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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035,
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning.

Bakgrunn for planarbeidet
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. Kommunedelplanen er en oppfølging av Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011 – 2050, hvor det er lagt føringer om at Tangvall skal utvides mot
øst og vest i et langsiktig perspektiv. En har i planarbeidet hatt fokus på å planlegge for
framtidens Tangvall, hvor det er vektlagt at det skal legges til rette for at flere skal kunne bo på
Tangvall, og at det skal være kort vei til tjenestetilbud og kollektivtilbud.
Om planprosessen
 Formannskapet vedtok å sende planprogrammet på høring og melde oppstart av planarbeidet
for kommunedelplanen for Tangvall den 23.04.2014. Det ble sendt ut brev om oppstart av
planarbeid og høring av planprogrammet den 28.04.2014. Planarbeidet ble også varslet i
Fædrelandsvennen.
 Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 28.08.2014. I ettertid har det kommet inn noen
flere innspill til planarbeidet. Disse er håndtert som ordinære innspill og oppsummert og
kommentert i planbeskrivelsen.
 Som en del av planarbeidet ble Asplan Viak AS engasjert for å gjennomføre en mulighetsstudie
for videre utvikling av Tangvall. Formålet med mulighetsstudiet var å få vurdert hva som er
hensiktsmessig plassering av sentrumsfunksjoner, grønnstruktur og infrastruktur.
Medvirkningsopplegg, møter med referansegruppe og folkemøte har blitt gjennomført i
forbindelse med arbeidet med mulighetsstudiet.
 Formannskapet har blitt orientert om arbeidet underveis.
 Rådmannens ledergruppe har vært administrativ styringsgruppe, sentrale beslutninger /
prioriteringer er avklart i ledergruppa.






Arealenheten har utarbeidet planforslaget, nødvendige avklaringer er gjort med andre enheter
fortløpende.
Formannskapet vedtok å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn og høring 02.12.15.
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.12.15 - 19.02.16.
Presentasjon av planforslaget for saksbehandler og ledelsen i Fylkesmannens
miljøvernavdeling og landbruksavdeling, i møte den 05.02.16.
Presentasjon av planforslaget for saksbehandler hos fylkeskommunen 12.02.16.

Annet pågående planarbeid
Parallelt med arbeidet med kommunedelplanen pågår det arbeid med flere detaljreguleringer
innenfor planområdet.
Kommunen har også meldt oppstart av oppheving av flere reguleringsplaner, innenfor området som
omfattes av kommunedelplanen for Tangvall. Vedtak om oppheving av planer på Tangvall vil bli
fremmet som en egen sak for plan- og miljøutvalget og kommunestyret. Områdene hvor vedtatte
reguleringsplaner fortsatt skal gjelde er markert med skravur for at reguleringsplan skal fortsatt
gjelde i kommunedelplanen. For de øvrige områdene, hvor reguleringsplanene oppheves, vil
kommunedelplanen for Tangvall bli gjeldende plangrunnlag.

Kort beskrivelse av høringsforslaget
Planforslaget legger til rette for en betydelig økning i antall boliger på Tangvall, både øst og vest
for sentrumskjernen. Sentrumskjernen er gitt en klar avgrensning og det er satt av arealer til en
sentralt plassert kollektivterminal. På Linnegrøvan er det lagt inn utvidelse av næringsarealene for
å legge til rette for at Linnegrøvan kan videreutvikles som et område med storevarehandel,
håndverksbedrifter og lignende.
Det er i planen vektlagt tilgang til turområder og det er foreslått en ny turveitrasé langs Søgneelva.
Videre sikres det i planen arealer til framtidig skolesenter med videregående skole, ungdomsskole,
idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og mulig barnehage. Det vises til planbeskrivelsen for ytterligere
beskrivelse av planforslaget.
Innkomne merknader og innsigelser
Forslag til kommunedelplanen lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.12.15 - 19.02.16.
Fylkesmannen og fylkeskommunen ble gitt utsatt høringsfrist til 4. mars. Innen høringsfristen kom
det inn 31 høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg 6. De kan
leses i sin helhet i vedlegg 7. Det ble fremmet innsigelser til planforslaget av NVE og
Fylkesmannen i Vest-Agder.
NVE fremmet forslag til innsigelse i brev til Fylkesmannen den 14.01.16. Forslaget til innsigelser
var fremmet med bakgrunn i at fare for kvikkleireskred ikke var tilstrekkelig belyst og ivaretatt i
planen. I tillegg ga NVE faglig råd om at hensyn knyttet til flomfare langs Søgneelva og
Tangvallbekken bør ivaretas bedre i planen. Fylkesmannen videresendte brevet til Søgne
kommune. Arealenheten tok kontakt med NVE og det ble avklart at det innarbeides bestemmelser i
kommunedelplanen som sikrer at hensynene knyttet til områdestabilitet og flomfare ivaretas i
planen. Samt at ROS-analysen suppleres med et punkt om kvikkleireskred. NVE bekreftet i e-post
til Fylkesmannen den 09.02.16, at innsigelsene var imøtekommet med foreslåtte endringer av
bestemmelsene og ROS-analysen. Endringene er innarbeidet i vedlagte forslag til bestemmelser og
ROS-anlayse.
Fylkesmannen reiste i brev datert 03.03.16. innsigelse til avgrensningen av den delen av BKB4
som ligger nærmere Søgneelva enn 50 meter. Avgrensningen av BKB4 er foreslått endret i tråd
med Fylkesmannens innsigelse, tidligere og ny avgrensingen vises i kartutsnittene under. Store
deler av Solåsen er foreslått avsatt til LNF, deler av boligområdene sør for åsen er trukket noe
lenger opp mot toppen for å gi rom for terrassert bebyggelse i tråd med skisser i mulighetsstudiet.

Tidligere avgrensning av BKB4.

Endret avgrensning av BKB4.

I tillegg ga Fylkesmannen faglige råd om at det settes rekkefølgekrav som gjør at
utbyggingspotensialet innenfor eksisterende byggeområder blir utnyttet før det skjer
omdisponering av dyrka mark innenfor disse områdene:
- Linnegrøvan - planlagt utvidet næringsområde BN
- Vestre del av Tangvall - boligfeltene B1, B2, B3, B5
- Østre del av Tangvall - regulerte landbruksområder i gjeldende reguleringsplan.
Det ble også gitt faglig råd om at grønnstrukturen mellom næringsområdet på Linnegrøvan og
Søgneelva legges ut som LNF-område, men med mulighet for å etablere naturtilpasset tursti
langs elva, og at det innenfor
BKB5 legges inn ett grønstrukturbelte langs Kleplandsbekken. De faglige rådene til
Fylkesmannen er kommentert i den tematiske gjennomgangen under.
Gjennomgang av sentrale tema
Under følger en tematisk gjennomgang av de øvrige problemstillingene som har vært sentrale i
høringsuttalelsene og i utarbeidelsen av planen, og hvilke endringer som er foreslått i de
reviderte plandokumentene.
Utnyttingsgrad
Da planen ble sendt på høring var det ikke gitt noen konkrete krav til utnyttingsgrad ved
planlegging av boligområder. I møtene med Fylkesmannen og fylkeskommunen, henholdsvis
5. og 12. februar ble dette påpekt som en svakhet med planen og at det framkom at det ble
vurdert innsigelse til planen på grunn av dette. I ettertid av møtene sendte arealenheten derfor
over forslag til reviderte bestemmelser, hvor det var lagt inn et krav knyttet til utnyttingsgrad
ved planlegging av boliger. Det er i de reviderte bestemmelsene foreslått et krav om minst 4
boenheter per dekar generelt og 6 boenheter per dekar dersom jordbruksjord beslaglegges.
Kravene er i tråd med retningslinjene i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050.
Fylkesmannens faglige råd om at det skal settes rekkefølgekrav om at utbyggingspotensialet i
eksisterende byggeområder skal være utnyttet før det gis tillatelse til omdisponering av dyrket
mark, er ikke fulgt opp. For boligområdene ville et slikt krav bety at alle eksisterende
byggeområder måtte vært bebygd med minimum 4 boenheter per dekar før noen nye
byggeområder kan igangsettes. Et av målene med kommunedelplanen er å gjøre det enklere for
utbyggere å realisere utbygging på Tangvall. Foreslåtte krav ville etter vår vurdering ikke sikre
den utviklingen av Tangvall som er ønsket.
For næringsområdet på Linnegrøvan (BN) gav fylkeskommunen faglig råd om å endre kravet
om utnyttingsgrad fra maksimum BYA til minimum BYA. Det faglige rådet er fulgt og
utnyttingsgraden er foreslått endret til minimum BYA = 70 %. For de øvrige områdene med

plankrav er det ikke satt noe krav til % BYA eller angitt minimumshøyder. For boligområdene
vil kravene til antall boenheter nevnt over gjelde, ellers vil utnyttingsgraden bli avklart
gjennom detaljreguleringer.
Parkering
Etter høringen av planen er foreslått parkeringsdekning vurdert på nytt, i tråd med faglig råd
fra fylkeskommunen. Parkeringskravet for forretninger er forenklet ved at det er samlet til et krav
på 3 plasser per 100 m2 bruksareal, istedenfor 1 per 50 m2 salgsflate og 1 per 100 m2 gulvflate.
Kravet er da mer i tråd med praksisen for beregning av parkeringsplasser til forretninger i
byggesaker. Kravet knyttet til kontorplasser er det samme som ligger i gjeldende kommuneplan.
Dette videreføres i kommundelplanen.
Kommunedelplanen ble hørt med et parkeringskrav på 0,1 plass per sitteplass for
forsamlingslokale. I kommuneplanen har vi et krav på 0,25 parkeringsplasser per sitteplass. På
Tangvall vil det være bedre kollektivdekning enn i kommunen generelt, slik at parkeringskravet
bør settes lavere enn for kommunen som helhet. Samtidig er det ønskelig å legge til rette for en
forsvarlig parkeringssituasjon på Tangvall. Parkeringskravet til forsamlingslokale er derfor
foreslått endret til 0,2 plasser per sitteplass. I teorien har en da full parkeringsdekning dersom folk
kommer i fulle biler.
Ved høringen av kommunedelplanen lå det inne parkeringskrav til barnehage, skole og institusjon.
Disse er tatt ut i det reviderte planforslaget både for bil og sykkel. Det betyr ikke at det ikke settes
krav til parkering for disse områdene, men at dette er et tema som må vurderes konkret i
detaljreguleringen av de aktuelle områdene.

Dyrka mark
Planen legger til rette for omdisponering av store arealer med dyrka mark. Utvidelsen av
næringsområdet på Linnegrøvan omfatter ca. 19,5 daa. BKB1, som er forbeholdt skolesenter er
samlet på ca. 10 daa, hvor mesteparten er dyrka mark. De nye byggeområdene for bolig B1,
B2, B3 og B5 er til sammen på ca. 60 daa, hvor ca. 48 daa er dyrka mark.
Bevaring av dyrka og dyrkbar mark er en av de viktigste nasjonale interessene kommunen skal
ivareta i arealplanleggingen. Det er et nasjonalt mål om å begrense omdisponeringen av dyrka
jord til under 4000 dekar per år. Bevaring av jordressurser skal veies opp mot andre viktige
nasjonale interesser knyttet til blant annet klima, hvor det ligger føringer til kommunene om
planlegging av nye boliger nær kollektivknutepunkt og i tilknytning til allerede bebygde
områder.
Det er en utfordring å veie ulike interesser opp mot hverandre. Det er viktig å ivareta de store
sammenhengende dyrka arealene som er på Tangvall. Dette er viktig både for å bevare gode
områder til dyrking av mat, ivareta naturverdier knyttet til disse områdene og for å bevare
identiteten til Tangvall, som et sentrum i kulturlandskapet. Samtidig skal kommunen legge til
rette for næringsutvikling og attraktive boligområder nær sentrum, slik at flest mulig skal
kunne gå, sykle og reise kollektivt til sine daglige gjøremål. Det skal være kort vei til
turområder, det skal være høy og tett utnyttelse av områdene, samtidig som en skal unngå støy
og det skal være solfylte gode uteområder for alle aldersgrupper. For å kunne imøtekomme
andre nasjonale krav og mål enn bevaring av dyrka mark, er det vurdert som nødvendig å legge
til rette for omdisponering av deler av landbruksjorda nær sentrum.
Flere har kommet med råd om at de dyrka arealene som i høringsforslaget inngikk i
grønnstrukturen mellom næringsområdet på Linnegrøvan og Søgneelva burde settes av til
LNF. Disse rådene er foreslått fulgt og lagt inn som LNF-formål i det reviderte planforslaget.

Grønnstruktur og sti langs elva
Enkelte påpeker at en sti langs elva vil bli flomutsatt. Dette er en klar over da mesteparten av
foreslått stitrasé ligger i flomsonen for en 200-årsflom. Stien må prosjekteres slik at den tåler å
bli oversvømt og slik at den ikke hindrer vannet i en flomsituasjon. Stien vil i noen områder
berøre arealer som er opparbeidet til private hager, dette er det grunneiere som har reagert på.
Ved oppstarten av planarbeidet var det flere som kom med innspill om at det er viktig å legge
til rette for bedre tilgjengelighet til elva og at det er mangel på tilgjengelige grøntområder ved
Tangvall. Foreslåtte tursti imøtekommer ønsket om bedre tilgjengelighet til elva og gir et nytt
turtilbud på Tangvall. I et folkehelseperspektiv er nærturtilbud viktig for å legge til rette for
daglig aktivitet for flere. Når det skal legges til rette for at flere skal bo på Tangvall er det
nødvendig å sikre og legge til rette for gode kvaliteter i og utenfor boligområdene.
I vestre del av Tangvall renner Tangvallbekken, med utløp til Føssa. Bekken med kantsoner er
markert med hensynssone for bevaring av grønnstruktur, og foreslått bevart som et
grøntområde gjennom framtidige boligområder.
En liten del av område BKB5 var i høringsforslaget avgrenset over Klepplandsbekken.
Avgrensningen av BKB5 er justert, slik at Klepplandsbekken og sidearealene avsettes til LNF.
Det faglige rådet til Fylkesmannen er fulgt opp.
Idrettsanlegg og skolesenter
Det ytres av noen, bekymring for hvordan tilbudet av idrettsanlegg på Tangvall vil bli når det
skal bygges ny videregående skole og utvidet ungdomsskole på Tangvall. Det er i arbeidet med
kommunedelplanen kartlagt hvor mye areal det er behov for til skolene og de ulike
idrettsanleggene. Konkret er det spilt inn at det er behov for ca. 36 daa til idrettsanlegg inkl.
haller. Vest-Agder Fylkeskommune har anslått at det er behov for ca. 8 daa til videregående
skole. Behovet for arealer til ungdomsskole og kulturtilbud er anslått til ca. 5 daa, pluss arealer
til nærmiljøanlegg på ca. 5 daa. I tillegg er det spilt inn fra oppvekstsektoren at det kan bli
aktuelt med en barnehage, og det framgår av intensjonsavtalen for K5 at det kan bli aktuelt
med en svømmehall.
Følgende arealer er satt av til skole og idrettsanlegg; BOP1 på ca. 50 daa, BKB1 på ca. 10 daa
og BIA1 og 2 på til sammen ca. 24 daa. Samlet er det da 84 daa som er forbeholdt skole og
idrett. Ut i fra de behovene som er meldt inn, skal arealene som er avsatt være tilstrekkelige.
Hvilke funksjoner som skal ligge hvor og om det er funksjoner som skal utgå eller flyttes til
andre steder, er ikke endelig avklart gjennom kommunedelplanen, men vil bli avklart gjennom
detaljregulering av områdene.
Rekkefølgebestemmelser
Det stilles av flere spørsmål knyttet til hvordan rekkefølgekravene i planen skal kunne
realiseres. Det er i planen satt flere rekkefølgekrav knyttet til utbedring av infrastrukturen på
Tangvall, for å sikre at kryss, gang- og sykkelveier og turveier opparbeides i takt med økt bruk
og behov. Trolig vil det bli aktuelt med ulike modeller for å realisere kravene. Noen vil bli
splittet opp i mindre deler gjennom detaljreguleringer og andre vil kunne løses gjennom
inngåelse av utbyggingsavtaler e.l.
Det har i høringen blitt påpekt at også utvidelse av omsorgssenteret og bygging i
sentrumsområdene bør knyttes til noen av rekkefølgekravene. Det er i de reviderte
bestemmelsene foreslått at o_BOP2 (framtidig tjenesteyting) inngår i rekkefølgekravet knyttet
til gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien. Dette fordi utvidelse av omsorgssenteret vil føre
til økt trafikk av biler, gående og syklende på strekningen. Videre er det foreslått at utbygging i
sentrumsområdene (BS1 – BS3), legges inn i rekkefølgekravene knyttet til rundkjøringen i

krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien og til opparbeidelse av turstien langs elva. Dette
fordi utbygging i disseområdene vil føre til økt trafikk i nevnte kryss. Videre vil det trolig bli
fortettet med en god del leilighetsbebyggelse, slik at krav til sti langs elva er like relevant som
for boligområdene vest på Tangvall.
Disponering av arealene øst for omsorgssenteret
Arealet øst for omsorgssenteret ble hørt med to alternative utnyttelser av området. I alternativ 1
var området avsatt til tjenesteyting, mens i alternativ 2 var området satt av til boligformål. Det
har kommet inn mange høringsuttalelser som støtter alternativ 2, og det gis i uttalelsene støtte
til Agderbygg sitt prosjekt for området. Deler av Agderbygg sitt prosjekt er et boligkonsept
rettet mot aldergruppen 50+. Det er foreslått et konsept med boliger med servicetilbud, for å
legge til rette for at folk kan bo lengst mulig i egen bolig. Prosjektet inneholder både
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Det er meldt oppstart av detaljregulering og
planforslag er sendt inn til arealenheten for vurdering.
Kommunens utredninger knyttet til framtidig behov for omsorgsboliger, viser at det vil bli et
behov for ca. 110 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger fram mot 2040. Det er i
utredningen skissert to hovedalternativer til lokalisering:
- Utbygging i tilknytning til Søgne omsorgssenter, dvs. øst for omsorgssenteret.
- Det etableres et nytt driftssted uavhengig av Søgne omsorgssenter.
Det konkluderes i utredningen at utbygging i tilknytning til Søgne omsorgssenter er den beste
løsningen. Det trekkes spesielt fram at det er driftsmessige og økonomiske fordeler ved få
driftssteder. Videre vises det til tilgjengelighet til parkeringsarealer, trafikkforhold og
rekrutering/tilgjengelighet.
Ut i fra behovene til helse- og omsorgssektoren legges alternativ 1 (tjenesteyting) inn i
forslaget til kommunedelplan.
BKB4 og BKB5
Område BKB4 ble lagt inn i forslaget til kommunedelplan for Tangvall ved formannskapet sin
behandling av utleggelse av planen til offentlig ettersyn. Området ble lagt inn med kombinert
formål for bolig og næring i tråd med formannskapet sin føring. Det framgikk av diskusjonen i
formannskapet at en ikke ønsket å legge til rette for konkurrerende virksomhet til Tangvall,
ellers ble det i liten grad vurdert hvilke formål som burde inngå i BKB4. I det endrede
planforslaget er BKB4 redusert i tråd med råd fra Fylkesmannen og fylkeskommunen.
Hele BKB4 og BKB5 ligger i et støyutsatt område langs E 39. Videre er solforholdene i
område BKB4 ikke optimale på grunn av skyggelegging fra Solåsen i sør, og område BKB5 er
flomutsatt. Ut i fra disse forholdende bør en være forsiktig med å legge til rette for
boligbebyggelse. I tråd med føringen fra formannskapet er området avsatt til kombinert formål
for næring og bolig, men ut i fra at bokvaliteten kan bli dårlig, mener arealenheten at områdene
kun bør avsettes til næring. Næring omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet, men
ikke forretning og tjenesteyting. Det anbefales at BKB4 og BKB5 endres til næring.
Barnehage
Ved behandlingen av reguleringsplanen for Tangvall sentrum nord, ble det lagt inn en
protokolltilførsel ved representant Terkelsen (FRP), om at kommunestyret vil arbeide for
Spiren barnehage i kommunedelplanen for Tangvall.
Det er i kommunedelplanen åpnet opp for barnehage i forbindelse med arealene til nytt
skolesenter. Videre inngår tjenesteyting i sentrumsformål, slik at regulering av barnehage

innenfor sentrumsområdet vil være i tråd med kommunedelplanen, forutsatt at kvalitetskravene
til barnehage med uteoppholdsareal m.m. løses.
Naturverdier
Organisasjonene som samarbeider via grønt nettverk, påpeker at det er knyttet viktige
naturverdier til Søgneelva og jordbruksområdene på Tangvall, og det bes om at det gjøres en
nykartlegging av naturverdiene på og rundt Tangvall. Det er i planen ikke vurdert som
nødvendig med ytterligere kartlegging av naturverdier innenfor planområdet. Dette fordi en
mener at en har tilstrekkelig kunnskap om de viktigste naturverdiene, til å vurdere
konsekvensene av de foreslåtte omdisponeringene i kommunedelplanen.
Konklusjon
Følgende endringer er gjort i plankartet etter høringen av planen:
- Avgrensning av BKB4 er endret. Solåsen settes av til LNF, B10, B11 og B14 dras noe
opp mot åsen, jf. kartutsnittene over i saksframlegget.
- En liten del av BKB5 som berører Kleplandsbekken er endret til LNF.
- o_BOP2 i høringsforslaget er endret til kombinert formål – bolig, offentlig
tjenesteyting, kontor og forretning (BKB6).
- Området øst for omsorgssenteret er avsatt til tjenesteyting – framtidig (o_BOP2)
- Del av o_BOP 3 mot E39 er endret fra tjenesteyting – nåværende til tjenesteyting –
framtidig (o_BOP2).
- Jordene på Linnegrøvan som tidligere inngikk i kombinert grønnstruktur er avsatt til
LNF.
- Delen av reguleringsplanen for vestre del av Kleplandsområdet som regulerer gang- og
sykkelvei langs Toftelandsveien er lagt inn med hensynssone om at reguleringsplanen
fortsatt gjelder.
- Det er lagt inn hensynsone om at gjeldende reguleringsplan skal gjelde for området
hvor reguleringsplanen for Tangvall sentrum nord er vedtatt.
Følgende innholdsmessige endringer er gjort i bestemmelsene etter høringen av planen.
(Henvisningene til bestemmelsene gjelder for de reviderte bestemmelsene):
- Det er lagt inn krav om at det skal avklares om områdestabiliteten er tilstrekkelig i
arbeidet med reguleringsplaner og før det kan gis byggetillatelse, henholdsvis i
bestemmelse 1.3 og 1.5, g.
- Det er lagt inn en bestemmelse om krav til utnytting av områder som planlegges med
boliger: 2.1.1. For områder som planlegges med boliger, er det et minstekrav til 4
boenheter per dekar. For områder hvor det beslaglegges jordbruksjord er det et
minstekrav til 6 boenheter per dekar.
- Krav til utnyttingsgrad innenfor BN i bestemmelse 2.10, er endret fra maksimum BYA
= 70 % til minimum BYA = 70 %.
- Parkeringskravet til forsamlingslokale i bestemmelse 2.1.2, er endret fra 0,1 plass per
sitteplass til 0,2.
- Parkeringskravene til bil og sykkel for barnehage, skole og institusjon i bestemmelser
2.1.2 og 2.1.3, er tatt ut av planen. Konkret vurdering av krav gjøres ved framtidig
detaljreguleringer.
- Følgende rekkefølgebestemmelse er støket, da den er overflødig: Ved utbygging i
regulerte områder skal tekniske anlegg som vann- og energiforsyning, avløp, veinett,
herunder anlegg for gående og syklende og kollektivtransport være etablert, før det kan
gis byggetillatelse.
- Rekkefølgebestemmelse 1.5, a. er supplert med at krav om opparbeidelse av gang- og
sykkelvei langs Toftelandsveien også gjelder for o_BOP 2.

-

Rekkefølgebestemmelse 1.5, c. er supplert med at krav om opparbeidelse av
rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien også gjelder for BS1 – BS3.
Rekkefølgebestemmelse 1.5, f. er supplert med at krav om opparbeidelse av turveien
langs Søgneelva også gjelder for BS1 – BS3.

I tillegg er planbeskrivelsen oppdatert og det er gjort strukturelle endringer av bestemmelsene,
slik at de skal bli enklere å forstå. Endringene som er gjort medfører at nummereringen av
bestemmelsene er noe endret i forhold til slik det var i høringsutkastet. Både tidligere versjon
og endret versjon av plankart og bestemmelser ligger vedlagt.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til saken.
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3 Planbeskrivelse, 04.05.16.
4 ROS-analyse, 19.04.16.
5 Konsekvensutredning - delområder, 22.04.16.
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X 6441000

X 6440700

X 6440400

TEGNFORKLARING

X 6440100

Linje- og punktsymboler(PBL2008)

Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)

Faresone grense

Boligbebyggelse - nåværende

Støysonegrense

Boligbebyggelse - fremtidig

Angitthensyngrense

Sentrumsformål - nåværende

Infrastrukturgrense

Tjenesteyting - nåværende

Båndlegginggrense nåværende

Tjenesteyting- fremtidig

Detaljeringgrense

Næringsbebyggelse - nåværende

Planens begrensning

Næringsbebyggelse - fremtidig

Grense for arealformål

Idrettsanlegg - nåværende

Fjernveg - nåværende

Idrettsanlegg - fremtidig

Hovedveg - nåværende

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende

Hovedveg - framtidig

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 NR.2)

Hovedveg bro - nåværende

Veg - nåværende

Samleveg - nåværende

Parkering - nåværende

Samleveg tunnel - nåværende

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer - nåværende

Adkomstveg - nåværende

Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)
Adkomstveg tunnel - nåværende

Grønnstruktur - nåværende

Adkomstveg bro - nåværende
Kombinert grønnstrukturformål - fremtidig
Gang-/sykkelveg - nåværende

Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)

Gang-/sykkelveg - framtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

Gang-/sykkelveg tunnel - nåværende

X 6439800

Bruk og vernav sjø og vassdrag(PBL2008 §11-7 NR.6)
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1. GENERELLE BESTEMMELSER UAVHENGIG AV AREALFORMÅL (PBL § 11-9)
1.1. Plankrav (pbl § 11-9, nr. 1)
For områder avsatt til bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg er det krav om
detaljreguleringsplan før opprettelse av ny boenhet og for tiltak nevnt i plan- og
bygningsloven § 20-1, første ledd, bokstav a, d, g, k, l og m kan iverksettes.
1.2. Unntak fra plankravet (pbl § 11-10, nr. 1)
Boligbebyggelse
Innenfor områdene B4, B7-B13 kan det oppføres mindre tilbygg og påbygg til eksisterende
enhet og frittliggende bod og garasje på bebygd eiendom, uten krav om reguleringsplan.
Samlet BYA skal ikke overstige 50 % på den enkelte tomt.
 Garasje kan ha maks BYA og BRA på 50 m2. For saltak er maks gesims 3 meter og
maks mønehøyde er 5 meter. For pulttak og flatt tak er maks gesims 4 meter.
Takvinkel og utforming skal tilpasses boligen. Langs veg tillates garasjen oppført
inntil 2 meter fra vegkant dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra
vegkant dersom den står vinkelrett på vegen.
Sentrumsformål
Innenfor område BS1 tillates tilbygg og påbygg til eksisterende bygg, uten krav om
detaljregulering. Det tillates maks BYA inntil 65 %. Maks høyde på bebyggelsen er 15 meter,
heishus og andre tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
Arealet avgrenset i vedlegg 1, innenfor BS3, kan opparbeides i tråd med godkjent
utomhusplan, uten krav om detaljregulering.
Tjenesteyting
Innenfor område BOP3 tillates tilbygg og påbygg til eksisterende bygg, uten krav om
detaljregulering. Det tillates maks BYA inntil 50 %. Maks høyde på bebyggelsen er 14 meter,
heishus og andre tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Innenfor BKB2 og BKB3 tillates tilbygg og påbygg til eksisterende bygg, uten krav om
detaljregulering. Det tillates maks BYA inntil 65 %. Maks høyde på bebyggelsen er 14 meter,
heishus og andre tekniske installasjoner tillates over denne høyden.

1.3. Forhold som skal avklares i reguleringsplaner (pbl § 11-9, nr. 8)
a. I arbeidet med reguleringsplaner må det avklares at områdestabiliteten er tilstrekkelig.
b. Ved detaljregulering av B1 – B5, BKB1 og o_BOP1 skal flomfare fra Tangvallbekken
utredes.
1.4. Krav til tekniske løsninger for nye bygge- og anleggstiltak (pbl § 11-9, nr. 3)
a. Overvannshåndtering. Det skal tilrettelegges for overvannshåndtering på egen tomt.
b. Kommunale veier, inklusiv gang- og sykkelveier og anlegg for kollektivtransport skal
dimensjoneres og bygges i henhold til statens vegvesens vegnormal.
c. Offentlig- vann og avløpsanlegg skal dimensjoneres og bygges i henhold til VA-norm for
Søgne kommune.
d. Underkant av laveste gulv i ny bebyggelse skal være minimum 0,5 meter over beregnet
høyde for 200-årsflom.
1.5. Rekkefølgekrav (pbl § 11-9, nr. 4)
a. Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger innenfor B7 - B14 eller nye bygg innenfor
BKB2 – BKB6 eller BOP2, skal gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien med kobling til
turvei langs Søgneelva være etablert.
b. Før det kan gis byggetillatelse til boliger i område B1 – B3, skal ny rundkjøring på E39 og
vei til Tangvallveien være regulert. Rundkjøringen kan først etableres når ny trasé for
E39 er anlagt.
c. Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i område B1 – B14 og ny bebyggelse i
BOP1, BS1 – BS3 og BKB1 – BKB6, skal rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og
Hølleveien være etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
d. Før det kan gis byggetillatelse i BN (Linnegrøvan) skal ny rundkjøring i krysset mellom
Hølleveien og Linnegrøvan være etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
e. Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene satt av til sentrumsformål
skal offentlige uteoppholdsareal, avgrenset i vedlegg 1, være opparbeidet.
f. Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1 - B14 og byggetillatelse til
ny bebyggelse innenfor BN, BOP1, BS1 – BS3 og BKB1 – BKB6, skal turveien langs
Søgneelva være etablert, og friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd med
godkjent utomhusplan.
g. Før det kan gis byggetillatelse må områdestabilitet avklares og sikres ivaretatt.
1.6. Uteoppholdsareal til bolig (pbl § 11-9, nr. 5)
 Uteoppholdsarealet skal være på egen tomt eller i fellesareal.
 For småhusbebyggelse er det krav om minimum 80 m2 uteoppholdsareal per
boenhet.
 For blokkbebyggelse hvor leiligheter er under 60 m2 er det krav om minimum 25 m2
uteoppholdsareal. For leiligheter over 60 m2 er det krav om minimum 50 m2
uteoppholdsareal.
 For områdene avsatt til sentrumsformål er kravet om minimum uteoppholdsareal
per boenhet 25 m2 per boenhet.
1.7. Uteareal for lek, rekreasjon og idrett (pbl § 11-9, nr. 5 og 6)
a. Funksjonskrav:
 Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 ved vårjevndøgn.
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Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå
i lekeareal, som f.eks. akebakke.

