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1 Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å lage en kommunedelplan for Tangvall. Planen skal legge til rette for
videre sentrumsutvikling mot øst og vest. I tillegg ønskes det å bedre koblingen mellom Tangvall og
Linnegrøvan og vurdere mulighetene for utvidelse av næringsarealene på Linnegrøvan.

2 Premisser for planarbeidet
Utgangspunktet for at planarbeidet igangsettes nå er politiske vedtak om at det skal lages en
kommunedelplan for Tangvall. Vedtatte føringer for ønsket utvikling av Tangvall og kjente behov,
muligheter og utfordringer vil være styrende for planarbeidet.
Det er ønskelig å legge til rette for at Tangvall skal være et levedyktig sentrumsområde og et godt
boområde. Tangvall har i dag utfordringer knyttet til blant annet infrastruktur og det mangler en
sammenhengende grønnstruktur. Infrastruktur, plassering av funksjoner og grønnstruktur vil bli
viktig å vurdere i planarbeidet.

2.1 Nasjonale føringer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497) oppsummerer de oppgaver
og interesser regjeringen mener det er viktig at kommunen fokuserer på i planleggingen.
Forventningene er fulgt opp i Søgne kommunes egen planstrategi og kommuneplan, som gir føringer
for planleggingen. Andre aktuelle nasjonale føringer for planleggingen er:
 Retningslinje for behandling av støy i planlegging (T-1442)
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08)
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

2.2 Regionale føringer
Regionplan Agder 2020
I Regionplan Agder 2020 er det satt opp fem satsingsområder for Agder mot 2020:
- Klima: Høye mål – lave utslipp
- Det gode liv: Ager for alle
- Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap
- Kommunikasjon: De viktige veivalgene
- Kultur: Opplevelser for livet
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050
Regional plan for Kristiansandsregionen skal være retningsgivende for kommunens planlegging. I
planen er Tangvall definert som et kommunesenter. Kommunesentrene skal styrkes og det legges
ingen begrensninger på handel. Det framgår av planen at sentrum skal utvides til også å omfatte
Linnegrøvan. Det er i planen anbefalt at Tangvall bygges ut ytterligere med boliger, handel og næring
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i øst-vestlig retning. Det er anbefalt at kontorarbeidsplassene i Søgne konsentreres til
Tangvall/Linnegrøvan, hvor det er mulig å gi et godt kollektivtilbud.

Figur 1 Utsnitt av kart over Tangvall i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

2.3 Kommunale føringer
Kommuneplanen
I kommuneplanens samfunnsdel og arealdel (2012 – 2020) er utvikling av Tangvall som regionsenter
vest for Kristiansand, og Linnegrøvan som næringsområde som henger sammen med Tangvall, satt
opp som et mål for arealforvaltningen. Arbeidet med en kommunedelplan for Tangvall er trukket
fram som en prioritert planoppgave. Det er videre lagt føringer for at Tangvall sentrum skal utvides
mot vest og øst. I konsekvensvurderingene til arealdelen står det:
Ny kommunedelplan for Tangvall vil avklare utbyggingsmønster. Utbyggingstakten på Tangvall
«reguleres» av at det ikke tillates boliger i første etasje. Dermed blir det tilgangen på
næringsetableringer som styrer utbyggingstakten på Tangvall i forhold til hvor mange nye leiligheter
som vil komme.

Planstrategien
I Søgne kommune sin planstrategi vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, er kommunedelplan for
Tangvall satt opp som en av de fire viktigste kommunale planoppgavene. Det er satt at planoppstart
skal være i 2013 og at planarbeidet skal prioriteres i 2014.
Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder Fylkeskommune
Søgne kommune har en samarbeidsavtale med Vest-Agder Fylkeskommune, vedtatt av fylkestinget
15.12.2009 og Søgne kommunestyre 17.12.2009. I samarbeidsavtalen står det følgende om Søgnes
rolle som regionsenter:
Søgne kommune er nå fylkets fjerde største kommune med over 10.000 innbyggere og vokser sterkt.
Ved behandling av kommuneplanen for Søgne i juni 2006 oppfordret fylkestinget Søgne kommune til

