at Sørlandsbanen er en nasjonal viktig jernbane for både gods- 
og persontrafikk, og at planområdet grenser mot denne.  
Bane NOR mener det er positivt at det er lagt inn en større byggegrense mot jernbanen, 
enn hva det er i gjeldende reguleringsplan. Området som omfatter boligbebyggelse, ligger 
mer enn 30 meter fra jernbanen.  
Videre påpeker de at planområdet er utsatt for noe støy fra jernbanen, og at bestemmelse 
§ 3.1 e) setter rekkefølgekrav om dokumentasjon og tiltak. I tillegg setter 
reguleringsbestemmelse § 3.2 f) rekkefølgekrav om sikkerhetsgjerde mot jernbanen.   
Bane NOR minner om Jernbanelovens § 10, som krevet at alle tiltak nærmere enn 30 
meter fra nærmeste jernbanespors midtlinje skal være godkjent av Bane NOR, selv om 
det foreligger en godkjent reguleringsplan.  
De minner også om deres krav til planlegging i nærheten av jernbanen og viser til deres 
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging, samt deres tekniske regelverk.  
Kommunedirektøren:  
Kommunedirektøren tar merknadene fra Bane NOR til orientering.  
C. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat (06.04.2022) 
NVE viser til mottatt høringsbrev, samt deres merknader til varsel om oppstart av tidligere 
mindre reguleringsendring og korrespondanse via e-post hvor de ga en nærmere 
redegjørelse for deres merknad til varsel om oppstart.  
NVE redegjør for sin rolle som nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse. De 
har i tillegg ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom 
kunnskap om avrenning i tettbebygde strøk.  
Skredfare i bratt terreng 
NVE viser til oversendt skredfarerapport av Asplan Viak, datert 22.12.2021. Snøskred er 
vurdert som dimensjonerende skredtype. NVE påpeker at rapporten bl.a. konkluderer 
med at «kartleggingsområdet tilfredsstiller lovverket sitt krav til sikkerhet mot skred for 
bygg i sikkerhetsklassen S1, S2 og S3, der årlig nominell sannsynlighet for skred ikke må 
overskride henholdsvis 1/100, 1/1000 og 1/5000». 
NVE tar vurderingene til etterretning og ser av skredfarerapporten at planområdet ligger 
utenfor skredfareområdet.  
Videre påpeker NVE at det er gjennomført en uavhengig kvalitetssikring av 
skredfarerapporten, av firmaet Stokkebø Competanse AS, datert 06.01.2022. Notatet 
konkluderer bl.a. med at «det ikke er fare for eller sannsynlighet for noen former for skred, 
heller ikke snøskred, verken på eller mot eiendommen der tiltaket er planlagt. Kontroll 
UAK geologi i forbindelse med skredvurderingen anses for utført uten anmerkninger.» 
NVE vurderer det planlagte tiltaket til å være innenfor sikkerhetsklasse S3 (byggverk der 
det normalt oppholder seg mer enn 25 personer), og er derfor enig i at det skal utarbeides 
en uavhengig kvalitetssikring av skredfarerapporten til Asplan Viak. NVE påpeker at 
notatet til Stokkebø Competanse AS, ikke er utarbeidet som en uavhengig kvalitetssikring 
i henhold til NVEs veileder, og at det heller ikke er henvist til NVEs veileder for utredning 
av sikkerhet mot skred i bratt terreng. NVEs sterke faglige råd er at det utarbeides en 
uavhengig kvalitetssikring i tråd med NVEs veileder for utredning av skredfare i bratt 
terreng, og som oppfyller krav til dokumentasjon i henhold til plan- og bygningsloven § 28-
1 og TEK17 § 7-3. NVE påpeker at dersom de nye vurderingene påpeker behov for 
risikoreduserende tiltak, må disse innarbeides i planen.  
Flom- og erosjonsfare 
Planområdet ligger i nærheten av aktsomhetsområde flom. Asplan Viak har i forbindelse 
med planarbeidet utarbeidet en detaljert flomvurdering, som konkluderer med bl.a. at 
planområdet ligger utenfor flomfarlig område. NVE tar disse vurderingene til etterretning, 
og legger til at de ønsker å få en bedre oversikt over områder som er kartlagt for fare og 
oppfordrer kommunen til å sende inn rapporter og farekart for bl.a. flomfare. 
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Informasjonen vil bli brukt til å oppdatere farekartene i NVE Atlas og i det offentlige 
kartgrunnlaget.  
Klimatilpasning og overvannshåndtering 
NVE påpeker at det i forslag til bestemmelser står bl.a. at «overvann skal håndteres på en 
slik måte at avrenning fra utbyggingsområdet til resipient ikke øker i forhold til situasjonen 
før utbygging. Ved planlegging av overvannshåndtering vises til Temaplan overvann og 
dens hovedmål 1-3.». NVE mener at det bør foreligge vurderinger av 
overvannshåndtering i forbindelse med planarbeidet, og at areal som planlegges benyttet 
til overvannshåndtering bør reguleres til et eget formål og/eller sikres gjennom 
hensynssoner og bestemmelser. NVE mener at en slik bruk av reguleringsformål, 
hensynssoner og bestemmelser er avgjørende for å sikre gjennomføringen av tiltak, og at 
det vil sørge for at arealene som er best egnet til overvannshåndtering, og som trolig er 
avgjørende for en sikker vannhåndtering, ikke blir bebygd.  
NVE påpeker at dersom overvann skal avledes til vassdrag som sikker resipient, må 
flomfare vurderes slik at ikke allmenne interesser i vassdraget blir berørt. Dette inkluderer 
økt flomfare for tredjepart, jf. TEK17 § 7-1, 2.ledd.  
NVEs generelle tilbakemelding  
NVE påpeker at kommunen som planmyndighet har ansvar for å se til at NVEs 
saksområder blir vurdert og ivaretatt i planforslaget.  
NVE viser til deres nettsider for arealplanlegging, hvor informasjon og veiledningen er lagt 
opp etter plannivå.  
Kommunedirektøren: 
Kommunedirektøren tar merknadene fra NVE til orientering og etterretning.  