b. Lokalisering og utbyggingsvolum
 Nærmiljøpark på minimum 5 daa skal etableres innenfor BOP1 og/eller BKB1.
 Det skal være kvartalslekeplass på minimum 2,25 dekar, inklusiv sandlekeplass,
maksimalt 400 meter i luftlinje fra bolig. Terrengsprang større enn 30 meter og vei
større enn samlevei SA1 regnes som barriere for atkomst til lekeplassen. Maksimalt
600 boenheter kan være knyttet til en kvartalslekeplass.
 Det skal være sandlekeplasstilbud på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i
luftlinje fra bolig. Terrengsprang på mer enn 10 meter og vei større enn atkomstvei
A1 regnes som barriere for atkomst til lekeplassen. Maksimalt 100 boenheter kan
være tilknyttet en sandlekeplass.
1.8. Universell utforming/tilgjengelighet (pbl § 11-9, nr. 5)
80 % av nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken,
soverom, bad og toalett.
1.9. Skilt og reklame (pbl § 11-9, nr. 5)
Skilt og reklameinnretninger o.l. skal tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn i seg selv, i
forhold til omgivelsene og ikke være sjenerende i forhold til ferdsel eller naturområder.
Skilt som dekker et areal på maks 1 m2 og som ikke har egen belysning, tillates oppsatt på
bygning eller innhegning uten forhåndsgodkjenning.
Skilt skal plasseres på husets hovedfasade i tilknytning til dør eller vindu. Skiltet skal
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med gesims eller fasadeutsmykning. Skiltet skal
ikke være sammenhengende over hele fasaden. Frittstående skilt og reklameinnretninger
tillates ikke plassert på takflate, møne eller oppbygg.
Uthengsskilt og markiser skal av hensyn til sikt, ferdsel og vedlikehold plasseres tilstrekkelig
høyt på fasaden. Uthengsskilt skal maksimalt stikke 1 m ut fra fasaden, ha fri høyde over
fortau på min. 2,50 m og areal ikke over 0,75 m2.
For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og et veggskilt. Kommunen kan
gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate. Lysskilt
må ha fast lys, ikke skiftende eller alternerende. Plassering av flagg, vimpler og
transparenter må ikke stenge den frie sikt i gateløpet. Det tillates ikke plassert frittstående
skilt/gatebukker på gateplan/fortau som kan være til hinder for ferdsel. Frittstående skilt
skal normalt være begrenset til ett stk. for den enkelte virksomhet.
2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl §§ 11-9 og 11-10)
2.1. Fellesbestemmelser
2.1.1. Utnyttingsgrad (pbl § 11-9, nr. 5)
For områder som planlegges med boliger, er det et minstekrav til 4 boenheter per
dekar. For områder hvor det beslaglegges jordbruksjord er det et minstekrav til 6
boenheter per dekar.
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2.1.2. Parkering (pbl § 11-9, nr. 5)
Parkeringsanlegg for blokkbebyggelse skal legges under bakken. 5 % av parkeringsplassene i
felles parkeringsanlegg skal være for forflytningshemmede.
For ny, ombygget eller bruksendret bebyggelse gjelder følgende regler for antall
parkeringsplasser.
FORMÅL
Blokkbebyggelse
Småhus
Gjesteparkering
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale

Parkeringskrav
1 / boenhet
Min. 1 / boenhet, maks 2 / boenhet
0,25 / boenhet
3 / 100 m2 bruksareal
1 / 20 m2 netto kontorflate
0,2 / sitteplass

Parkeringsdekning for formål som ikke er nevnt i tabellen over, skal vurderes gjennom
reguleringsplan.
2.1.3. Sykkelparkering (pbl § 11-9, nr. 5)
Bestemmelsen angir minimumskrav for antall plasser sykkelparkering. Minst 25 % av
sykkelplassene skal ha overbygg.
FORMÅL
Bolig
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale

Min. / enhet
2 / boenhet
1 / 100 m2 BRA
1 / 20 m2 netto kontorflate
0,1 / sitteplass

Parkeringsdekning for formål som ikke er nevnt i tabellen over, skal vurderes gjennom
reguleringsplan.
2.2. Boligformål (B1 – B14) (pbl § 11-9, nr. 5 og 9)
 I område B1 – B4 og B6 - B14 skal det planlegges med blokkbebyggelse og/eller
konsentrert småhusbebyggelse.
 I område B5 skal det planlegges for blokkbebyggelse.
 Ved detaljregulering av B4 skal arealet satt av til grønnstruktur langs Tangvallbekken tas
med i planområdet.
2.3. Sentrumsformål (BS) (pbl § 11-9, nr. 5)
Sentrumsformål omfatter, forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, boliger,
hotell/overnatting, bevertning, grøntarealer, veier og parkering.
Etasjen på bakkeplan skal nyttes til publikumsrettede virksomheter, dvs. handels- og
servicefunksjoner. Det tillates ikke bolig i første etasje.
2.4. Kombinert bebyggelse og anlegg - Offentlig tjenesteyting og bolig (BKB1) (pbl §§ 11-9, nr.
5 og 11-10, nr.3)
Innenfor område BKB1 kan det etableres offentlig skole, barnehage og idrettsanlegg.
Området skal detaljreguleres sammen med BOP1.
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Dersom det ikke er behov for området til tjenesteyting, kan området reguleres til bolig, i
form av blokkbebyggelse.
2.5. Kombinert bebyggelse og anlegg – bolig-, forretning og næringsbebyggelse (BKB2, BKB3)
(pbl § 11-9, nr. 5)
Innenfor BKB2 og BKB3 tillates bebyggelse for forretning, bolig og kontor. Etasjen på
bakkeplan kan benyttes til forretning. Etasjene over første etasje skal benyttes til bolig eller
kontor.
2.6. Kombinert bebyggelse og anlegg – bolig- og næringsbebyggelse (BKB4 og BKB5) (pbl § 119, nr. 5)
Innenfor område BKB4 og BKB5 tillates bebyggelse for næring og bolig.
Det er ikke tillatt med støyende virksomhet.
Ved detaljregulering skal gang- og sykkelveg langs Klepplandsveien med kobling til turveien
langs Søgneelva reguleres inn.
2.7. Kombinert bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse, forretning og tjenesteyting (BKB6)
(pbl §§ 11-9, nr. 5 og 11-10, nr. 3)
Innenfor område BKB6 tillates etablering av bebyggelse for bolig, forretning, kontor og
offentlig tjenesteyting. I detaljreguleringen skal det vurderes tjenesteyting i første etasje.
Etasjen på bakkeplan kan benyttes til forretning. Etasjene over første etasje skal benyttes til
bolig eller kontor.
2.8. Offentlig og privat tjenesteyting (BOP)
2.8.1. BOP1 (pbl §§ 11-9, nr. 5 og 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP1 tillates etablering av offentlig skole, barnehage, idrettsanlegg
og nærmiljøpark. Området skal planlegges sammen med BKB1, BIA1 og BIA2.
2.8.2. BOP2 (pbl §§ 11-9, nr. 5 og 11-10, nr. 3)
Område BOP2 skal tilrettelegges for offentlig institusjon / omsorgssenter med
tilhørende anlegg.
2.8.3. BOP3 (pbl §§ 11-9, nr. 5 og 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP3 tillates utvidelse av offentlig omsorgssenter med tilhørende
anlegg.
2.9. Idrettsanlegg (BIA) (pbl § 11-9, nr. 5)
Innenfor området tillates idrettsanlegg og anlegg for uorganisert fysisk aktivitet.
2.10.
Næringsbebyggelse (BN) (pbl § 11-9, nr. 5)
Innenfor området tillates etablering av næringsbebyggelse. Minimum BYA = 70 %.
3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 11-9, nr. 1)
Innenfor kombinert formål for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kollektivknutepunkt,
veg, parkering (SKF), skal det etableres en kollektivterminal.
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4. GRØNNSTRUKTUR (PLB § 11-10)
Områdene avsatt til grønnstruktur skal bevares som grønnstruktur i tilknytning til
boligområdene.
4.1. Kombinerte grønnstrukturformål – friområde, turdrag og naturområde (GKG)
Innenfor området avsatt til kombinert grønnstrukturformål tillates etablering av turvei som
vist i kommunedelplanen, utforming og endelig plassering av turvegen avklares ved
prosjekteringen av turvegen. Turvegen skal tilpasses terrenget. Kantvegetasjonen langs elva
skal i størst mulig grad bevares. I tilknytning til stien kan det tillates opparbeiding av
fiskeplasser og tilrettelegging av området som friområde. Godkjent utomhusplan skal
legges til grunn for opparbeiding av området.
5. LANDBRUKS-, NATUR, OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (PBL § 11-11, NR. 1 OG 5)
Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført nærmere enn 50 meter fra vassdrag, der det er
alternativ plassering på eiendommen.
Nye kårboliger tillates ikke.
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 11-11, NR. 5)
Formålsgrensene for byggeformål og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur angir
byggegrensen mot Søgneelva. Det tillates etablering av turvei og friområde nærmere Søgneelva,
som illustrert i plankartet.
7. HENSYNSSONER (PBL § 11-8)
7.1. Sikringssone ras- og skredfare (H310), (§11-8, a)
Hensynssonen viser områder for potensiell skredfare. Innenfor angitt med hensynssone
H310 er det krav om geotekniske utredninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet før
det kan gis tillatelse til tiltak jf. pbl § 1-6.
7.2. Sikringssone flom (H320), (§11-8, a)
Innenfor området angitt med hensynssone H320 er det ikke tillatt med ny bebyggelse.
Dersom det skal tillates bebyggelse må det være avklart gjennom en reguleringsplan.
7.3. Sikringssone støy (H210 og H220), (§11-8, a)
Innenfor området angitt med hensynsone H210 og H220, skal det før det gis tillatelse til ny
bebyggelse og uteoppholdsarealer, eller vesentlig endring av støyfølsom bebyggelse, lages
en støyutredning og dokumenteres hvordan tilfredsstillende støynivå skal oppnås.
7.4. Sone med særlig krav til infrastruktur (H410), (§ 11-8, b)
Innenfor området er det vist ny rundkjøring på E39 med veikobling til Tangvallveien. Endelig
trasévalg fastsettes i reguleringsplanen.
7.5. Båndlegging etter lov om kulturminner (H730), (§ 11-8, d)
Innenfor området angitt med hensynssone H730 er det automatisk fredet kulturminne,
området må frigis før det kan bebygges.
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7.6. Gjeldende reguleringsplaner (H910), (§11-8, f)
Innenfor området angitt med hensynssone H910 – gjeldende reguleringsplan, jf. pbl § 11-8,
skal følgende reguleringsplaner fortsatt gjelde:
- 20091217
Reguleringsplan for Rådhusområdet Tangvall sentrum
- 20030625
Bebyggelsesplan for gnr. 73, bnr. 12, 15, 53, m.fl. - Tangveien
- 201110
Områderegulering for Linnegrøvan Næringsområde
- 19970313-2
Fotballbane nord for E39
- 201412
Detaljregulering for Tangvall sentrum nord
- 19861113
Vestre del av Kleplandsområdet (kun liten del av planen)

RETNINGSLINJER
Hensynssone bevaring grønnstruktur (H540), (§ 11-8, c)
Innenfor området angitt med hensynssone H540, skal bekken opprettholdes med åpent bekkeløp.
Gjennom detaljregulering av områdene skal bekken inngå i grønnstrukturen. Det skal bevares en
kantsone langs bekken på begges sider. Innenfor arealet avsatt til tjenesteyting (BOP) kan bekken
legges om.

VEDLEGG 1 - Avgrensingen av offentlig uterom på Tangvall, ref. bestemmelse 1.2 og 1.5. e).
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1 Bakgrunn og rammer for planarbeidet
1.1 Formålet med planarbeidet
Det skal legges til rette for at Tangvall skal være et levedyktig sentrumsområde og et godt boområde.
Det er vedtatt at det skal etableres en ny videregående skole på Tangvall, arealer til denne innpasses
i planen. Videre er det behov for utvidelse av omsorgssenteret og avklare arealbehov til dette.
Tangvall har i dag utfordringer knyttet til blant annet infrastruktur og grønnstruktur. Infrastruktur,
plassering av funksjoner og grønnstruktur har vært viktig å vurdere i planarbeidet. Det har i
planarbeidet blitt lagt vekt på muligheter for framtidig fortetting og transformering av eksisterende
bebygde områder. Elva med kantsone skal ivaretas og elva skal knyttes tettere til sentrum som et
natur- og turområde. Detaljhandelen og privat tjenesteyting ønskes konsentrert i
sentrumsområdene, mens håndverksbedrifter og storvarehandel videreføres på Linnegrøvan.

1.2 Nasjonale og regionale føringer
1.2.1 Nasjonale føringer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (vedtatt 12. juni 2015), oppsummerer
de oppgaver og interesser regjeringen mener det er viktig at kommunen fokuserer på i
planleggingen. De nasjonale føringene skal legges til grunn for kommunens arbeid med planer.
Hovedoverskriftene i de nasjonale forventingene er:
 Gode og effektive planprosesser
 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Andre aktuelle nasjonale retningslinjer for planleggingen er (ikke uttømmende):
 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
1.2.2 Regionplan Agder 2020
Den regionale planen skal legges til grunn for den kommunale planleggingen og det forventes at
relevante tiltak innarbeides i kommunens planer.
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
1.2.3 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
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Linnegrøvan. Det er i planen anbefalt at Tangvall bygges ut ytterligere med boliger, handel og næring
mot øst og vest. Det er anbefalt at kontorarbeidsplassene i Søgne konsentreres til
Tangvall/Linnegrøvan, hvor det er mulig å gi et godt kollektivtilbud.

1.3 Planavgrensning
Tangvall er kommunesenteret i Søgne kommune og ligger tett opptil dagens E 39. Planområde
omfatter innfallsportene til Tangvall og randsonene til dagens sentrum. I overordna planer er det lagt
opp til framtidig sentrumsutvidelse mot øst og vest. I sørlig retning omfatter planområdet
Linnegrøvan næringsområde. Ved senere rullering av kommuneplanen kan det bli aktuelt å
innlemme kommunedelplanen for Tangvall i kommeplanens arealdel.

Figur 1 Varslet planavgrensning ved oppstarten av planarbeidet.

2 Beskrivelse av planområdet
2.1 Bolig / befolkning
Ca. 1000 av Søgne kommunes 11000 innbyggere bor i dag på og rundt Tangvall. Hovedvekten av
befolkningen i kommunen bor sør for Tangvall og østover mot Langenes. Andre større boligfelt er
Vedderheia og Ausviga. Store deler av den framtidige boligbyggingen i Søgne er gjennom gjeldende
planer, planlagt på Kjellandsheia, ca. 2 km vest for Tangvall.
Søgne kommune har hatt en befolkningsvekst over tid, men med en noe svakere vekst de siste årene.
Med middels vekst i årene framover, vil Søgne runde 14000 innbyggere innen 2040 i følge SSB sine
prognoser.
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Søgnes befolkning er i dag relativt ung, men det forventes en kraftig vekst i de eldste aldersgruppene
fram mot 2030 og 2040. En stor andel av boligene på Tangvall er eneboliger, spesielt på østsiden av
Hølleveien. Trolig vil det med flere eldre bli behov for flere mindre boliger i form av leiligheter og
lignende. I 2013 var det i følge tall fra SSB ca. 2,4 personer per husholdning i Søgne. Med en økende
andel eldre vil antall personer per husholdning gå ned. Dersom en legger til grunn ca. 2 personer per
husholdning i 2040 vil en da ha behov for 1500 flere boliger i Søgne, enn det vi har i dag. I tråd med
nasjonale mål om reduksjon i personbiltrafikken bør nye boliger plasseres nær kollektivtilbud og med
gangavstand til servicefunksjoner og tjenestetilbud. I Søgne bør det derfor legges til rette for at flere
kan bo på Tangvall. Tangvall og Kjellandsheia vil tilby ulike bokvaliteter og gir en god bredde i
boligtilbudet i kommunen.