3

aktivt å følge opp: ”Søgnes rolle og ansvar i regionen med vekt på regionale tilbud og funksjoner som
kommunen kan legge til rette for i Søgne”.
Ordføreren i Søgne påpeker sterkt at Søgne fortsatt skal være ei bygd. Det er enighet om at det i
fellesskap skal utarbeides en fagrapport omkring dette, hvor man spesielt ser på utviklingen av
Tangvall sentrum og hva som skal til, eksempelvis tilføring av nye funksjoner, for at Tangvall sentrum
skal bli et sterkere sentrum både for kommunens egne innbyggere og omlandet ellers.
Fylkeskommunen tar første initiativ i saken og eventuelle utgifter til utarbeiding av slik
fagrapport dekkes 50/50 mellom kommunen og fylkeskommunen.

Avtalen utløp i 2013 og skal revideres våren 2014. I møtereferat fra oppstartsmøte for revidering av
avtalen den 05.09.2013, står det følgende om utvikling av kommunesenteret Tangvall:
Søgne kommune øsker å utlyse en arkitektkonkurranse for utforming av Tangvall sentrum. Planen bør
være så detaljert at det fremkommer hvor det skal være lekeplasser, sitteplasser, beplantning,
grøntområder etc. System for kollektivtrafikken blir en viktig del av planen. Se på løsninger både over
og under gateplan. Tangvall er et viktig område for eldre beboere og barn (barnebarn). Disse gruppene
må særlig ivaretas. Vest-Agder fylkeskommune er positiv til å bidra økonomisk til en
«Sentrumskonkurranse». Planen vil danne grunnlaget for en ny reguleringsplan for Tangvall.

Det er ikke lenger aktuelt å lage en reguleringsplan for Tangvall som nevnt over. I arbeidet med
kommunedelplanen vil det være mer nyttig å lage en mulighetsstudie for Tangvall istedenfor en
sentrumskonkurranse. Dette følges opp i det videre arbeidet med revisjonen av samarbeidsavtalen
mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Vedtak om videregående skole
Søgne kommune jobber med en skolebehovsplan. I denne prosessen har det vært drøftinger med
fylkeskommunen angående videre utbygging av videregående skole i Kristiansandsregionen. Innen
2020 er det behov for å utvide kapasiteten tilsvarende en ny videregående skole. En ny videregående
skole på Tangvall, samlokalisert med Tangvall skole er et av alternativene som fylkeskommunen
vurderer. Om det kan bli aktuelt med en ny videregående skole i Søgne avklares i fylkeskommunen
tidligst høsten 2014. Dersom det blir aktuelt med en videregående skole på Tangvall er det viktig at
kommunedelplanen sikrer arealer til denne.
I møte den 28.11.2013 fattet kommunestyret et vedtak hvor det står at Søgne kommunestyre mener
det er viktig å få en ny videregående skole på Tangvall, da det vil være et svært positivt bidrag til å
skape et godt oppvekstmiljø i kommunen. Det bes i vedtaket om at Rådmannen arbeider for at
tiltaket realiseres.
Andre kommunale planer som kan være relevante i planarbeidet
-

Barnehagebehovsplan 2012 – 2020
Folkehelseplan 2011 – 2014
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013 – 2025
Omsorgsplan 2011 – 2020
Oppvekstplan for Søgne kommune 2011 – 2014 (skal revideres)
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Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet
-

Reguleringsplan for Rådhusområdet – Tangvall sentrum, 07.10.2009
Reguleringsplan for Tangvall sentrum, 16.06.2005.
Reguleringsplan for Tangvall, 21.02.1984.
Reguleringsplan for stamveg E 39, strekningen Storenes – Tangvall i Søgne kommune,
14.12.2006.
Endret bebyggelsesplan for Gnr.73, bnr.12,15,73 m.fl. Tangveien, 25.06.2003.
Fotballbane nord for E 39, 13.03.1997.
Vestre del av Kleplandsområdet, 13.11.1986.
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160 og 79 – Klepland, 17.10.1991.
Bebyggelsesplan for område B3 – Amerikaveien, 09.06.1999.
Reguleringsplan for del av gnr. 73, bnr. 39, 01.12.1994.
Tangvall syd, 08.04.1986.
Omregulering Tangvall, 21.02.1984.
Reguleringsplan for Lunde, 08.09.2005.
Reguleringsplan for gang/sykkelvei fra Tangvall til Lunde, 08.02.1996.
Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, 27.03.2014.
Reguleringsplan for Del av Linnegrøvan, del 1, 21.08.1978
Reguleringsplan for Tjomsemoen, 26.02.1976.
Reguleringsplan for Hølleveien, 26.04.1979.
Omregulering for nordre del av Hølleveien, 11.08.1982.
Reguleringsplan for Stemveien, nordre del, 23.02.2012.