På bakgrunn av råd fra NVE, har det etter offentlig ettersyn blitt utført en uavhengig 
kvalitetssikring av Asplan Viaks skredrapport, av Skred AS, datert 10.05.2022. Den 
uavhengige kvalitetssikringen konkludere med at Asplan Viak sin rapport ligger tett opptil 
NVEs anbefalte rapportmal, tilgjengelig på NVEs hjemmesider. I forbindelse med 
kvalitetssikringen har Skred AS påpekt noen mindre anmerkninger, som gjaldt små avvik i 
Asplan Viaks rapport, men som ikke har betydning for konklusjonen. Skred AS mener 
rapporten har tilstrekkelig kvalitet i forhold til NVEs skredveileder.  

Kommunedirektøren er enig med NVE om at det bør foreligge en vurdering av 
overvannshåndteringen i forbindelse med planarbeidet. Asplan Viak har utarbeidet et 
notat for overvannshåndtering, hvor det legges føringer for videre detaljprosjektering. 
Som følge av dette har også VA-plan og flom-plan blitt revidert, og forslag til 
bestemmelser om overvann er revidert ytterligere.  

Kommunedirektører forstår at det kan være hensiktsmessig å sikre overvannshåndtering 
både i forslag til plankart, med formål og hensynssoner, i tillegg til bestemmelser. For 
dette prosjektet vil det allikevel være hensiktsmessig å fastsette endelig håndtering av 
overvann fra området i detaljprosjekteringen, for å få til en helhetlig løsning for hele 
området. Kommunedirektøren mener at vedlagt forslag til bestemmelser sikrer tilstrekkelig 
ivaretakelse av overvannshåndteringen. 

Kommunedirektøren mener at kommunen som planmyndighet har vurdert og ivaretatt 
NVEs saksområder i forbindelse med planforslaget.  