2.2 Næring
Med næringsarealene på Linnegrøvan er det ca. 35 000 m2 med eksisterende næringsarealer
innenfor planområdet. I det området som kan omtales som det gående handelssentrumet av
Tangvall, er det blant annet 5 matbutikker, klesbutikker, blomsterforretning, lekebutikk, parfymeri,
sportsbutikk, vinmonopol, etc. På Linnegrøvan er det mer bilbasert handel og håndverksbedrifter.
Utvalget av butikker er relativt godt, men det er flere lokaler som står tomme. Representanter fra
handelsnæringen utrykker at det er vanskelig å få høy nok omsetning til å ha lønnsom drift.

2.3 Naturmangfold
Det er flere naturverdier i områdene på og rundt Tangvall. I liene nord for E 39 er det flere områder
med edellauvskog og områder med eldre skog med innslag av død ved. Dette er områder som er
viktige leveområder for flere arter og som bidrar til et rikt biologisk mangfold.

Figur 2 Søgneelva, (foto Vibeke Wold Sunde).
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Nede på sletta renner Søgneelva inn fra Songdalen kommune. I naturbasen er elva registrert som en
svært viktig naturtype. Elva renner rolig i store meandrerende svinger. Det er en rik kantvegetasjon
og elva med kantsoner er leveområdet for mange innsekter og fugler. Elva er sjøørretførende og
vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan for vassdrag. Bildet over viser elva og den frodige
vegetasjonen rundt.
De store sammenhengende jordbruksområdene på Tangvall, blant annet jordene sør for
Tangvallveien er rasteområde for en rekke fuglearter. Søgnejordene er kjent for sitt rike fugleliv og
besøkes gjerne av ornitologer på jakt etter en sjelden gjest.

2.4 Landbruk og kulturlandskap
Sentrumsbebyggelsen på Tangvall er etablert på tidligere dyrka arealer og grenser til store
sammenhengende dyrka arealer i sør. Det drives aktivt landbruk tett på sentrumsbebyggelsen.

Figur 3 Flyfoto over Tangvall (Søgne kommune).

I skog og landskap sitt markslagskart er det registrert ca. 200 daa fulldyrka mark innenfor
planområdet til kommundelplanen for Tangvall. Av disse arealene er ca. 62 daa regulert eller avsatt
til vei eller bygggeområde i gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan. I hovedsak er det snakk
om arealer til utvidelse av E 39 og utvidelse av næringsområdene ved Linnegrøvan, samt
sentrumsområde øst for Hølleveien. Deler av arealene som i gjeldende reguleringsplaner er regulert
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til landbruk er avsatt til framtidig sentrumsformål i kommuneplanen. Ved å se på flybilde over
Tangvall, ser en tydelig hvilke arealer hvor det drives aktivt landbruk i dag. De største
sammenhengende landbruksarealene ligger sør for sentrumsbebyggelsen på Tangvall. Dette området
er ikke tatt med i planområdet for kommunedelplanen.

2.5 Kulturminner
Innenfor og i randsonen til planområdet er det registrert flere kulturminner. Vest for ungdomsskolen
er det et bosetning-aktivitetsområde, Håverstads og Heimdals jorde (ID 13542). I området er det
funnet bosetningsspor fra steinalderen, jernalderen og middelalderen. Området er automatisk fredet
etter kulturminneloven. Dersom området skal omdisponeres til utbygging, må det søkes om å frigi
området.

Figur 4 Håverstads jorde, bilde fra undersøkelser gjort i 2002 (Foto fra rapport, Morten Olsen).

Flere av enkeltfunnene ved Tangvall er gjort i forbindelse med bygging og utvidelse av E39. Helt øst i
planområdet inngår noe av Kleppeland (ID 91700). I området er det funnet flere spor etter bosetting
fra jernalder. Lokaliteten er fjernet i forbindelse med utvidelsen av E 39.

2.6 Trafikk og støy
Tangvall ligger omkranset av trafikkerte veier. I tellinger Sweco og Statens vegvesen har gjennomført
i 2015 framgår det at på E 39 øst for Tangvall er en årsdøgntrafikk på 17100 biler, mens det vest for
avkjørselen til Tangvall er 11400 biler i døgnet. Beregninger for 2040 viser at årsdøgntrafikken på
disse punktene vil bli redusert til henholdsvis 12600 og 5600 biler. Det forutsettes da at det er bygd
ny E 39 inn i landet og at Kjellandsheia er utbygd. På Hølleveien sør for Tangvall er årsdøgntrafikken
ca. 10300 biler. Trafikkmengden her forventes å være relativt stabil fram mot 2040. (vedlegg 4)
Store deler av Tangvall ligger på grunn av trafikken i rød eller gul støysone. Kartutsnittet under viser
beregnede støysoner med dagens trafikk. Med omlegging av E 39 vil det bli mindre tungtrafikk på det
som i dag er E 39 forbi Tangvall, ellers viser trafikkberegningene at det fortsatt vil være betydelig
trafikk og dette må det tas hensyn til ved planlegging av nye tiltak på Tangvall. Støysonene legges inn
som hensynssone i plankartet.
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Figur 5 Støysoner med dagens trafikksituasjon (SVV og Søgne kommune).

2.7 Friluftsliv og idrett
Idrettsanleggene har en sentral plass på Tangvall i dag. Det er
både friidrettsbane, fotballbaner og tennisbaner i tilknytning til
ungdomsskolen.
Nord for Tangvall er det større sammenhengende skogsområder
som benyttes både til friluftsliv, trening og konkurranser.
Hellersdalen er et mye brukt turområde med sti blant annet opp
til Lindåsen. Deler av arealene langs elva benyttes noe til
aktiviteter, spesielt områdene ned mot elva ved Nygård skole
brukes som turområde for skole og barnehage. Elva benyttes også
til fiske. Det er i dag ikke tilrettelagte fiskeplasser i den delen av
elva som renner forbi Tangvall, men det er flere plasser hvor det
Figur 6 Idrettsanleggene på
Tangvall (Søgne kommune).
er mulig å fiske fra.

2.8 Flom og ras
Områdene nær Søgneelva er flomutsatt. NVE har utarbeidet et flomsonekart for Søgneelva. Kartet
viser at flere av de eksisterende boligene ligger i flomsonen ved en 200-årsflom. Flomsonen for 200årsflommen legges inn som hensynssone i plankartet. Som et resultat av klimaendringen forventes
det mer og kraftigere nedbør. Dette gjør at det kan oppstå flomsituasjoner også andre steder og
oftere enn det beregningene legger til grunn. Ved detaljregulering av områder er det viktig å sikre
trygge flomveier og legge til rette for å åpne / unngå å lukke bekker der det er mulig.
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Tangvall ligger på ei slette hvor det er lite fare for ras. Terrenget nord for Tangvall er bratt, og i dette
området viser NVE sitt aktsomhetskart at det kan være fare for snøskred og noen mindre områder
med fare for steinsprang. Det er også markert område med mulig snøskredfare på Solåsen.
Aktsomhetssonene er framstilt ved GIS-analyse for beregning av helningsgrad i terrenget. De er
derfor grovmaskede og det er ikke gjort noen konkret vurdering av rasfaren. Områdene vises i
plankartet med hensynsone for ras. Det settes krav om en geoteknisk vurdering av områdene før det
kan gis igangsettingstillatelse til tiltak.
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3 Utbyggingsstrategier og alternativer
3.1 Mulighetsstudie for Tangvall
For å danne et godt grunnlag for å vurdere framtidig utvikling av Tangvall er det gjennomført en
mulighetsstudie for Tangvall. Asplan Viak AS ble engasjert som konsulent. Bestillingen fra Søgne
kommune var å vurdere plassering av funksjoner, grønnstruktur og infrastruktur. Mulighetsstudiet gir
ikke noen fasit for hvordan Tangvall skal utvikles, men gir noen alternative strategier som vi kan
bygge videre på i planleggingen. (Vedlegg 3)
Som en del av arbeidet med mulighetsstudiet ble det gjennomført et medvirkningsopplegg med
representanter for barn og unge, innvandrere, eldre og voksne. Målet med medvirkningsopplegget
var å kartlegge hvordan de ulike gruppene bruker sentrum og hvilke områder de liker og ikke liker.
Hovedfunnene fra gjennomgangen med gruppene er at folk i hovedsak liker sentrum og
idrettsplassen. Mange peker på at området ved bussterminalen er uoversiktlig og flere av
krysningspunktene mellom gang- og sykkelveier og bilveier kan bli bedre (Vedlegg 3). Ut i fra
innspillene er det viktig å jobbe videre med å etablere trygge gangveier, knytte disse til grønnstruktur
i og utenfor sentrum og legge til rette for gode møteplasser med ulike kvaliteter i sentrum.
3.1.1.1 Grønnstruktur
Tangvall skal tilby en sammenhengende byroms- og grønnstruktur. Dagens kvaliteter med et
gangbasert torv, det åpne jordbrukslandskapet og Søgneelva skal videreutvikles, og suppleres med
nye byrom, parker og idrettsanlegg. Byrom og grønnstruktur skal knyttes sammen med gode

Figur 7 Samlet byromsskisse med alternativ 1 og 2 samlet (Asplan Viak AS).

forbindelser; sentrumrunden og lysløypa. Miljøpåvirkningen fra bilen skal reduseres. (Asplan Viak AS,
Mulighetsstudie for Tangvall)
I planforslaget til kommunedelplanen er deler er av de foreslåtte grepene knyttet til grønnstruktur og
utearealer lagt inn i planen. Trasé for en framtidig turvei langs elva er lagt inn. Det kan bli aktuelt
med lys langs turveien, og det foreslås opparbeiding av deler av områdene langs turveien som
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friområde med lekeplasser, fiskeplasser m.m. En ser for seg en variert opparbeiding arealene, hvor
områdene tett på boligområdene får en omfattende tilrettelegging og andre deler bevares som
naturområde.
Tangvallbekken med kantsone, i vestre del av Tangvall, er lagt inn med en hensynssone for bevaring
av grønnstruktur. Det forutsettes at Tangvallbekken og det tilgrensende området opprettholdes som
grønnstruktur gjennom områdene som er satt av til framtidig boligområde.
Det er behov for flere og bedre lekearealer på Tangvall. Kravet knyttet til oppgradering av de
offentlige uteoppholdsarealene på Tangvall, med blant annet lekearealer, videreføres som et
rekkefølgekrav i planen. Innenfor området avsatt til skole (BOP1), er det i bestemmelsene satt krav
om at det settes av arealer til en nærmiljøpark. Området vil også kunne romme funksjoner til
kvartalslek. Oppgradering av uteoppholdsarealer, etablering av sandelekeplasser og trygge
gangforbindelser mellom disse sikres gjennom detaljreguleringer og utbyggingsavtaler.
3.1.1.2 Infrastruktur
Tangvall skal bli et hyggelig sted å bevege seg uansett hvilken transportform du velger. Som
knutepunktet i Søgne skal det være enkelt og effektivt å reise til fots, med sykkel, med buss eller med
bil. I sentrum skal utformingen av gatene være slik at de innbyr til lav hastighet, og er hyggelige å
oppholde seg i for myke trafikanter. Tangvall skal legge til rette for en enkel hverdag der du kan
skaffe alt du trenger innen en 5 minutters gang-, sykkel eller kollektivreise. Overflateparkering må på
sikt erstattes av parkering under bakken. (Asplan Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Figur 8 Samlet skisser for ulike løsninger for infrastruktur (Asplan Viak AS).
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I mulighetsstudien er det foreslått å bygge om Hølleveien gjennom Tangvall til en bulevard med
mulighet for kryssing for gående i plan. Dette vurderes som vanskelig å få til, og en har i
kommunedelplanen valgt å presisere at den framtidige sentrumsutviklingen skal skje på vestsiden av
Hølleveien. Dette er også gjort for å legge til rette for et kompakt og attraktivt sentrum. For å legge til
rette for gode gangforbindelser mellom øst og vest, bør de to undergangene utbedres, med blant
annet bedre belysning. I området ved bussterminalen legges det opp til endret utforming av vei,
bussterminal og gangforbindelser jf. kap. 3.2.
Mot vest legges det inn en ny rundkjøring på E39 med kobling mot Tangvallveien, jf. kap. 3.3.
Det har i planarbeidet vært vurdert om en skal gjøre noe med linjeføringa til Toftelandsveien inn mot
rundkjøringa på Hølleveien, for å legge til rette for et mer oversiktlig veisystem. Vi har ikke funnet
noen god alternativ løsning, og veiføringen foreslås opprettholdt slik den er i dag.
3.1.1.3 Plassering av funksjoner
Utviklingen av Tangvall skal skape et vitalt grendesenter for befolkningen i Søgne. Søgne er i vekst og
er et viktig knutepunkt vest for Kristiansand. Her skal det være et bredt tilbud; handel av ulike typer
varer, kulturfunksjoner, treningsmuligheter, service og hyggelige opplevelser. Utviklingen skal styrke
stedets karakter som den tette grenden i det store landskapsrommet. De framtidige boligområdene
skal tilby gode bo-kvaliteter. Det skal være hager, parker, takterrasser, fellesområder, lekeplasser og
varierte leiligheter. Den nære beliggenheten til service, handel, offentlige funksjoner og turområder
skal utnyttes. (Asplan Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Figur 9 Forslag til arealfordeling for alternativ 1 og 2 (Asplan Viak AS).

For å skape/opprettholde et vitalt sentrum er det i planforslaget foreslått å begrense
sentrumsområdene hvor det settes krav om forretning i første etasje. Det er vurdert at det er rom for
vekst innenfor det som er det gående handelssentrumet i dag, og at det er viktig at avstandene ikke
blir for store. Den nye videregående skolen er foreslått etablert tett på sentrum, og det er foreslått
nye boligområder både øst og vest for sentrumskjernen, noe som blir en kombinasjon av
alternativene beskrevet over og i neste avsnitt. Avstanden mellom Linnegrøvan og Tangvall er så stor
at det ikke er realistisk at disse skal fungere som et sammenhengende sentrumsområde. Disse
områdene vil ha ulike funksjoner og det er foreslått å opprettholde den bilbaserte
næringsvirksomheten på Linnegrøvan, med noe ytterligere utvidelse.
12

3.1.2 Utviklingsmuligheter
I mulighetsstudien for Tangvall presenterer Asplan Viak to ulike alternative konsepter for utvikling av
Tangvall.
Alternativ 1 legger opp til å utvikle Tangvall sentrum vestover.
Alternativet har som strategi å fortette sentrum med nye sentrumskvartaler. Ca. 25.000 m2 BRA
forretning og tjenesteyting som f.eks. helse, treningssenter og ca. 25.000 m2 BRA kontor, mindre
bedrifter, utvidelse av eksisterende etc.
Det legges opp til boliger vest for sentrum, med leiligheter som tilpasset eldre nær sentrum, og
rekkehus/hageby for barnefamilier lenger fra sentrum. Skissene rommer ca. 850 Boliger, eller ca.
95.000 m2 BRA
Tangvall forsterkes som sentrumsområde ved å lokalisere videregående, omsorgsfunksjoner,
ungdoms - og aktivitetstilbud sentralt. Ca. 15.000 m2 BRA offentlige funksjoner; herunder utvidet
sykehjem/omsorgsboliger, videregående skole, ungdomshus/aktivitet/kultur, barnehage. Det bygges
et større parkeringsanlegg tilknyttet de nye kvartalene på dagens skoletomt.
For å gi plass til ny skole og fortetting i sentrum er idrettsbanen foreslått flyttet til Linnegrøvan.
Idrettsbanen blir en del av den nye parken langs Søgneelva, og kan benyttes som del av Nygård skoles
ute-, og aktivitetsarealer. (Asplan Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Figur 10 Alternativ 1 sett fra sørvest (Asplan Viak AS).