Det framgår av listen over er det mange gjeldende planer innenfor planområdet. Som en del av
planarbeidet vil det bli vurdert om det er noen av planen som bør oppheves.

2.4 Annet pågående planarbeid av betydning for planarbeidet
Kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru
Det er meldt oppstart av kommunedelplanen for E 39 fra Volleberg til Døle bru. Planprosessen vil gå
parallelt med arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall.
I kommunedelplanen for E 39 skal det avklares hvor framtidig E 39 med tilførselsveier skal gå
gjennom Søgne. I arbeidet med planen for E39 vil det bli gjort analyser som også kan benyttes i
arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall. I forslag til planprogram for E 39 er det blant annet
beskrevet at:
Det skal gjennomføres trafikkanalyser som også viser trafikkbelastningen på det avlastede vegnettet
med bakgrunn i de nye vegtraseene. Kryssplassering og utforming skal studeres spesielt. Ev. behov for
tiltak på avlastet vegsystem skal foreslås for å oppnå ønsket utvikling i Tangvall – Lunde området.

Søgne kommune har bevilget 500 000 kr til arbeidet med kommunedelplanen for ny E39. Om bruken
av pengene skriver Statens vegvesen i en e-post den 17.03.14:
«Statens Vegvesen ser det som naturlig å bruke midlene fra Søgne kommune til å utvide området
for trafikkanalyser slik at det totale hovedvegnettet vist på kartet under tas med i studieområdet for å
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kunne gjøre mer helhetlige analyser av de totale trafikale problemstillingene som må løses i Tangvall –
Lundeområdet samt vurdere hvordan disse ev. kan løses»

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
Det er utarbeidet et planforslag for kommundelplan for sykkel som nå er til bearbeiding. Det
forventes at planen vedtas i løp av 2014. Aktuelle sykkeltraseer vil bli innarbeidet i
kommunedelplanen for Tangvall.

2.5 Befolkningsutvikling
Antall innbyggere fordelt på alder
Folkemengde per 1. januar
Årstall

Framskrevet folkemengde (MMMM)

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0 år

107

109

151

138

141

144

169

185

187

187

191

1-5 år

574

659

680

686

770

752

873

982

1025

1027

1029

6-12 år

854

857

1018

1089

1084

1123

1224

1341

1487

1564

1569

13-15 år

395

388

390

461

476

526

538

535

600

666

694

16-19 år

524

506

557

521

662

678

625

733

738

826

897

20-66 år

4338

4769

5282

5706

6261

6954

7692

8218

8750

9075

9338

67-79 år

538

591

594

668

805

1063

1273

1459

1528

1711

1972

80-89 år

137

191

228

237

263

306

368

477

639

746

819

19

21

29

41

47

55

69

82

100

141

196

Totalt
7486
8091
8929
9547
10509 11601 12831 14012 15054
Tabell 1 Registrert og framskrevet folkemengde ved middels nasjonal vekst (MMMM), (SSB, 21.03.14).

15943

16705

90 år eller eldre

Søgne kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de siste tiårene, men en noe svakere vekst de
siste årene. I følge SSB sine beregninger vil Søgne fortsette å vokse i folketall. Av tabellen over
framgår det vil være en stor vekst i den eldre delen av befolkningen fram mot 2040. Forventet
befolkningsvekst skal vektlegges i vurderingen av behovet for boliger på Tangvall.
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2.6 Innovasjonsprosjektet
Søgne og Songdalen kommuner gjennomfører våren 2014 et innovasjonsprogram for noen av sine
ansatte. Gjennom prosjektet lærer man en metode for å jobbe med innovasjon. Et av prosjektene
Søgne valgte å jobbe med i innovasjonsprogrammet var utvikling av Tangvall, med fokus på hvordan
skape mer liv på Tangvall. Kunnskap fra programmet tas med i det videre arbeidet med
kommunedelplanen for Tangvall.