D. Viken fylkeskommune (21.04.2022) 
Viken fylkeskommune viser til kommunens brev om offentlig ettersyn av 01.03.2022 og 
redegjør kort om planforslaget.  
Planfaglige merknader 
Fylkeskommunen viser til deres merknad fra varsel om planoppstart, datert 24.11.2021. I 
det oversendte står det at regulert lekeplass BLK1 har en beliggenhet som er for langt 
unna deler av planlagt bebyggelse iht. Kommuneplanens avstandskrav. Fylkeskommunen 
tolker endringen i forslag til bestemmelser § 3.2 b «Før det gis brukstillatelse til boliger, 
skal kommunens lekeplasskrav være oppfylt», som en innskjerping som sikrer at 
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avstandskrav til lekeplass oppfylles. De anbefaler at lekeareal som skal inngå i 
boligformål sikres en god beliggenhet og utforming i reguleringsplanen. Fylkeskommunen 
anbefaler at kommunen vurderer å sikre areal for lekeplass, enten ved å regulere dette 
med eget arealformål eller ved å avsette ett eller flere bestemmelsesområder som viser 
hvor fremtidige lekeplasser skal lokaliseres.  
Samferdsel 
Planområdet berører ikke fylkesveg direkte, men området vil ha hovedadkomst fra 
Sandsværveien. Endringene berører ikke fylkesvegnettet eller medfører negative 
endringer i trafikkforholdene på fylkesveg. Fylkeskommunen viser til tidligere uttalelse og 
har ingen ytterligere merknader.  
Arkeologiske kulturminner 
Fylkeskommunen ser ikke at reguleringsendringen får betydning for automatisk fredete 
kulturminner, jf. bestemmelse § 4.10, som omfatter eksisterende steingjerder og 
rydningsrøyser, samt meldeplikt ved funn av ukjente, automatisk fredete kulturminner. De 
viser ellers til sin merknad til varsel om planoppstart, 24.11.2021, mtp. dokumentasjon og 
oppfølging av bl.a. etterreformatoriske kulturminner knyttet til løkkelandskapet.  
Kommunedirektøren: 
Kommunedirektøren tar merknader fra Viken fylkeskommune til orientering.  

Fylkeskommunens tolkning av tillagt bestemmelse er riktig, og avstandskrav til 
småbarnslekeplass sikres i planforslaget.  

Kommunedirektøren mener at det må kunne gis rom for plassering og utforming av 
lekeareal innenfor utomhusplanen, spesielt med tanke på terrenget som skal opparbeides 
innenfor planområdet. Plan for lekeplass skal godkjennes av Kongsberg kommune før 
opparbeidelse, samt være godkjent iht. gjeldende regelverk og norsk standard. 
Kommunedirektøren mener bestemmelser for krav om opparbeidelse vil være 
tilstrekkelig, fremfor å avsette eget arealformål og/eller flere bestemmelsesområder.  

E. Statsforvalteren i Oslo og Viken (22.04.2022) 
Statsforvalteren viser til brev med høring av detaljreguleringen, og redegjør for 
bakgrunnen for reguleringsendringen. Statsforvalteren viser til sin rolle.  
Statsforvalteren i Oslo og Viken har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale 
hensyn, innenfor deres ansvarsområder, og har ingen konkrete merknader til 
planforslaget. De ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent 
reguleringsplan.  
Kommunedirektøren: 
Kommunedirektøren tar merknad fra Statsforvalteren til orientering.  

-------------------------------------------------- 
 

Etter vedtak av reguleringsplanen vil berørte parter få tilsendt informasjon om vedtaket. 
Andre tema som det er nødvendig å avklare gjennom reguleringsendringen, men som 
ikke er spesielt nevnt i innkomne høringsuttalelser:  
 
Naturmangfoldloven 
I forbindelse med planarbeidet er det søkt etter opplysninger i tilgjengelige kilder (bl.a. 
direktoratets naturbase og artsdatabankens artskart) uten at det er funnet opplysninger 
om spesielle naturinteresser.  

 De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstagning i Naturmangfoldloven 
er fulgt opp.  