Alternativ 2 legger opp til å utvikle Tangvall sentrum østover.
Alternativet har også som strategi å fortette sentrum med nye forretningsarealer, men også å utvide
sentrum øst for Hølleveien. Det er lagt inn ca. 20.000 m2 BRA næring i Tangvall, inkludert i disse er
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forretning og tjenesteyting som f.eks helse, treningssenter. I tillegg er det lagt inn 25.000 m2 BRA til
kontor, mindre bedrifter, utvidelse av eksisterende etc.
Idrettsparken utvikles omtrent som med dagens innhold, men integreres i større grad som del av det
nye ungdoms- og videregående skolen.
Det legges opp til boligutvikling øst for sentrum og Hølleveien gjennom fortetting av eksisterende
villaområder. Dette er en komplisert strategi som avhenger av at det blir økonomi i å rive
eksisterende boliger gjennom økt tetthet. Det legges opp til leiligheter som tilpasset eldre nær
sentrum, og rekkehus/hageby tilpasset barnefamilier lenger fra sentrum. Skissene rommer ca. 1050
Boliger, eller ca. 120.000 m2 BRA (forutsetter riving av omlag 100 boliger)
Linnegrøvan utvikles med mer storhandel, industri i øst, som en forlengelse av allerede eksisterende
regulerte arealer. Skissene viser en utvidelse av Linnegrøvan med 30.000 m2.
Tangvall forsterkes som sentrumsområde ved å lokalisere videregående, omsorgsfunksjoner,
ungdoms - og aktivitetstilbud sentralt. Det bygges et større parkeringsanlegg tilknyttet det nye
sentrumskvartalet nord for sentrum. Ca. 15.000 m2 BRA offentlige funksjoner; herunder utvidet
sykehjem/omsorgsboliger, videregående skole, ungdomshus/aktivitet/kultur, barnehage. (Asplan
Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Figur 11 Alternativ 2 sett fra sørvest (Asplan Viak AS).

Asplan Viak viser i skissene et konsept med utvikling av et nytt boligområde på dyrka mark mot vest,
og et alternativ med fortetting og total transformasjon av eksisterende boligområde i øst. I øst er det
mange boliger som er relativt nye og i god stand. Selv om vi mener det planfaglig er fornuftig å
fortette og utnytte dette området bedre, er dette en transformasjon som må skje over tid. Det er
delområder som har et potensiale til å fortettes på kort sikt. I planforslaget foreslås det å oppheve
den gjeldende reguleringsplanen for området, som regulerer området til lav villamessig bebyggelse,
og hvor det er et plankrav for nye tiltak.
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For å unngå dispensasjonsbehandling for mindre tiltak, er det i forslag til bestemmelser for
områdene (B4 og B7-B13), lagt opp til at det kan tillates mindre tilbygg, garasje og lignende opp til en
utnyttingsgrad på 40 % BYA, for de eksisterende bebygde eiendommene. Formannskapet økte tillatt
utnyttingsgrad til 50 % BYA, ved behandlingen av utleggelsen av planen.
Dersom en skal etablere flere boenheter, dele eiendommer, øke utnyttingsgradene, eller gjøre andre
tiltak som ikke er i tråd med planen, vil det være krav om detaljregulering. Ved detaljregulering stilles
det krav om høyere utnyttelse av tomtene i form av lavblokk og konsentrert småhusbebyggelse. Det
er satt et generelt krav om 4 boliger per dekar. For arealer hvor dyrka mark blir omdisponert til bolig
er det krav om 6 boliger per dekar. Endelig avklaring av høyde på bebyggelsen gjøres gjennom
detaljregulering. Det åpnes opp for at mindre områder kan planlegges av gangen, slik at det skal være
mulig å realisere utbygging på relativt kort sikt. Nordvest for Solåsen, øst for den eksisterende
bebyggelsen avsettes det et areal til kombinert formål – bolig og næring. Det legges inn
rekkefølgekrav knyttet til nye boliger for opparbeiding av turvei og friområde langs Søgneelva og
bygging av gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien fram til Søgneelva. Turveien og gang- og
sykkelveien skal kobles sammen.
Det legges også inn nye boligområder mot vest. I dette området er det mindre eksisterende
bebyggelse enn øst for Tangvall, men også større arealer med dyrka mark. For å knytte området til
sentrum, bør området bygges ut fra øst mot vest. Håverstads jorde, som i skissene til Asplan Viak er
vist som boligområde, legges inn som utvidelse av skoleområdet. Det skal etableres en ny
videregående skole på Tangvall og ungdomsskolen skal utvides. I samme område skal en ha et
idrettsanlegg. Det er ikke endelig avklart hvor stort areal skolesenteret og idrettsanlegget trenger.
Dersom det gjennom detaljregulering av skoleområdet viser seg at det ikke er nødvendig med
arealene vest for Stemveien til skole, åpnes det opp for at området kan reguleres til boligformål med
blokkbebyggelse.
For områdene B1, B2 og B3 settes det plankrav for alle nye tiltak. Før områdene kan utvikles til
boligformål må løsning for ny rundkjøring på E39 med kobling mot Tangvallveien være avklart. Det er
også satt krav om opparbeiding av rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien, regulert
i reguleringsplanen for Rådhusområdet (Plan ID 20091217), før det kan gis byggetillatelse i områdene
B1 – B14, BOP1, BS1 – BS3 og BKB1 – BKB6.

3.2 Oppgradering av kollektivknutepunktet i Tangvall sentrum
I arbeidet med en ny bymiljøavtale for Kristiansandsområdet 2018-2023, er det avklart at
bussterminalen på Tangvall oppgraderes som et ledd i satsingen på kollektiv. For å sikre at vi setter
av tilstrekkelig areal til bussterminal har Søgne kommune fått Vianova AS til å skisse opp en mulig
løsning for ny bussterminal. Vi har vektlagt at løsningen skal gi et bedre kjøremønster og en mer
oversiktlig situasjon for gående. Arealet avsettes til kombinert formål for samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur med krav om detaljregulering.
Den skisserte løsningen under viser oppstillingsplass for to busser, og det er vist parkeringsareal for
biler. Skissen er utarbeidet for å avklare om det er nok plass til bussene, med tanke på svingradier,
oppstillingsplasser, etc. Plasseringen av trafoen og parkeringsplasser er kun illustrasjoner for de
øvrige arealene, tegnet med utgangspunkt i det som er i området i dag. Agder kollektivtrafikk har i en
tilbakemelding til skissene gitt beskjed om at det må planlegges for oppstillingsplass for minimum 4
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busser. Det er det plass til innenfor arealet som avsettes til kombinert formål samferdsel og teknisk
infrastruktur. Detaljene knyttet til utforming løses gjennom detaljregulering av området.

Figur 12 Skisse over mulig løsning for bussterminal og omlegging av Sentrumsveien og bedrede gangforbindelser,
utarbeidet av Vianova AS for Søgne kommune.

3.3 Skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall
Det er vedtatt i fylkestinget at det skal komme en ny videregående skole på Tangvall. I tillegg har
Søgne kommune planer om utvidelse av ungdomsskolen på Tangvall. Det er satt ned grupper i
fylkeskommunen og kommunen som utreder arealbehovet og hvor det skal vurderes muligheter for
sambruk av rom, idrettsanlegg m.m. Fylkeskommunen har i arbeidet med planleggingen av den nye
videregående skole spilt inn at det er behov for ca. 8 dekar til den videregående skolen.
Oppvekstsektoren i kommunen melder om behov for ca. 3 til 4 dekar til ungdomsskolen, samt at det
kan bli behov for en ny barnehage. I tillegg er det behov for idrettshaller til begge skolene.
En utredningsgruppe, sammensatt av representanter fra idretten, eiendom, ingeniørvesenet og
kultur, har vurdert arealbehovene knyttet til idrettsanlegg på Tangvall. Samlet meldes det om totalt
arealbehov på 36 dekar for å beholde dagens idrettstilbud og dekke behovet for nye anlegg, inklusiv
idrettshaller. Ved effektiv utnyttelse av arealene satt av til skole og idrettsanlegg kan det meste av
dagens anlegg videreføres på Tangvall. Endelig avklaring av hva som skal videreføres på Tangvall og
hvor de ulike anleggene skal plasseres, gjøres i arbeidet med detaljregulering av området.
Det er i planen lagt inn at innenfor o_BOP1, BKB1, og o_BIA1-2 kan det reguleres skole med
tilhørende nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og barnehage. Nærmiljøanlegget skal opparbeides i
tilknytning til skolen, men være allment tilgjengelig etter skoletid.
Det har også vært ønsker om tilrettelegging for rulleskiløype og lysløype nær Tangvall. En har i
planarbeidet ikke funnet gode alternativer til allerede foreslått løype i Fåmyra, innenfor
planområdet.
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3.4 Omsorgssenter
Som en konsekvens av at det blir flere av de eldste eldre i Søgne fram mot 2030 og 2040, er det
behov for utvidelse av antall sengeplasser ved omsorgssenteret. Det er rom for høyere utnyttelse av
arealene hvor omsorgssenteret er i dag. Fra helse- og omsorgssektoren har det blitt spilt inn at det er
behov for utvidelse av omsorgssenteret utover disse arealene, og at det da er aktuelt å benytte
arealene øst for omsorgssenteret. For dette området pågår det et privat planarbeid for tilrettelegging
for boliger, hvor et første planutkast er sendt inn til kommunen for vurdering. Kommunedelplanen
ble derfor lagt fram med to alternative arealdisponeringer. I alternativ 1 ble GB 73/67 lagt ut med
tjenesteyting og i alternativ 2 med boligformål. I høringen kom det inn mange uttalelser, som støttet
det private forslaget om boliger på arealer. Samtidig har kommunen gjort grundigere vurderinger av
behovet for institusjonsplasser. Driftsmessig vurderes det som en fordel å utvide i tilknytning til
eksisterende omsorgssenter, framfor å etablere nye institusjonsplasser et annet sted i kommunen.
Med bakgrunn i kommunens behov er arealene øst for omsorgssenteret lagt inn som tjenesteyting i
planforslaget.

3.5 Avlastning av Hølleveien
Som en del av planarbeidet med E39 har kommunen bedt vegvesenet lage en trafikkanalyse for
Tangvall (vedlegg 4), slik at vi kan ta høyde for framtidig trafikksituasjon, blant annet i arbeidet med
kommunedelplanen for Tangvall. I trafikkanalysen er dagens trafikksituasjon kartlagt og det er
beregnet hvordan trafikkbelastningen vil bli i 2040. Trafikkbelastningen på Hølleveien er stor, og vi
har ønsket å vurdere om etablering av noen nye veikoblinger kan gi en bedret trafikksituasjon på
Hølleveien. Kartutsnittet under viser hvilke veiløsninger som er vurdert.
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Figur 13 Skisse over alternative veitraseer fra trafikkanalysen for Tangvall (Sweco AS og SVV).

Beregningene viser at det er alternativ 1, med ny kobling fra E39 til Tangvallveien, som vil gi størst
effekt på trafikken gjennom Tangvall sentrum. Den vil gi noe redusert trafikk på Hølleveien, men
resttrafikken vil fortsatt være stor. Løsningen vurderes i rapporten som positiv for Tangvall sentrum,
men trafikken på Salemsveien vil bli mer enn doblet, og en vil måtte oppgradere Salemsveien.
I kommunedelplanen har en valgt å legge inn muligheten til å etablere en ny rundkjøring på E39 med
vei til Tangvallveien. Dersom det skal legges til rette for økt trafikk på Salemsveien må veien
oppgraderes med breddeutvidelse og atskilt gang- og sykkelvei.
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Planområdet til kommunedelplanen for Tangvall omfatter ikke Salemsveien, og en videre avklaring av
kobling mot Salemsveien og en eventuell oppgradering av denne må gjøres ved rullering av
kommuneplanen.

3.6 Gang- og sykkelveier og turvei langs elva
I kommuneplanen er det avsatt areal til tosidig gang- og sykkelvei langs Hølleveien fra Tangvall til
Linnegrøvan. I arbeidet med kommunedelplanen for sykkel er det gjort nye vurdering av hva som vil
være god løsninger for gående og syklende. For Hølleveien er det i kommunedelplanen for sykkel
foreslått å opprettholde dagens gang- og sykkelvei og utvide veien med sykkelfelt i begge
kjøreretninger. Løsningene foreslått i kommunedelplanen for sykkel videreføres i
kommunedelplanen for Tangvall. Endelig løsning for Hølleveien må avklares gjennom
detaljregulering. Planarbeid for deler av strekningen forventes igangsatt i løp av våren 2016.
I tillegg legges det i kommunedelplanen for Tangvall inn en turvei langs Søgneelva fra Linnegrøvan og
opp langs elva og ut til Kleplandsveien. For å legge til rette for en trygg og attraktiv runde legges det
inn en gang- og sykkelveitrasé på sørsiden av Kleplandsveien mot Tangvall. I tillegg kan en krysse
under E39 og følge Bakkevollveien tilbake til Tangvall. Det er i planen foreslått rekkefølgekrav om
opparbeiding av gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien fram til turveien, slik at en får en god
kobling mellom disse. Det er ikke lagt inn krav i denne planen om at gang- og sykkelveien skal
videreføres over elva.
Det er mulig å nå turveien langs elva fra flere steder og lage runder med ulike lengder. Som en del av
etableringen av turveien kan det bli aktuelt å legge til rette for fiskeplass som er tilgjengelig for
bevegelseshemmede.
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4 Innkomne innspill ved varsel om planoppstart
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i brev datert 28.04.14. Høringsfristen var satt til 23.06.14. Vi
har også tatt i mot innspill etter høringsfristen. Til sammen har det kommet inn 20 innspill til
planarbeidet, disse er oppsummert og kommentert under. Konkrete forslag til arealdisponeringer er
vurdert i konsekvensutredningen.

Avsender og dnr. i
sak 2014/1569
Fylkesmannen i
Vest-Agder,
26.05.14, dnr 8.

Merknader til planprogrammet og innspill til
oppstart av planarbeidet
Fylkesmannen legger til grunn at planarbeidet skjer
i tråd med Kgl. Res. av 24.06.11. om nasjonale
forventninger til regional og kommunal
planlegging.
Fylkesmannen ønsker dialog under planprosessen.
Fylkesmannen er opptatt av at det i planarbeidet
legges opp til en langsiktig strategi med høy
utnyttelse. Dette bør også innebære en plan for
transformering av eksisterende boligbebyggelse til
sentrumsformål. Særlig gjelder dette
kommuneplanens sentrumsformål øst for
Hølleveien på Tangvall.
Det vises til tidligere mekling vedrørende utvidelse
av næringsområdene på Linnegrøvan. Det
presiseres at det bør legges opp til at
byggeområdet på Linnegrøvan ikke utvides
ytterligere på dyrka mark. Eventuell høyere
utnyttelse innenfor gjeldene område kan vurderes,
men bør begrenses til næringsformål og ikke
kontorarbeidsplasser slik regional plan antyder.
Kontorarbeidsplasser bør spesielt knyttes til
kollektivknutepunktet på Tangvall.