3 Planområde
Tangvall er kommunesentrumet i Søgne kommune og ligger tett opptil E 39. Planarbeidet starter opp
med et planområde som omfatter innfallsportene til Tangvall og randsonene til dagens sentrum. I
sørlig retning omfatter planområdet Linnegrøvan næringsområde. Det er ønskelig å få til en bedre
sammenkobling mellom Linnegrøvan og Tangvall, både med tanke på plassering av funksjoner men
også med tanke på gangforbindelser og kobling mot elva.
Planområdet omfatter arealer øst og vest for dagens sentrum. Dette er i tråd med føringer gitt om
videre sentrumsutvikling i kommuneplanen og i regional plan for Kristiansandsregionen. Det skal ikke
legges til rette for sentrumsutvikling nord for dagens E 39 eller på jordene sør for Tangvallveien.

Endelig plangrense vil bli vurdert gjennom planprosessen og fastsettes ved vedtak av planen. Ved
senere rullering av kommuneplanen kan det bli aktuelt å innlemme kommunedelplanen for Tangvall i
kommeplanens arealdel.
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4 Planprosess og viktige tema for planarbeidet
Det er hensiktsmessig å dele planprosessen opp i ulike faser. Se illustrasjonen under.
Fase 3

Fase 2
Fase 1
Kartlegge status
Mulighetsstudie
Oppstart av planarbeid
og høring og fastsetting
av planprogram

Vurdere alternative
planløsninger
Avklare endelig
planavgrensning
Utarbeide planforslag
med konsekvensutrening

Politisk
førstegangsbehanlding,
høring og offentlig
ettersyn av planen
Behandling av
merknader og justering
av planen
Vedtak av planen

I den innledende fasen (fase 1) skal det kartlegges hva det er som skal løses gjennom planen og
vurdere ulike mulige løsninger. Ut i fra det vi allerede vet om utordringene knyttet til Tangvall, ønsker
vi å lage en mulighetsstudie som grunnlag for vurdering av framtidig arealdisponering, for å legge til
rette for at Tangvall skal være et levedyktig sentrumsområde og et godt boområde.
I mulighetsstudien skal det jobbes med temaene:
-

Grønnstruktur – park, torg, lekeplasser, gangforbindelser
Infrastruktur – veier, kryss, parkering, kollektivtransport
Plassering av funksjoner – boliger, næring, kontor, handel, skole m.m.

Valget av temaer er basert på føringene som ligger for planarbeidet og den kunnskapen vi allerede
har om hvordan Tangvall fungerer i dag. Fase 1 vil også inneholde innhenting av høringsuttalelser og
innsamling av innbyggernes innspill gjennom oppstart av planarbeid og høring av planprogram.
I fase 2 vil en ut i fra mulighetsstudien og innsamlede innspill vurdere ulike planløsninger før det
utarbeides et endelig planforslag med konsekvensutredning. Endelig plangrense settes når
planforslaget utarbeides. Det er flere gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet. I
planprosessen må det vurderes hvilke planer som skal videreføres og hvilke som skal oppheves.
Forholdet mellom gamle planer og nye føringer i kommunedelplanen blir en viktig problemstilling å
håndtere i planarbeidet. For at kommunedelplanen skal fungere som et godt styringsverktøy blir
formuleringen av bestemmelsene til planen avgjørende.
I fase 3 skal planforslaget legges fram til politisk førstegangsbehandling, høring og offentlig ettersyn.
De innkommende merknadene skal behandles og planen justeres før den skal til politisk
sluttbehandling.