 Det er ikke registrert naturtyper/rødlistearter innenfor planområdet.  
Barn og unges interesser  
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge sier at ved omdisponering av arealer som er i 
bruk til/ egnet for lek, skal det skaffes fullverdige erstatningsområder. Innenfor 
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planområdet har det ikke tidligere vært arealer som er i bruk/egnet til lek, men det er i 
gjeldende plan regulert flere lekeplasser.  
Planforslaget tilrettelegger for en større lekeplass/ småbarnslekeplass på 600 m2, lengst 
sør i området. Denne plasseringen vil være trafikksikker, samt at det er en mer fornuftig 
topologisk plassering enn i gjeldende plan. Tiltakshaver mener at en felles lekeplass er en 
direkte følge av redusert antall boenheter innenfor planen, og at lekeplassen har den 
beste forbindelsen til friområdene rundt. Naturområde f_GN1 vil tilrettelegges for fri lek, 
felles uteopphold og aktivitetsområde for større barn. Det er her ikke et krav om 
opparbeidelse av lekeplass, men et område som skal tilrettelegges for lek/aktiviteter.  
Kommunedirektøren er enig i at det er gunstig med en større lekeplass innenfor BLK1, 
fremfor flere små. Kommuneplanens avstandskrav på 50 meter, ikke vil kunne oppfylles 
for flere av boligene med denne plasseringen. På bakgrunn av dette ble 
lekeplassbestemmelsene skjerpet ytterligere før planforslaget ble lagt ut på offentlig 
ettersyn/høring, slik at det tilrettelegges for småbarnslekeplasser innenfor planområdet 
som tilfredsstiller avstandskravene.  
Krav om nærlekeplass er opparbeidet lekeplass ved Diabasgangen. Denne lekeplassen 
innehar aktivitetsinnretninger for større barn i alderen 11-18 år.  
Strøkslekeplass vil være Wennersborg skole. Nærmeste kommunale lekeplasser vil være 
nærmiljøanlegg på Svartås/Fjell, som ligger omtrent 750 m unna, i tillegg til Veungsdalen 
ca. 900 m unna. 

 Planendringen innebærer endring av lekeplasser og tidligere arealer regulert til 
lek.  

 Det planlegges én større lekeplass for alle barna lengst sør i planområdet i tillegg 
til at naturområdet vest i planområdet vil tilrettelegges for lek og aktivitet. Det skal 
og tilrettelegges for småbarnslekeplasser innenfor boligformålet, som sikrer 
opparbeidelse iht. kommuneplanens krav.  

Vei og parkering  
På bakgrunn av redusert antall boliger, vil trafikkbelastningen i området bli redusert, 
sammenlignet med gjeldende plan. Det er dermed ikke aktuelt å kreve ytterligere 
utbedring av veinettet. Adkomsten til/fra planområdet er uendret.  
Fortau langs diabasgangen er opparbeidet iht. rekkefølgebestemmelsene til gjeldende 
plan. Dette medfører trafikksikker adkomst til fots til/fra planområdet. SKV1, 2 og 3 
innenfor reguleringsendringen vil være fellesprivate.  
En internvei skal legges i vestre del av BKS1-1 og BKS1-2. Veien vil være en fortsettelse 
av SKV2, og skal legge til rette for trinnfri adkomst for beboerne på bakkeplan. Den skal 
benyttes ved spesielle behov som f.eks. varetransport eller forflytning ved særskilte behov 
for parkeringslettelse. Veien skal asfalteres og vil dimensjoneres for vedlikehold/ brøyting. 
Hovedsakelig skal både adkomst og parkering foregå fra Almandinvegen til SKV2. 
Parkering for de nye boenhetene, vil for den konsentrerte småhusbebyggelsen skje på 
egen tomt, mens parkeringen for lavblokk er lagt til under bebyggelsen.  

 Adkomstvei til/fra planområdet endres ikke, men de interne fellesprivate 
adkomstveiene SKV2 og SKV3 endres noe ift. gjeldende plan. 

 Trafikksikker gangadkomst til/fra planområdet er sikret i bestemmelsene.  
 Trafikkbelastning blir lavere enn for vedtatt plan, da antall boenheter reduseres. 