Arve Høen,
28.05.14, dnr 9.
Eldrerådet,
26.05.14.

Rådet for
mennesker med
nedsatt
funksjonsevne,
27.05.14

Administrasjonens
kommentarer
Planarbeidet skal skje i tråd med
nasjonale forventninger.
Vi er opptatt av å ha en god
dialog med relevante
myndigheter underveis i
planprosessen. Det legges opp til
medvirkning i tråd med plan- og
bygningsloven.
Kommuneplanen legger føringer
for utvikling av områdene øst for
Hølleveien på Tangvall til
sentrumsformål. Fortetting og
transformasjon vil bli sentrale
tema i planarbeidet. Dette
presiseres i planprogrammet.
Tas til etterretning. Videre
utvikling av områdene ved
Linnegrøvan vil bli vurdert i
planprosessen.

Planområdet omfatter arealer registrert med
biologisk mangfold. Miljøvernavdelingen støtter
kommunens vurdering om å gjøre
tilleggskartlegging knyttet til Søgneelva.

Tas til etterretning. Det skal
vurderes en biologisk
mangfoldkartlegging av arealene
langs Søgneelva.

Planlegges det inngrep i vassdraget /
vassdragsbeltet, krever dette en avklaring med
Fylkesmannen.
Det bør være klarere linjer på høyder, utforming og
plassering av nybygg på Tangvall.
Eldrerådet ber om at tomt GB 73/67 Monan kan
utredes/oppstartes med en detaljreguleringsplan
parallelt med kommunedelplan på Tangvall. Tomta
er tiltenkt omsorg 50 + ca. 80 enheter, og ligger
allerede inne i regionplan for Kristiansandsområdet
hvor det står boliger.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
viser til eldrerådets høringsuttalelse til tomt GB
73/67 Monan. Rådet støtter eldrerådets uttalelse
da boligene i prosjektet også kan være aktuelle for
personer med nedsatt funksjonsevne

Tas til etterretning.
Innspillet tas med i det videre
planarbeidet.
Innspillet vurderes i det videre
planarbeidet.

Innspillet vurderes i det videre
planarbeidet.
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Arne B. Ågedal,
05.06.14, dnr 12.

Hva skal svømmehalltomta brukes til?

Statens Vegvesen,
03.06.14, dnr 13.
Tore Reidulf Hansen,
05.06.14, dnr 14.

Ingen merknader til varsel om oppstart og
planprogram.
Området langs elva fra Myggis mot Linnegrøvan
bør tas vare på som et fremtidig rekreasjons/parkområde. Kanskje med en gangbro over elva
som gir lett tilgang til Søgne gamle prestegård og
turområdet rundt Tjomse.
Ønsker at GB 72/220 kan bli brukt til boligformål.
Det er ønsker om to eneboliger syd på
eiendommen med atkomst fra nord. Abrahamsen
stiller spørsmål ved hvorfor eiendommen ble
endret fra boligformål til sentrumsformål ved siste
rullering av kommuneplanen.

Ellen Midtlid
Abrahamsen,
Verven 12, 11.06.14,
dnr 15.

Tordis Andersen,
Lohneveien 212,
16.06.14, dnr 16.

Mur i Sør Eiendom,
23.06.14, dnr 18.

NVE, 23.06.14, dnr.
19.

Søgne trenger et mye større fellesareal i sentrum,
som kan være Søgnes festplass. Forslår en park ned
mot elva mellom Tangvall og Linnegrøvan med
busker, blomster, stier langs elva, benker,
lekestativer, utescene, fiskeplasser, badeplass. Det
er behov for mer uteareal for de som bor i
leiligheter i Tangvall sentrum. Det er galt å legge
dyrket mark på Linnegrøvan under asfalt og
betong, områdene bør heller brukes til park og
grøntareal. Bru over elva og sti til Søgne gamle
prestegård er en god idé.
Ønsker at GB 72/51 blir planlagt med boliger med
mulighet for næring i første etasje, ser for seg høy
utnyttelse med parkering i kjelleren og 5-6 etasjer
over bakken. Ellers ingen kommentarer til
planprogrammet.
Kommunen bør unngå bygging i fareutsatte
områder. Dersom det planlegges utbygging i
fareområder, må det fastsettes bestemmelser om
nærmere utredning av faren på
reguleringsplannivå. Det vises til at det kan være
fare for steinsprang, jordskred, snøskred og mulige
forekomster av kvikkleire under elve- og
breelvavsetninger.

Framtidig disponering av tomta
vil bli avklart gjennom arbeidet
med kommunedelplanen og
detaljregulering.
Tas til etterretning.
Tilgjengelighet til turområder og
ivaretakelse av elva vil bli
sentrale tema i planarbeidet.
Dette presiseres tydeligere i
planprogrammet.
Eiendommen ligger innenfor et
større område avsatt til framtidig
sentrumsformål ved forrige
rullering av kommuneplanen.
Det er tanker at en del av
eneboligområdene som ligger
i/nær sentrum på Tangvall, på
sikt kan endres til tettere
sentrumsbebyggelse. Som det
står i planprogrammet skal det i
planarbeidet ses på mulighetene
for å knytte Linnegrøvan og
Tangvall bedre sammen. I den
sammenheng vil det være
naturlig å vurdere hvilket formål
GB 72/220 skal ha. Deres innspill
vil bli vurdert i planprosessen.
Tilgjengelighet til turområder,
grønnstruktur og ivaretakelse av
elva vil bli sentrale tema i
planarbeidet. Innspillene tas
med i det videre planarbeidet.

Framtidig disponering av
eiendommen vil bli vurdert i
planprosessen. Innmeldte ønske
vil bli vurdert i planprosessen.
Fareområder vil bli vurdert i
konsekvensutredningen og vil bli
vist i kartet med hensynssone.

NVE anbefaler at hele aktsomhetskartet vises som
hensynssone i plankartet, som et minimum i
områdene hvor det planlegges tiltak.
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Norges Bondelag
Agderkontoret,
24.06.14, dnr. 20.

Norsk Zoologisk
forening, Norsk
botanisk forening,
Norsk Ornitologisk
forening ved
Kristiansand,
27.06.14, dnr 22.

Vedlagt ligger en sjekkliste for vurdering av tema
innenfor NVE sitt forvaltningsområde.
Jordbruksarealene på Tangvall har en slik kvalitet at
en kan dyrke korn. Søgne kommune har et
betydelig ansvar overfor kommende generasjoner
for å sikre all dyrka mark, på en slik måte at den
kan brukes til matproduksjon i all framtid. Dette
må kommunen ta hensyn til når
kommunedelplanen for Tangvall skal utarbeides.
Sentrumsutvikling må skje gjennom fortetting eller
på andre typer arealer.

Det er behov for kartlegging av naturmangfold i
hele planområdet og spesielt langs Søgneelva og
kulturlandskapet. Områdene med edelløvskog mot
heiene nord for Tangvall må også kartlegges.
Tangvall området omfatter noen av de rikeste
naturområder med dyrka mark og rike kantskoger.
Større utbygginger som industriområder,
handelssenter og boligområder bør legges til
skrinnere naturområder.
Kantsonen langs elva er gråor-heggeskog og har
svært stor verdi som korridor for ulike arter. I
kantsonen langs elva er det blant annet registrert
rødlisteartene strandsnipe og nattravn. Det er også
registrert flere andre rødlista fugler i forbindelse
med de dyrka arealene og kantsonen til disse. Også
andre arter, som flaggermus lever i området. Sopp
og virvelløse dyr er dårlig undersøkt.
Tjomsemoen er et av de viktigste områdene for
trekkfugl i Vest-Agder. Det er viktig med en
buffersone mot dette området.

Søgne Bondelag,
23.06.14, dnr. 23.

Viser til naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlaget
er for dårlig og føre var prinsippet må gjelde. De
biologiske verdiene må sikres ved en sone langs
elva på minimum 100 meter.
Tangvall sentrum har 171 dekar jordbruksjord. Det
er svært negativt at jordbruksjorda på Tangvall må
nedbygges da jorda er av den mest verdifulle i hele
regionen. Bondelaget vil bemerke at den mest
verdifulle matjorda ligger vest for ungdomsskolen,
mot Meieribakken. Denne jorda bør forsøkes
unngått nedbygd i et langsiktig perspektiv. For å
bevare viktige landbruksarealer i sentrumsområdet
er det sentralt at det tas sikte på en konsentrert
utbygging og en effektiv arealutnyttelse. Det bør
vurderes om også andre etasje i tillegg til første
etasje på nybygg skal utnyttes til forretning,
kontorer m.v. og kun øvrige arealer skal disponeres
til boliger. Tangvall sentrum bør primært utnyttes

Konsekvensene for landbruket vil
bli vurdert i
konsekvensutredningen.
Administrasjonen ser det som
viktig å bevare de store
sammenhengende dyrka
arealene på Tangvall. Det vil bli
lagt opp til fortetting av allerede
eksisterende bebygde områder
både for å legge til rette for å
utvikle et godt sentrum og for å
begrense omdisponeringen av
dyrka mark.
Det skal vurderes kartlegging av
naturmangfold langs Søgneelva,
som er et viktig naturområde i
Søgne. I områdene nord for
Tangvall er det ikke planer om å
legge til rette for nye tiltak og
det vil ikke bli prioritert
kartlegging av disse områdene.

Tjomsemoen ligger utenfor
planområdet og det er ikke
planer om å legge til rette for
tiltak i det området.
Vi ønsker å ta vare på elva med
kantsoner. Hvor stor den
byggefrie sonen langs elva blir,
vil blant annet variere avhengig
av hva som er av eksisterende
bebyggelse i området. Det vil bli
gjort en konkret vurdering i
planarbeidet.
Gjennom arbeidet med
kommunedelplanen ønsker
administrasjonen å sette noen
langsiktige grenser for hvor
Tangvall sentrum skal utvikle
seg. Det er et mål å begrense
nedbyggingen av dyrka mark, og
samtidig legge til rette for
utvikling av sentrum. I overordna
planer ligger det føringer på at
framtidig sentrumsutvikling i
hovedsak skal skje ved
transformasjon av eksisterende
eneboligområde øst for
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til offentlig formål og næringsaktiviteter. Vi er
positive til at det ikke skal legges til rette for
sentrumsutvikling på jordene sør for sentrum.

SPISS Arkitektur og
Plan AS, 20.06.14 og
19.11.14, dnr. 24 og
34.

Naturvernforbundet
, 30.06.14, dnr. 25

Jorda på Linnegrøvan er spesielt verneverdig. De
ubebygde arealene som er regulert til næring bør
tilbakereguleres til landbruksformål. Planområdet
ved Linnegrøvan må begrenses til
reguleringsplanen for nåværende næringsområde
og nåværende LNF-områder må utgå av
planområdet.
På vegne av Agderbygg ønsker vi å spille inn våre
ønsker og planer for utvikling av GB 73/67 på
Monan. Det er ønskelig å legge til rette for
servicefunksjoner og boliger for økte
omsorgsbehov nær omsorgssenteret. Videre vil det
legges til rette for «pluSSBoliger» med tilbud om
økt service og ordinære leiligheter lengst øst på
eiendommen.
Det er lagt vekt på at boligene får god tilgang til
utearealer og gode solforhold. Grøntområdene er
utformet slik at de kan inngå i en offentlig
tilgjengelig grønnstruktur. Ber om at forslaget
innarbeides i kommunedelplanen og at kommunen
legger til rette for mest mulig parallell
saksbehandling.
Naturvernforbundet støtter arbeidet med en større
enhetlig plan for Tangvall sentrum. I tillegg til de
nevnte nasjonale føringene ber
naturvernforbundet om at vern av matjord og
biologisk mangfold tas med.
Naturvernforbundet ber om at for temaet
grønnstruktur tilføyes stikkord som kulturlandskap,
kolonihager og biologisk mangfold. For temaet
infrastruktur, bes det om at nærvarmeanlegg
kommer i tillegg.
Naturvernforbundet har akseptert at viktige
landbruksområder på Tangvall vil bli bygget ned,
kan derfor ikke akseptere at regionalt verdifulle
landbruksområder på Linnegrøvan kan bli bygget
ned.
Naturvernforbundet vil be om at enhet for kultur
og miljøvernleder blir engasjert i arbeidet med
kommunedelplanen.

Terje Pettersen
(Tangvall gård),
29.07.14, dnr. 27.

Ønsker å flytte driftsbygning og bolig syd på
eiendommen, samt omregulere grunnen hvor
dagens bygninger er lokalisert til sentrumsformål.
Det planlegges å utvide driften til ca. 150 vinterfora
sau, med lam blir det på det meste ca. 400 sauer. I
tillegg planlegges det å starte opp med slaktegris
og pekinand. Det er behov for større driftsbygning
som planlegges parallelt med helsehuset, på andre
siden av veien. Planene for sentrum må ta høyde

Hølleveien på Tangvall. Dette vil
bli fulgt opp i planarbeidet.
Administrasjonen ønsker at også
arealene som skal settes av til
LNF-områder i randsonene til
byggeområdene i sentrum er
med som en del av planområdet.
Dette for å kunne gjøre en
konkret vurdering av hvor
grensene skal gå.
Innspillet vil bli vurdert i det
videre planarbeidet.

Vern av matjord og biologisk
mangfold inngår i de nasjonale
forventningene til regional og
kommunal planlegging (T-1497)
som det framgår av
planprogrammet at kommunen
skal følge.
Administrasjonen foreslår å
tilføye kulturlandskap til
temaene som skal
konsekvensutredes.
Vi er tidlig i planprosessen og det
er ikke tatt stilling til hvor stort
arealbehov det er til ulike
funksjoner. Se kommentaren til
Bondelaget.
Det skal opparbeides en
tverrfaglig prosjektgruppe som
skal involveres i planarbeidet.
Eiendommen grenser til
Tangvallveien, men det meste av
eiendommen ligger utenfor
foreslåtte planområde. Det er i
overordnede planer ikke lagt opp
til sentrumsbebyggelse sør for
Tangvallveien. Administrasjonen
ønsker å forholde seg til
Tangvallveien som en langsiktig
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for at det drives aktivt landbruk med støy og lukt
på naboeiendommen til rådhuset og helsehuset

Vest-Agder
fylkeskommune,
20.08.14.

Generelt for sentrumsområdet på Tangvall bør det
legges til rette for:
- Funksjonelle og trivelige sosiale møteplasser
for alle generasjoner
- Variert handel, service og kulturtilbud tilpasset
stedets naturlige betingelser
- Grønnstruktur som innbyr til rekreasjon og
utøvelse av friluftsliv
- Miljøvennlig transport som kollektivtrafikk,
gang- og sykkel
- Tilgjengelighet for alle
- Estetikk i form av godt tilpasset arkitektur
- Et variert utvalg av boligtyper

grense mellom sentrum og
jordbruksområdene. Samtidig er
konflikten mellom gårdsdriften
og sentrumsfunksjonene en
relevant problemstilling som må
ha fokus i planprosessen.
Innspillene tas med i det videre
arbeidet.

Det vises til sentrumsseminar for Tangvall våren
2013, det bes om at løsningene fra dette tas med i
det videre arbeidet med kommunedelplanen.