5 Temaer som skal konsekvensutredes
Konsekvensutredningen skal utføres etter bestemmelser i plan- og bygningsloven og Forskrift om
konsekvensutredninger, samt veiledere fra Miljødepartementet. Alle områder som tas inn i planen og
der det gjøres en endring i arealbruken, skal konsekvensutredes. Dette er et krav i henhold til planog bygningsloven. Dersom en ønsker å gjøre om arealbruken i områder som tidligere er regulert, skal
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disse også konsekvensutredes. KU-forskriften forutsetter at planprogrammet, så langt som mulig,
avklarer hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslaget med konsekvensutredning.
Utredningen må tilpasses plannivået og formålene som legges inn i planen. Dersom det er behov for
ytterligere utredinger ved senere detaljregulering må det framgå av konsekvensutredningen, og
innarbeides i planen.
Konsekvensutredningen vil baseres på eksisterende kunnskap, med oppdatering av dataene der en
ser at det er nødvendig. Det er krav om at konsekvensutredningen skal omfatte både en vurdering av
hvert enkelt område og en samlet vurdering av konsekvensene av de forslåtte arealbruksendringene.
Temaene som skal inngå i konsekvensutredningen framgår av tabellen under.

Tema

Utredningsbehov

Konsekvensvurderinger Metode / kriterier
av planforslaget

Klima, energi og transport

Beregne transportbehovet.
Trafikkanalyser som
gjennomføres av SVV i
forbindelse med
kommunedelplanen for E 39.

Måle avstand til busstopp,
gangforbindelser,
sykkelvegnett,
parkeringsmuligheter.

Sentrumsstruktur

Mulighetsstudie knyttet til
behov og plassering av
funksjoner: bolig, næring,
kontor, handel, skole m.m.
Sammenstille eksisterende
kunnskap.

Vurdere hvordan planforslaget
legger til rette for redusert
bilbruk og økt bruk av kollektiv,
sykkel og gange.
Vurdere mulighet for redusert
energibruk i bygg.
Vurdere om planforslaget støtter
opp om ønsket
sentrumsutvikling.
Vurdere planforslagets
konsekvenser for
landbruksinteressene.
Vurdere konflikter med
naturmangfold, vurdere
eventuelle avbøtende tiltak.

Antall m2 beslaglagt dyrka mark
Nærhet til dyrka mark

Vurdere hvordan planen legger
til rette for tilgang til natur- og
friluftsområder og hvordan det
legges til rette for bruk av
eksisterende og ny
grønnstruktur.
Vurdere om planen kommer i
konflikt med kulturminner.

Avstand og tilgjengelighet til
turområder og møteplasser.
Attraktivitet/kvalitet på
arealene.

Vurdere konflikter med dagens
bruk og hvordan planen legger til
rette for barns bruk av området.
Vurdere hvordan planen legger
til rette for:
-fysisk aktivitet
-mulighet for eldre til å bo
hjemme
-redusert ulikhet i helse
Vurdere planforslaget opp mot
risiko og sårbarhetsfaktorer.

Kommuneplanens kriterier i
bestemmelse § 6.

Landbruk

Naturmangfold

Grønnstruktur og friluftsliv

Kulturminner og kulturmiljø

Barn og unges interesser

Folkehelse

Risiko og sårbarhet

Økonomiske konsekvenser for
kommunen

Sammenstille eksisterende
informasjon. Vurdere behov for
tilleggskartlegging i tilknytning
til Søgneelva.
Kartlegge viktige områder.
Mulighetsstudie

Sammenstille eksisterende
kunnskap om kulturminner og
kulturmiljø.
Kartlegge dagens bruk. Benytte
tidligere gjennomført
barnetråkkregistreringer.
Benytte kommunens oversikt
over helsetilstanden jf.
folkehelseloven § 5.

Kartlegge risikofaktorer
Eksisterende kartfestet info:
-Flomsonekart for Søgneelva
-Løsmassekart
-Støysonekart
-Grunnforurensning
-Høyspentledninger

Befaring og kartstudie.
Naturmangfoldloven §§ 8 -12.