Vann, avløp, overvann og flom 
Almandinveien er i dag delvis opparbeidet, her er det lagt VA-ledninger som er 
dimensjonert for tidligere planlagt utbygging. Det etablerte vann og avløpsnettet er 
kontrollert og tilrettelagt for at området kan tilknyttes det opparbeidede ledningsnettet. 
Tiltakshaver har sammen med Asplan Viak, sett på ulike løsninger for håndtering av 
overvann.  
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Generelt drenerer og konsentreres det lite vann mot området. Bebyggelse innenfor 
planområdet vil medføre en økt andel tette flater, som betyr en raskere avrenning og 
mindre infiltrasjon, enn naturlig terreng. På bakgrunn av dette, og for å ikke overbelaste 
nedenforliggende rørsystem, forutsettes avbøtende tiltak inne på området.  
Det tilrettelegges for infiltrasjon på tomtene før utslipp til kommunal overvannsledning. 
Takvann fra ny bebyggelse vil ledes ned i grunnen via infiltrasjonskummer på egen tomt, 
hvor fordrøyningsvolum ev. filtermateriale vil forsinke utslipp til grunn eller eventuelt 
overløp til overvannslending. Endelig løsning for dette, må avklares i forbindelse med 
detaljprosjekteringen.  
Etablert overvannsrør i Almandinvegen går frem til utbyggingsområdet, og vil benyttes til 
å lede bort overvann som ikke føres ned til grunnen.  
På bakgrunn av at overvann skal føres videre til kommunale overvannslendinger, vil det 
være behov for å etablere fordrøyningsmagasin, slik at utslippsmengden reduseres til et 
akseptabelt nivå. Alternativene står mellom separate magasin for hvert delområde, eller et 
større anlegg som kan betjene hele utbyggingsområdet.  
Mindre separate fordrøyningsmagasin kan legges under kjørearealene, mens et større 
anlegg vil kreve mer plass. Det planlegges å etablere et stort fordrøyningsmagasin under 
eksisterende balløkke i Diabasgangen, som vil kunne betjene både denne reguleringen 
og Argentitten. Hensiktsmessig utforming av fordrøyningsmagasin, nødvendige 
grunnundersøkelser, dimensjonering og endelig valg av løsning må gjøres i forbindelse 
med detaljprosjekteringen.  

Det skal tilrettelegges for 
flomveier oppå bakken. Veiene 
og tomtene skal arronderes slik 
at det oppstår 
lavbrekk/terrengfall, som leder 
vannet bort. Flomvann skal 
ledes ned Almandinvegen til 
Diabasgangen. For å redusere 
flombelastningen for boligene 
nedstrøms, har det blitt sett på 
løsning for å senke balløkka i 
krysset mellom Almandinvegen 
og Diabasgangen, slik at arealet 
kan oversvømmes og holde 
tilbake vann ved ekstreme 
nedbørsmengder. Ved et 
fordrøyningsmagasin under 
balløkka, vil vannet fra det 
oversvømte arealet kunne ledes 
direkte ned dit. 
Det planlegges ikke å lede 
overvann fra området til 

Svartåsbekken, utover det naturlige terrenget som allerede har fall mot bekken.  
Flomfare fra Svartåsbekken  
Del av planområdet omfattes av aktsomhetssone for flom fra Svartåsbekken, som løper 
sør for planområdet med utløp i Numedalslågen. På bakgrunn av dette har det blitt utført 
en flomvurdering/ flomsonekartlegging av området, for å finne flomsikre nivå for videre 
planlegging. Flomsonekartlegging viser at planområdet ligger utenfor flomsonen. 

 En forutsetning er at utbyggingen ikke skal medføre økt avrenning fra 
utbyggingsarealer og heller ikke til økt vannføring i Svartåsbekken.  
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 Overvann skal håndteres lokalt på tomtene og videre påslipp til offentlige 
overvannsledninger. Det planlegges videre å etablere fordrøyningsmagasin 
under balløkka nedenfor Almandinvegen.  

 Det legges til rette for flomveier og mulig areal for oversvømmelse på balløkka, 
ved ekstremnedbør.  

 Felles renovasjonsløsning planlegges nedgravd innenfor planområdet og sikres 
i forslag til plankart.  

Støy 
Deler av planområdet vil bli berørt av støy fra Sørlandsbanen. Revidert støyrapport datert 
10.02.2022, utført av Brekke Strand, viser at deler av bebyggelsen er støyutsatt opp mot 
retningslinjens grenseverdi på nattestid. Revidert støyrapport ligger vedlagt saken. 
Revidert støyrapport viser at lekeplass f_BLK1 ikke vil være utsatt for støy. På bakgrunn 
av dette vil det ikke være nødvendig med støyreduserende tiltak for lekeplassen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støynivå Lden i 4 meters høyde.    Støynivå Lden i 1,5 meter over terreng. 
Alle boenhetene vil ha tilgang til privat utendørs oppholdsareal med støynivå under 
grenseverdien.  
Beregnet støynivå på boligene som har del av fasade mot jernbanen, viser at ingen av 
boligene har nivåer som stiger over grenseverdien L5AF. Det er allikevel beregnet 
maksimale støynivå opp mot grenseverdien, som kan oppleves som sjenerende støynivå 
innendørs på nattestid. Dette medfører at soverom med fasade med beregnet støynivå lik 
eller over 58 dB skal støyisoleres, slik at innvendig støy tilfredsstiller retningslinjens krav.  
Hensynssone er tatt inn i forslag til plankart, og det er satt krav til støyfaglig utredning i 
forslag til bestemmelser. Endelig løsning for støytiltak, avklares i byggesaken. 