Løsningene vil bli vurdert i
arbeidet med
kommuedelplanen.

Fylkeskommunen oppfordrer til tett og konsentrert
bebyggelse i områdene som reguleres til
byggeformål.

Det er et mål for kommunen å
legge til rette for fortetting og
høy utnyttelse av
sentrumsområdene.

Fylkeskommunen mener det bør belyses hvilken
type boligbygging planen skal legge til rette for,
eksempelvis omsorgsleiligheter, sett i forhold til
blant annet arealformål på gateplan og/eller
tilgjengelige uteoppholdsarealer.
Det bør legges til rette for god bokvalitet.
- Gode sentrumsområder rommer ulike typer
boenheter
- Boligene bør ha tilstrekkelig med sol og lys
- Gode utearealer for lek og opphold må ha
tilstrekkelig med sollys.
- Tilgrensende grønnstruktur må innby til
rekreasjon og utøvelse av friluftsliv
Med hensyn til områdene mot Søgneelva anbefaler
vi at det benyttes Miljødirektoratets metode for
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Området vest for Tangvall skole er automatisk
fredet kulturminner. Dersom kommunen skal
realisere ytterligere tiltak i dette området, må det
søkes om dispensasjon for å frigi lokaliteten (ID
134542).
AKT ønsker å være en aktiv bidragsyter under tema
Klima, energi og transport når det gjelder
kollektivtransport.
Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å ta

Ulike boligtyper vil bli et tema i
planarbeidet.
Utformingen av leiligheter og
detaljering av de ulike
byggeområdene vil måtte skje
gjennom en detaljregulering. I
bestemmelsene til
kommuneplanen vil det bli lagt
inn krav som skal sikre god
bokvalitet ved detaljregulering.
Tas med i planarbeidet.

Tas til etterretning.

Oppfordringen til medvirkning
og dialog følges opp i
planprosessen.
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Helge Tofte,
13.10.14, dnr. 33.

kontakt med tanke på avtale om høringsfrister og
for å drøfte problemstillinger underveis i
planprosessen før det legges fram konkrete
planforslag til høring.
Skriver på vegne av eierne av GB 72/24 og 60 og GB
72/129.

Innspillet vil bli vurdert i det
videre planarbeidet.

Ber om at delen av bnr. 60 og hele bnr. 229, som
grenser til Tangvallveien og Fidjaneveien reguleres
til utbyggingsformål, fortrinnsvis boliger.

Raymond Jakobsen,
27.05.15, sak
2015/962

Bnr. 24 skal fortsatt utnyttes til landbruksformål,
ber om at dette blir tatt hensyn til.
Ber om at det legges inn en boligtomt på GB 73/30.
Viser til tidligere sak, hvor søknad har blitt avslått.

Tomta ligger på nedsiden av
Toftelandsveien og grenser til
Søgneelva. Dette er et område
hvor det i utgangspunktet ikke er
tenkt tilrettelegging. Innspillet
vurderes i
konsekvensutredningen.

5 Innspill ved offentlig ettersyn og høring av planen
Forslag til kommunedelplan for Tangvall lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.12.15 19.02.16. Fylkesmannen og fylkeskommunen ble gitt utsatt høringsfrist til 4. mars. Innen de satte
høringsfristene kom det inn 31 høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert
i eget dokument vedlagt sluttbehandlingen av saken.
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6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
ROS-analysen er en del av konsekvensutredningen. Etter plan- og bygningsloven § 4-3 er det krav om
at det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for arealer egnet til utbyggingsformål
innenfor planområdet. Valg av temaer i ROS-analysen er gjort med bakgrunn i Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen – kartlegging
av risiko og sårbarhet». ROS- analysen ligger vedlagt som et eget dokument (vedlegg 1).

7 Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen skal beskrive virkningene av enkeltområder og av de samlede
arealbruksendringene i planforslaget. Konsekvensutredningen er gjennomført i tråd med metodene
beskrevet i veileder T-1493 om konsekvensutredninger, og i samsvar med temaer avklart i
planprogrammet.
Alle konkrete innspill som har kommet til omdisponering av arealer har blitt vurdert i
konsekvensutredningen. Utredningen av delfeltene ligger vedlagt som et eget dokument (vedlegg 2).
Under følger en vurdering av de samlede virkningene av de foreslåtte arealbruksendringene etter
formål og utredningstema.

7.1 Vurderinger av virkningene av planens samlede arealbruksendringer
7.1.1 Bolig
Med de nye boligområdene legges det opp til en stor vekst i antall innbyggere på Tangvall. Med flere
innbyggere vil det bli behov for økt kapasitet i skoler og barnehager. Det vil trolig bli behov for en ny
barnehage på Tangvall i tillegg til de private som drives i dag. Areal til barnehage skal vurderes
innenfor området satt av til framtidig skolesenter og idrettsanlegg. Vann- og avløpsanlegg på
oppgraderes for å få økt kapasitet.
Summen av alle boligområdene bidrar til en stor nedbygging av dyrka mark. For boligområdene vest
på Tangvall er det 48,3 daa dyrka mark som foreslås omdisponert fra LNF til bolig. Øst for Tangvall er
områdene avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan. Det er i arbeidet med
kommunedelplanen kommet fram til at områdene som avsettes til sentrumsformål skal innsnevres,
og at områdene rundt sentrumsområdet skal tilrettelegges for boliger. Dette for å legge til rette for
et kompakt og levedyktig sentrum med attraktive boligområder rundt.
Det vil bli en økning i antall støyutsatte boliger.
7.1.2 Næring
Det er lagt til rette for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde. Ellers er det i planen lagt til rette for
fortetting av sentrumsområdene med kombinert bebyggelse. Utvidelsen av Linnegrøvan legger til
rette for omdisponering av 19 daa dyrka mark. I tillegg vil de tilgrensende restarealene med dyrka
mark, ikke være drivverdige. Ved Solåsen er det lagt inn et område for kombinert formål bolig og
næring.
7.1.3 Offentlig formål
Arealet som er satt av til framtidig skolesenter inneholder eksisterende idrettsanlegg. Det er et mål å
opprettholde hoveddelen av idrettsanleggene, men det kan bli aktuelt å endre plasseringen av deler
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av anleggene. Flytting av stadion med tilhørende anlegg vil anslagsvis koste 38 millioner kr. Utvidelse
av skoleområdet til vestsiden av Stemveien medfører omdisponering av ca. 9 daa dyrka mark. For
effektiv utnyttelse av arealene kan det bli aktuelt å legge om Tangvallbekken gjennom skoleområdet.
Utvidelse av omsorgssenteret mot øst vil medføre omdisponering av ca. 9 daa dyrka mark. Området
er tidligere avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen.
7.1.4 Samferdsel og infrastruktur
I stor grad foreslås det å opprettholde dagenes infrastruktur. For E39 er kjørevei og sidearealer med
støyvoller m.m. lagt inn som veiformål slik det faktisk er bygd. Planen legger opp til omstrukturering
av arealene ved bussterminalen og noe oppretting av Toftelandsveien. Løsninger for gang- og sykkel
videreføres fra kommunedelplanen for sykkel. I vest er det satt av arealer til en ny rundkjøring på E39
med veiatkomst til Tangvallveien. Denne løsningen vil anslagvis berøre ca. 5 daa dyrka mark.

7.2 Samlet virkning etter utredningstema
Tema

Samlet virkning

Miljø
Naturmangfold

For de fleste utbyggingsområdene er det ikke funnet verdifulle naturtyper eller arter
i miljødirektoratet sin naturbase eller artsdatabankens artskart. Søgneelva med
kantsone, som er registrert som en viktig naturtype er bevart. Planlagt elvesti, kan
komme til å berøre mindre deler av kantvegetasjonen. Etablering av sti vil føre til økt
ferdsel langs elva, dette kan forstyrre fuglelivet langs elva og på jordene. Foreslåtte
trasé er søkt lagt utenfor den tetteste kantvegetasjonen slik at det fortsatt vil være
godt med skjul. Tangvallbekken er vist med hensynssone og skal tas hensyn til og
opprettholdes som en åpen bekk ved detaljregulering. De samlede virkningene på
naturmangfoldet vurderes som svakt negative.

Landbruk og kulturlandskap

Flere av de nye utbyggingsområdene berører dyrka mark, og samlet legger planen til
rette for omfattende omdisponering av jordbruksarealer.
Totalt er det ca. 76,1 dekar dyrka mark (jf. skog og landskap sitt gårdskart) som er
foreslått omdisponert fra LNF i kommuneplanen til utbyggingsformål i
kommunedelplanen for Tangvall. Arealene fordeles på følgende områder:
Boliger - Tangvall vest: 48,3 daa
Skolesenter: 8,8 daa
Linnegrøvan næringsområde: 19 daa
I tillegg er det områder som er satt av til utbyggingsformål i kommuneplanen som er
videreført med utbyggingsformål i kommunedelplanen, men som i dag er dyrka
mark og regulert til det i eldre reguleringsplaner. I og med at disse områdene
allerede er foreslått omdisponert i kommuneplanen, er ikke disse områdene telt
med i oppsummeringen av arealer over.
Nord for Linnegrøvan er det et område på 3,4 dekar med dyrka mark som er satt av
til sentrumsformål i kommuneplanen som foreslås avsatt til LNF i
kommunedelplanen.
De samlede virkningene for landbruk og kulturlandskap er negative.
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Kulturminner og kulturmiljø

For de fleste nye utbyggingsområdene vil det måtte gjennomføres arkeologiske
registreringer i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Håverstads jorde er
automatisk fredet etter kulturminneloven. Dette må frigis dersom det skal kunne
tillates utbygging.

Støy

Flere av utbyggingsområdene kommer i konflikt med rød og gul støysone.
Kommunen ønsker å legge til rette for at flere kan bo i sentrum, nær kollektivtilbud
og et godt tjenestetilbud. Det åpnes derfor opp for bygging av nye boliger i områder
som er støyutsatt i sentrum. Det legges også til rette for utvidelse av
omsorgssenteret og området avsatt til skole. Det stilles krav om at støykrav i
henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)
overholdes for uteoppholdsarealer og innendørs støynivå.

Forurensning (luft, jord og vann)

Det er ikke kjente grunnforurensingsforekomster innenfor planområdet.

Grønnstruktur og friluftsliv

Det er i arbeidet med kommunedelplanen lagt vekt på å bedre tilgangen til
eksisterende grønnstruktur. Utbygging av Solåsen kan berøre områder som i dag
benyttes i noen grad til turområde. Turdrag langs bekken er sikret gjennom
kommunedelplanen, øvrig grønnstruktur må ivaretas gjennom detaljregulering.
Det er satt krav i bestemmelsene knyttet til bevaring av Tangvallbekken med
kantsoner. De samlede virkningene knyttet til grønnstruktur vurderes som positive.

Samfunn
Transportbehov

Ved å plassere den nye boligbebyggelsen tett på kollektivknutepunktet og med kort
avstand til forretninger og tjenestetilbud, legger en til rette for begrenset behov for
bruk av personbil. Det legges inn krav om sykkelparkering i tilknytning til nye
leilighetsbygg og det legges inn maksimumsbegrensninger for parkering for bil til
småhusbebyggelse.

Teknisk infrastruktur

Eksiterende veier er delvis lagt inn i planen. Det er forventninger om mer og
kraftigere nedbørsepisoder som en følge av klimaendringene. Ved en økt
nedbygging av arealer som i dag ikke er bebygd vil det bli behov for økt kapasitet på
overvannsløsningene. Fortrinnsvis skal overvann håndteres i åpne løsninger med
lokal infiltrering og fordrøyning. Det er offentlig vann- og avløpsnett på Tangvall.
Ved utbygging må det vurderes kapasitetsøkning både på vann- og avløpsnettet. Det
er i dag blant annet ikke kapasitet til å håndtere sprinkler anlegg på større bygg.

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Det forventes en økning i de eldste aldersgruppene fram mot 2030 og 2040. Det vil
som en følge av det bli et økt behov for omsorgstjenester, det settes derfor av større
arealer til omsorgssenter. Det er vedtatt at det skal komme en ny videregående
skole til Tangvall. Det er i planen sikret arealer til denne og lagt til rette for utvidelse
av ungdomsskolen på Tangvall. Med flere som bor på Tangvall vil det også bli behov
for økt kapasitet i barnehage og barneskole. Dette må følges opp i skole- og
barnehagebehovsplanene.

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Områdene langs Søgneelva er utsatt for flom. Det åpnes i planen ikke opp for ny
boligbebyggelse i sonen for 200- års flom langs elva. Sonen er vist med hensynssone.
Noen mindre områder er i NVE sitt aktsomhetskart vist som mulig område for
snøskred og steinsprang. Det stilles krav i bestemmelsene om at rasfaren må
kartlegges før det kan tillates ny bebyggelse i området.

Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk

Det er i planen lagt inn flere ny boligområder, og lagt til rette for utvidelse av den
offentlige skolen og den offentlige omsorgstjenesten, i tråd med forventede
framtidig behov. Arealene som er satt av til bolig kan benyttes til ulike type boliger
og tilpasses framtidas behov. Det er ønskelig å legge til rette for variert bebyggelse
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for å kunne ha et sentrumsnært botilbud for ulike aldersgrupper. Den delen av
Tangvall hvor det skal legges til rette handelssentrum er avgrenset med
sentrumsformål. Gjennom grepene i planen legges det til rette for at flere kan bo i
sentrum nær kollektivtilbud og et godt tjenestetilbud. Det at flere bor i sentrum vil
gi et bedre grunnlag for et variert og levedyktig næringsliv.
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Investeringer i skole og omsorgssenter. Dette ligger allerede inne i kommunens
planer.
Det kan bli behov for økt kapasitet i barnehage og barneskole nær Tangvall.
Drift og vedlikehold av veier og annen infrastruktur.

7.3 Forslag som er vurdert og forkastet
GB 72/220. To eneboliger, innspill fra grunneier
Området er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Arealet er i dag uregulert og består av dyrka
mark og kantsone mot elva. Deler av området er flomutsatt og området er utsatt for støy fra
Hølleveien. Totalt vurderes området til ikke å være egnet til boligbebyggelse. Arealet avsettes til LNFformål.
GB 72/51 (Håverstads jorde). Boliger med mulighet for næring i første etasje, innspill fra Mur i Sør
Eiendom
Arealet er regulert til jordbruksformål og avsatt til LNF i kommuneplanen. Området grenser til
Tangvall ungdomsskole i øst. Det kan bli behov for å benytte arealet til framtidig skolesenter. Arealet
kombinert formål tjenesteyting og bolig. Området forbeholdes tjenesteyting. Dersom det viser seg
ikke å være behov for arealet til skolesenter, åpnes det opp for at området kan reguleres til bolig,
uten forretning i første etasje.
GB 73/30. Enebolig, innspill fra grunneier
Arealet er regulert til jordbruksformål i gjeldende reguleringsplan og avsatt til sentrumsformål i
kommuneplanen. Eiendommen grenser til Søgneelva og er flomutsatt. Det er ikke ønskelig å legge til
rette for ny boligbebyggelse i flomutsatte områder. Området avsettes til LNF-formål.

8 Vedlegg
Ros-analyse
Konsekvensutredning av enkeltområder
Mulighetsstudie
Trafikkvurdering
Innspill til planarbeidet
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Søgne kommune

S

Risiko og
sårbarhetsanalyse
Kommunedelplan for
Tangvall

Revidert etter offentlig ettersyn og høring.
Sist endret 19.04.16.