Utsjekk mot eksisterende info i
askeladden, SEFRAK-register

Typer boliger
Avstand til turområder
Avstand til møteplasser
Støy

Benytte sjekkliste for ROSvurderinger. Lage en risiko- og
sårbarhetsanalyse

Beskrive planforslagets
konsekvenser for kommunal
økonomi
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6 Organisering og medvirkning
6.1 Organisering av arbeidet
Politisk organisering
Kommunestyret er kommunens øverste planmyndighet og skal vedta kommunedelplanen.
Formannskapet, som er ansvarlig planutvalg for kommuneplanen og kommunedelplaner, er politisk
styringsgruppe for planarbeidet. Formannskapet orienteres om sentrale problemstillinger underveis,
behandler planprogrammet før høring, fastsetter planprogrammet, førstegangsbehandler planen før
høring og innstiller til kommunestyret.
Administrativ organisering
Rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvaret for sentrale
overordnede beslutninger. Herunder behandling av planforslaget i forkant av politisk behandling.
For å sikre bred forankring i organisasjonen opprettes det en tverrfaglig prosjektgruppe.
Deltakere i kommunens prosjektgruppe:
 Arealenheten: plan, byggesak og geodata
 Ingeniørvesenet
 Eiendomsenheten
 Enhet for helsetjenester v/kommuneoverlegen
 Oppvekst – enhet for skole
 Enhet for kultur
Det faglige arbeidet med kommunedelplanen ledes av arealenheten. Det opparbeides en
arbeidsgruppe med representanter fra plan, byggesak og geodata. Prosjektgruppa holdes orientert
om planarbeidet og involveres i arbeidet ved behov.

6.2 Medvirkning og informasjon
Høring
Planprogrammet og planforslaget skal legges ut på høring. Høringsfristen settes til minimum seks
uker i tråd med krav i plan- og bygningsloven §§ 11-13 og 11-14.
Informasjon- og medvirkningsmøter
Det vil bli avholdt informasjons- og medvirkningsmøter i forbindelse med oppstart av planarbeid og
høring av planprogram, samt ved høring av planen. Hvordan disse skal gjennomføres er ikke endelig
avklart. For å nå fram til konkrete grupper kan det være aktuelt å ha et opplegg på f. eks.
ungdomsskolen og/eller eldresenteret. Rådhuset eller torvet kan være arena om en skal invitere til
informasjonsmøte / medvirkning for et bredere publikum. Vi har som intensjon å få til en bred
medvirkning.
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Regionalt planforum
Regionalt planforum er et forum for utveksling av informasjon, diskusjon og avklaring av
planspørsmål og sektorinteresser mellom forskjellige instanser. Planen vil bli drøftet i planforum før
planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.

6.3 Framdrift
Mars - April 2014
April 2014
Mai 2014
September 2014

September 2015

Desember 2015

Utarbeide utkast til planprogram
Formannskapet legger planprogrammet ut på høring i min. 6 uker
Informasjonsmøte / medvirkning
Merknadsbehandling og vedtak av planprogram
Lage planforslag med konsekvensutredning
Medvirkning, samarbeid og politisk involvering
1.gangs behandling av planforslaget.
Offentlig ettersyn og høring av planen i min. 6 uker
Informasjonsmøte / medvirkning
Planvedtak
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

143
2014/1569 -12585/2014
Vibeke Wold Sunde
09.04.2014

Saksframlegg
Kommunedelplan for Tangvall - oppstart av planarbeid,
behandling av planprogram
Utv.saksnr
38/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
23.04.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet legger forslag til planprogram for kommunedelplanen for Tangvall ut på høring
og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-13. Høringsfristen settes til 23.06.2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet legger forslag til planprogram for kommunedelplanen for Tangvall ut på høring
og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-13. Høringsfristen settes til 23.06.2014.

Bakgrunn for saken:
Igangsettingen av arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall er en oppfølging av Søgne
kommune sin planstrategi, vedtatt 20.06.13, hvor det står at arbeidet med kommunedelplanen
for Tangvall skal startes opp i 2013 og prioriteres i 2014.
Det er ønskelig å legge til rette for at Tangvall skal være et levedyktig sentrumsområde og et
godt boområde. Tangvall har i dag utfordringer knyttet til blant annet infrastruktur og det
mangler en sammenhengende grønnstruktur.