 Deler av planområdet er begrenset utsatt for støy fra jernbane. 
 Det er krav om støyfaglig utredning i forslag til bestemmelser.  

Risiko og sårbarhet  
Det er utarbeidet en enkel risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsendringen. Foruten 
overvann, avrenningslinjer og støy er det ikke avdekket risiko for uønskede 
hendelser/farer, som trenger avbøtende tiltak for å være akseptabel. 
Bebyggelse og høyder  
Både antall boenheter innenfor område, samt høyden på foreslått bebyggelse er redusert 
i det nye planforslaget. Formåls- og byggegrenser justeres for å tilpasses bedre ny 
planlagt bebyggelse.  
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Planlagt bebyggelse vil oppføres som 2-, 3-, 4- og 6-mannsboliger, med en 
størrelsesvariasjon på mellom 70 og 110 m2. Flesteparten av boligene vil ha 
uteoppholdsarealer på begge sider av boligene og være gjennomlyste. Enkelte av 
leilighetene i øverste etasje, vil ha utgang til privat takstue med forbindelse til takterrasse. 
Hovedsakelig videreføres bebyggelsens plassering fra gjeldende plan, men område BBB1 
forlenges noe ut mot nord. Her vil tillatt gesimshøyde være kote + 203, som er tilsvarende 
det den er i gjeldende plan.  
Område BKS1-1 forlenges mot sør, for å gi plass til intern vei i vest, bak BKS1-1 og 
BKS1-2. Område BKS1-2 er i hovedsak uendret. Tillatt gesimshøyde er innenfor  
BKS1-1 kote + 206, mot kote + 212 i gjeldende plan.  
BKS1-2 kote + 205, mot kote + 209 i gjeldende plan.  
Over tillatt gesimshøyde foreslås det i tillegg en tilbaketrukket takstue med bebygd areal 
inntil 40 %. Takstuen foreslås med en høyde på inntil 2,5 meter over tillatt gesimshøyde. 
Avstanden mellom må takstuene være minst 10 meter, slik at disse ikke blir et 
sammenhengende volum.  
Hovedretning på bebyggelse vil være nord-sør, parallelt med det fallende terrenget. 
Utforming og plassering av bebyggelsen skal ha en enhetlig fasadeutforming mht. 
materialbruk, proporsjoner og fargevalg.  

 Område BBB1 utvides noe mot nord, og område BKS1-1 utvides noe mot sør. 
 Gesimshøyde innenfor BBB1 vil være lik gjeldende plan, mens høydene 

innenfor BKS1-1 og BKS1-2 reduseres, samt at det foreslås å tillate en 
tilbaketrukket takstue som vil gå 2,5 m over tillatt gesims. Takstuene skal ikke 
være sammenhengende og kan dekke inntil 40 % av takflaten. 

Terreng, landskap og solforhold 
Planområdet ligger i et hellende terreng mot øst. Høydeforskjellen mellom Diabasgangen 
på nedsiden og Almandinvegen, er på om lag 20 meter.  
Eksisterende bebyggelse på nedsiden, øst for planområdet, har til dels lite kveldssol på 
bakgrunn av åskammen i vest. Eksisterende bebyggelse har siden 2010 hatt noe bedre 
solforhold morgen og kveld, da vegetasjonen innenfor planområdet ble fjernet i 
forbindelse med oppstart av prosjekteringen. Gitte natur- og terrengforhold med 
åskammen i vest, medfører begrenset sol for hele området utover ettermiddag/kveld.  

 
Ny bebyggelse øst i planområdet, er foreslått med høyde tilsvarende i gjeldende 
reguleringsplan. Illustrasjonen ovenfor (kilde Arkitekt Lorentz Kielland) viser ny 
bebyggelse ovenfor eksisterende bebyggelse, og hvordan solen kl.19:00 ikke vil komme 
over åskammen i vest. Ettersom lavblokk bebyggelsen i forslag til reguleringsendringen, 
trekkes om lag 11 meter mot nord (sammenlignet med gjeldende plan) vil dette redusere 
noe av kveldssolen for nærliggende bebyggelse i Diabasgangen. Det er utført solstudier i 
forbindelse med planendringen.  
Planlagt bebyggelse vil ikke gi silhuettvirkninger da terrenget i bakkant er høyere enn 
bebyggelsen og dekket av skog.  
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 Planlagt bebyggelse vil i noe grad påvirke kveldssol for den nærmeste 
bebyggelsen, sammenlignet med dagens situasjon, uten bebyggelse og 
vegetasjon innenfor planområdet. Sett i sammenheng med allerede regulert 
bebyggelse innenfor området, er endringene i kveldssolforholdene små.  

Økonomiske konsekvenser / utbyggingsavtale 
Det eksisterer en utbyggingsavtale fra 16.02.2010 for reguleringsplan 164R-7 Svartås 
Syd, feltene B4-B7. Denne avtalen omhandler bl.a. gjennomføring av 
rekkefølgebestemmelser for infrastruktur og eiendomsforhold. På bakgrunn av at 
planforslaget berører offentlige tiltak i form av infrastruktur, kan det være aktuelt med en 
utbyggingsavtale mellom utbygger og kommune. Det kan være aktuelt å ta utgangspunkt i 
tidligere avtale, ettersom det er samme eier av feltene, eventuelt utarbeide en ny.  

 Forhandlinger om utbyggingsavtale er varslet i forbindelse med varsel om 
planoppstart, men forhandlinger rundt dette er foreløpig ikke igangsatt.  

Endring av plandokumentene etter offentlig ettersyn  
Kommunedirektøren har anbefalt noen endringer i vedlagte forslag til planbestemmelser 
sammenlignet med de som lå ute til offentlig ettersyn. Forslag til bestemmelser er 
ajourført med de endringene som er omtalt ovenfor. Endringene er av en slik karakter at 
det ikke er ansett som nødvendig med nytt offentlig ettersyn eller høring, utover det som 
allerede er gjennomført. Endringene som er anbefalt gjelder: 

Endringer i forslag til planbestemmelser:  

 § 3.2 c) Rekkefølgekrav før midlertidig brukstillatelse endres til: 
(….) Infrastruktur og tekniske anlegg, inkludert overvannsanlegg og flomveier 
samt oversvømmingsareal i området o_BLK i reguleringsplan for 489R 
Argentitten, Svartås Syd, skal være opparbeidet i samsvar med godkjente 
tekniske planer.  

 
 § 4.1 Lekeplass, endres til:  

Småbarnslekeplass dekkes delvis med f_BLK1 delvis innenfor 
kommuneplanens krav.  

 
 § 4.4 Overvannshåndtering, endres til: 

Overvann skal håndteres på en slik måte at avrenning fra utbyggingsområdet til 
resipient Svartåsbekken eller eksisterende overvannsanlegg ikke øker i forhold 
til situasjonen før utbygging.  
 
Aktuelle tiltak er infiltrasjon på hver enkelt tomt, felles infiltrasjonsanlegg og 
felles fordrøyningsanlegg, eventuelt en kombinasjon av disse tiltakene.  
Ved planlegging av overvannshåndtering vises til Temaplan overvann og dens 
hovedmål 1-3. 
 
Inne i det nye utbyggingsområdet skal det sikres flomveier for trygg bortledning 
av overvann over bakken ved ekstreme nedbørsmengder. I område o_BLK i 
reguleringsplan 489R Argentitten, Svartås Syd, skal det tillegges med et areal 
for å oversvømme og holde tilbake vann, for å redusere belastningen på 
flomveiene nedstrøms.  
 
Plan for overvannshåndtering skal godkjennes av kommunen.  
 

 
Planbeskrivelsen er i utgangspunktet tiltakshavers dokument, og kommunedirektøren er 
således ikke uten videre enig i alle synspunkter som står der. Planbeskrivelsen har blitt 
revidert etter offentlig ettersyn, på bakgrunn av revidert støyrapport til planforslaget.  
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Kommunedirektøren har ikke kontrollert om innholdet i illustrasjoner eller snitt ligger 
innenfor planforslagets rammer eller andre bestemmelser. 

 

Vedlegg 
 
1. 164R-9 Forslag til plankart, 09.02.2022 
2. 164R-9 Forslag til bestemmelser, revidert 18.05.2022 
3. 164R-9 Planbeskrivelse, revidert 10.05.2022 
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