Kommuneplanen og regional plan for Kristiansandsregionen legger føringer for videre
sentrumsutvikling øst og vest for dagens sentrum. I tillegg ligger det føringer på at
Linnegrøvan og Tangvall skal knyttes bedre sammen.
Saksutredning:
Når en skal lage en kommunedelplan er det krav om at det ved oppstart av planarbeid også
lages et planprogram jf. plan- og bygningsloven § 4.-1. Hensikten med et planprogram er å
legge til rette for medvirkning tidlig i planprosessen. Planprogrammet skal si hvilke føringer
som ligger til grunn for planarbeidet, hvilke tema som er viktige i planarbeidet og hvordan
dette håndteres i en konsekvensutredning. Planprosessen skal beskrives og det skal framgå hva
som er forventet framdrift og når det er mulighet for medvirkning.
Høringsutkastet til planprogram er utarbeidet av arealenheten.
Det foreslåtte planområdet omfatter dagens sentrum og områder øst og vest for sentrum.
Sørover dekker planområdet Linnegrøvan næringsområde. Det ligger klare føringer i
kommuneplanen om at jordene sør for Tangvallveien skal forbeholdes jordbruk. Arealene
forutsettes videreført som i kommuneplanen og er ikke tatt med i planområdet.
Det er i planprogrammet oppsummert de viktigste kommunale og regionale føringene som
gjelder for videre utvikling av Tangvall. Med bakgrunn i gjeldende føringer og målet om å
legge til rette for videre sentrumsutvikling er det i planprogrammet foreslått å jobbe spesielt
med følgende tema:
-

Grønnstruktur – park, torg, lekeplasser, gangforbindelser
Infrastruktur – veier, kryss, parkering
Plassering av funksjoner – boliger, næring, kontor, handel, skole m.m.

Rådmannen anbefaler at planprogrammet sendes på høring og at det samtidig meldes oppstart
av planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.
Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Planprogram for kommunedelplan for Tangvall - Høringsutkast

Navn

Adresse

Poststed

Fylkesmannen i Vest-Agder

Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S

Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S

Statens vegvesen Region Sør

Serviceboks 723

4808 Arendal

NVE region sør

Postboks 2124

3103 Tønsberg

Mattilsynet, region Agder og Rogaland

Postboks 383

2381 Brumundal

Agder energi Varme AS

Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand s

Agder energi Nett AS

Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand s

Telenor servicesenter

Postboks 7150

5020 Bergen

Naturvernforbundet i Søgne v/Dag Øysten Kerlefsen

Langenesveien 381

4640 Søgne

Søgne lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede v/Jørgen Løvdal

Kvernstien 48

4640 Søgne

Søgne Jeger og fiskerforening v/Frank Severinsen

Torvmosløyfa 22

4640 Søgne

Søgne Bondelag v/Jørund Try

Stauslandsveien 99

4640 Søgne

Søgne handelsforening v/Elin Loka Danielsen

Moneveien 54

4640 Søgne

Midt-Agder Friluftsråd

Postboks 207

4662 Kristiansand

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag

Postboks 355

4663 Kristiansand

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Postboks 269

4663 Kristiansand

Vedderheia Velforening v/Kristin Knutsen

Skytterveien 30

4640 Søgne

Søgne Vestbygda vel v/Geir Tønnesen

Åloveien 399

4640 Søgne

Tangvall og omegn velforening v/Ole Andreas Eftestøl

Hølleveien 72

4640 Søgne

Stokkelandsskogen vel v/Eirun Mydland

Kvernstien 56

4640 Søgne

Eikeheia vel v/Terje Nodeland

Buheiveien 10

4640 Søgne

Torvmoen Velforening v/Laila Reitan

Torvmoen 57

4640 Søgne

Torvmosløyfa Velforening v/Hege Beate Simonsen

Torvmosløyfa 32

4640 Søgne

Ausvigheia Velforening v/Nicolai Prebensen

Ausvigheia 89

4640 Søgne

Søgne kommune v/Barnas representant

Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune v/Eldrerådet

Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune v/Rådet for funksjonshemmede

Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune v/Kommuneoverlegen

Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune v/Ingeniørvesenet

Postboks 1051

4682 Søgne

Tangvall skole v/elevrådet

Postboks 1051

4682 Søgne

Nygård skole v/elevrådet

Postboks 1051

4682 Søgne

Lunde skole v/elevrådet

Postboks 1051

4682 Søgne

Tinntjønn skole v/elevrådet

Postboks 1051

4682 Søgne

Langenes skole v/elevrådet

Postboks 1051

4682 Søgne