1. INNLEDNING
Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om
konsekvensutredning og ros – analyse. ROS – analysen gjøres i et selvstendig dokument. I
konsekvensutredningen inngår risiko- og sårbarhet som et av vurderingstemaene.
Planområdet omfatter Tangvall med områdene øst og vest for dagens sentrum. Mot sør
omfatter planområdet Linnegrøvan. Deler av Søgneelva ligger innenfor planområdet.
Analysen er utarbeidet av Søgne kommune. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i
foreliggende dokumentasjon om planområdet og planlagte tiltak.

2. METODE
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på veileder fra DSB (Samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen – Kartlegging av risiko og sårbarhet, rev. 2011). Analysen er basert på
foreliggende skisse til kommunedelplan. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
kartlagte og kjente risikofaktorer.
I gjennomgangen av sjekklista er det vurdert risikofaktorer i hele planområdet, men
hovedfokus ligger på områdene hvor det planlegges ny utbygging og de eksisterende
bebygde områdene.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse
 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men
det er en teoretisk sjanse
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade
dersom reservesystem ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av
drift over lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd;
langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
Konsekvens 1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
1






Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte
Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensen



Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Masseras/-skred

2.

Snø-/isras

Nei

Ja

3.

2

2

Det er vist områder med potensiale
for snøras i NVE sitt
aktsomhetskart. Områdene legges
inn med hensynssone i plankartet.

3

Søgneelva renner gjennom
planområdet. Området for 200-års
flom legges inn med hensynssone i
plankartet. Eksisterende
bebyggelse ligger i flomsonen.

3

Løsmassekart over Tangvall viser
at flatene i stor grad består av
breelvavsetninger. Om det er
marine avsettinger under disse, er
ikke kartlagt. Store deler av
Tangvall er flatt og faren for
utglidning av masser vurderes som
relativt liten. Det settes som krav at
områdestabilitet utredes og følges
opp ved detaljregulering og
byggesaksbehandling.

1

I kartene til NGU framgår det at det
er moderat til lav risiko for radon på
Tangvall. Følges opp i den enkelte
byggesak i tråd med krav i TEK 10.

Flomras
Nei

4.

Elveflom
Ja

5.

3

Kvikkleireskred

Ja

6.

Tidevannsflom

7.

Radongass

2

Nei

Ja

1

Vær, vindeksponering. Er området:

8.

Vindutsatt

9.

Nedbørutsatt

Nei

Ja

3

2

Overvann, oversvømmelse av
kjellere og redusert
framkommelighet på veier kan
forekomme. Ved detaljregulering av
områder er det viktig at det lages
en plan for håndtering av overvann.

Ja

2

2

Frodige områder langs Søgneelva,
og kantsoner langs dyrka mark.
Svartelista arter vokser flere steder,
spredning av disse må unngås.

Ja

2

3

Sjøørret i Søgneelva, Føssa og
Tangvallbekken. Det er viktig at
kantvegetasjon bevares og at
bekkeløp holdes åpne.

Natur- og kulturområder

10.

Sårbar flora

11. Sårbar fauna/fisk

2

Nei

Søgneelva ble vernet mot
kraftutbygging i 1993 i verneplan for
vassdrag. Planen omfatter ikke
kraftutbygging.

Ja

1

Søgneelva, planen omfatter ikke
inngrep i elva. Deler av kantsonen
kan bli berørt ved etablering av sti
langs vestsiden av elva.

2

Automatisk fredet kulturminne
vest for ungdomsskolen. Det er
også registrert flere enkeltfunn
innenfor planområdet.
Sannsynlig at en finner mer ved
undersøkelse av nye områder.

12. Verneområder

13. Vassdragsområder
1

14. Kulturminne/-miljø
Ja

4

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt

Ja

3

2

16. Havn, kaianlegg

Nei

17. Sykehus/-hjem, kirke

Ja

1

1

Ja

2

2

18. Brann/politi/sivilforsvar

1

1

3

Hovedvannledning berøres av
planlagt utbygging. Det er behov
for økt kapasitet for å dekke
kravet til brannvann bl.a. ved
etablering av videregående
skole.

20. Vannforsyning
Ja

21. Forsvarsområde

Nei

22. Tilfluktsrom

Nei

4

Ikke relevant.

23. Område for idrett/lek
Ja

24. Park; rekreasjonsområde
Ja

25. Vannområde for friluftsliv
Ja

Det er et omsorgssenter innenfor
planområdet.
Brann, mer og tettere
bebyggelse og flere folk i
sentrum kan gi redusert
framkommelighet og økt fare for
alvorlige hendelser ved brann.
Håndteres ved detaljregulering
og i byggesak.
Ved økt utbygging vil det bli
behov for økt kapasitet,
etablering av nye nettstasjoner
etc.

19. Kraftforsyning
Ja

Mer trafikk gir økt
belastning på vegsystemet.

4

2

Det planlegges bebyggelse på
eksisterende idrettsanlegg. Deler
av anleggene må erstattes av
nye anlegg.
Det planlegges utbedring av
uteoppholdsarealene på
Tangvall. Ingen negativ
konsekvens.
Det planlegges tilrettelegging
med sti langs elva og
tilrettelegging for fiske. Ingen
negativ konsekvens

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning

Nei

27. Permanent forurensning

Nei

28. Støv og støy; industri

Nei

3

29. Støv og støy; trafikk

Ja

3

2

Rød og gul støysone fra E 39 og
andre veier.

30. Støy; andre kilder

Nei

1

1

Støy fra idrettsanlegg.

3

2

Det er ikke registeret områder
med forurenset grunn, men det
er sannsynlig at det er mindre
lokaliteter med forurenset grunn
enkelte steder på Tangvall.

1

1

Det er høyspentlinje innenfor
planområdet. Linjene som går i
luft er ikke nære boligområde.

31. Forurenset grunn
Ja

32. Forurensning i sjø
33. Høyspentlinje (em stråling)

Nei
Ja

34. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)

Nei

35. Avfallsbehandling

Nei

36. Oljekatastrofeområde

Nei

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt forurensning
38. Støy og støv fra trafikk

Nei
Økt trafikk lokalt med flere
bolig og annet tilbud i
sentrum.

Ja

39. Støy og støv fra andre kilder

Nei

40. Forurensning i sjø

Nei

41. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

Transport. Er det risiko for:
2

3

Det er veier med mye trafikk,
tankbilvelt og lignende kan
forekomme.

Ja

2

3

Mye trafikk.

Ja

2

4

Flere krysningspunkter som
er uoversiktlige, og hvor det
har vært ulykker.

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja

2

3

Det finnes områder med
kvikkleire.

47. Andre ulykkespunkter

Nei

42. Ulykke med farlig gods

43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Ja

Nei

Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av-/påkjørsler
45. Ulykke med gående/syklende

Andre forhold
48. Sabotasje og terrorhandlinger
- er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål?

Nei

- er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

4

49. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Ja

50. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)

Nei

51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

1

2

Dambrudd i stemmen.

5

Søgne kommune

Konsekvensutredning
Kommunedelplan for Tangvall
Konsekvensutredning av delområder
vurdert i planarbeidet.

Revidert etter offentlig ettersyn og høring.
Sidt endret 22.04.16.

0

I dette dokumentet er de enkelte områdene som er foreslått omdisponert i forhold til det de
er avsatt til i kommuneplanen konsekvensutredet. Konsekvensutredningen er gjennomført i
tråd med veileder T-1493 om konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel.
Både områdene som er lagt inn i kommuneplanen og forslagene som er forkastet er vurdert
og framgår av tabellene under. Det framgår av konklusjonen for hvert område om forlaget er
lagt inn i planen eller ikke. Konsekvensutredningen er oppdatert i tråd med endringene som
er gjort etter offentlig ettersyn og høring av planen.
Vurderingene av de samlede virkningene av arealbruksendringene som er lagt inn i
planforslaget framgår av planbeskrivelsen.

Monan, GB 73/67
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Landbruk i gjeldende reguleringsplan,
sentrumsformål i kommuneplanen
Bolig / seniorboliger
Ca. 9 daa
Agderbygg AS

Beskrivelse:
Området ligger øst for omsorgssenteret på Tangvall. Området
er regulert til landbruksformål i gjeldende reguleringsplan,
men avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Arealet er i
dag fulldyrka. Det er foreslått omdisponert til leilighetsbygg
med servicefunksjoner (plussboliger).
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter
Det er ikke kjente naturmangfoldsverdier. I og med at
området består av et jorde i drift, forventes det ikke
spesielle naturmangfoldverdier innenfor arealet.
Arealet er i dag fulldyrka, ca. 9,1 daa (skog og landskap).
Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Det er gjennomført en kartlegging av området
sommeren 2015, uten funn av kulturminner som kan
komme i konflikt med utbygging av området.
Området ligger noe i rød støysone og gul støysone fra E
39. Støykrav kan ivaretas gjennom regulering.
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.
Området ligger sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
grønnstruktur og friområder. Det kan sikres trygge
gangforbindelser til blant annet Søgneelva.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Hovedvannledning og hovedledning for kloakk ligger
langs Kleplandsveien. Atkomst fra offentlig vei.
Overvann kan være en utfordring på Tangvall og bør
derfor ledes mot øst.
Det forventes en økning i antall eldre. Området ligger
nær omsorgssenteret. Prosjektet er spesielt rettet mot
den eldre delen av befolkningen. Kort vei til et godt
tjenestetilbud.
Ikke kunnskap om spesielle risikoforhold jf. ROSanalysen.
Formålet og plasseringen er i tråd med målet om å legge
til rette for at flere kan bo på Tangvall. Boliger kommer i
konflikt med behovet for utvidelse av omsorgssenteret.
Ingen kjente forhold

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger nær omsorgssenteret og grenser til et eneboligområde i sør. I kommuneplanen er området avsatt til
sentrumsbebyggelse. Foreslåtte utbygging er hensiktsmessig å plassere sentrumsnært med gangavstand til tjenestetilbud
og servicefunksjoner. Området kan kobles på eksisterende infrastruktur og det er kort vei til kollektivtransport. Ny
bebyggelse må plasseres med avstand til hovedledningene for vann og avløp. Overvann bør ledes mot øst. Utbyggingen
beslaglegger dyrka mark og er i strid med de nasjonale føringene om bevaring av dyrkbare arealer. Utbyggingen vil ellers
være i tråd med nasjonale føringer knyttet til boligbygging i sentrumsområder, nær kollektivtilbud. Tilsvarende
leilighetsbebyggelse kan også plasseres andre steder på Tangvall.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. Området ble hørt med to alternative
arealdisponeringer, tjenesteyting og boligformål. På grunn av kommunens behov til omsorgsboliger avsettes arealet til
tjenesteyting.

Monan, GB 73/67
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Landbruk i gjeldende reguleringsplan,
sentrumsformål i kommuneplanen
Omsorgsboliger / sykehjemsplasser
Ca. 9 daa
Søgne kommune

Beskrivelse:
Området ligger øst for omsorgssenteret på Tangvall. Området
er regulert til landbruksformål i gjeldende reguleringsplan,
men avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Arealet er i
dag fulldyrka. Det er foreslått omdisponert til utvidelse av
omsorgssenteret.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter
Det er ikke kjente naturmangfoldsverdier. I og med at
området består av et jorde i drift, forventes det ikke
spesielle naturmangfoldverdier innenfor arealet.
Arealet er i dag fulldyrka, ca. 9,1 daa (skog og landskap).
Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Det er gjennomført en kartlegging av området
sommeren 2015, uten funn av kulturminner som kan
komme i konflikt med utbygging av området.
Området ligger noe i rød støysone og gul støysone fra E
39. Støykrav kan ivaretas gjennom regulering.
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.
Området ligger sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
grønnstruktur og friområder. Det kan sikres trygge
gangforbindelser til blant annet Søgneelva.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Hovedvannledning og hovedledning for kloakk ligger
langs Kleplandsveien. Atkomst fra offentlig vei.
Overvann kan være en utfordring på Tangvall og bør
derfor ledes mot øst.
Det forventes en økning i antall eldre. Området ligger
nær omsorgssenteret. Prosjektet er spesielt rettet mot
den eldre delen av befolkningen. Kort vei til et godt
tjenestetilbud.
Ikke kunnskap om spesielle risikoforhold jf. ROSanalysen.
I tråd med behovet for mer areal til omsorgssenter.
Arealet må erverves.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger nær omsorgssenteret og grenser til et eneboligområde i sør. I kommuneplanen er området avsatt til
sentrumsbebyggelse. Foreslåtte utbygging er hensiktsmessig å plassere sentrumsnært med gangavstand til tjenestetilbud
og servicefunksjoner. Området kan kobles på eksisterende infrastruktur og det er kort vei til kollektivtransport. Ny
bebyggelse må plasseres med avstand til hovedledningene for vann og avløp. Overvann bør ledes mot øst. Utbyggingen
beslaglegger dyrka mark og er i strid med de nasjonale føringene om bevaring av dyrkbare arealer. Utbyggingen vil ellers
være i tråd med nasjonale føringer knyttet til boligbygging i sentrumsområder, nær kollektivtilbud. Tilsvarende
leilighetsbebyggelse kan også plasseres andre steder på Tangvall.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. Området ble hørt med to alternative
arealdisponeringer, tjenesteyting og boligformål. På grunn av kommunens behov til omsorgsboliger avsettes arealet til
tjenesteyting.

GB 72/220
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Sentrumsformål i kommuneplanen.
2 eneboliger
Ca. 5 daa
Ellen Midtlid

Beskrivelse:
Området ligger mellom Hølleveien og Søgneelva, nord for
Linnegrøvan. I kommuneplanen er området avsatt til
sentrumsformål. Arealet består i dag av dyrka mark og
kantvegetasjon langs elva. Området ønskes omdisponert til
eneboligbebyggelse med atkomstvei fra nord, over GB 72/91.
Tema
Miljø
Naturmangfold

Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Området grenser til Søgneelva. Søgneelva med
kantsoner er registrert som en naturtype med svært
viktig verdi (A) (Naturbase). Liten negativ effekt om
kantsonen med vegetasjon bevares.
3,4 daa er registrert som fulldyrka (Skog og landskap).
Det er ikke registrert noen funn i området, men
potensiale for å finne kulturminner under bakken
(Askeladden).
Rød og gul støysone fra Hølleveien.
Det er ikke registrert grunnforurensning. Området ligger
sentrumsnært med god kollektivdekning.
Området grenser til Søgneelva. Det er ikke lett å komme
fram langs elva i dag, men det er ønsker å opparbeide en
sti langs elva. Liten konsekvens om kantsonen langs elva
bevares.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk

Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Kjøreatkomst må løses via Tangveien. Hovedledning for
kloakk.
Nær Tangvall med et godt tjenestetilbud. Få nye
boenheter, så utbyggingen vil alene ha liten betydning
for tjenestebehov.
Deler av området ligger i flomutsatt område fra
Søgneelva. Høyspentlinje går i lufta i deler av området.
Området ligger sentrumsnært, dersom området skal
bygges ut bør det ha høy utnyttelse. Området ligger tett
på Søgneelva, en viktig del av den blå/grønne strukturen
på Tangvall, det bør vurderes om området bør forbli
ubebygd, som en åpning mot elva.
Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger nær grenser til eksisterende eneboligområde i nord og sør. I kommuneplanen er området avsatt til
sentrumsbebyggelse. En ønsker å legge til rette for en høyere utnyttelse av de bebygde områdene på Tangvall. Nye
eneboliger er ikke i tråd med den ønskede arealutviklingen. Området kan kobles på eksisterende infrastruktur og det er
kort vei til kollektivtransport. Utbyggingen beslaglegger dyrka mark og er i strid med nasjonale føringer om bevaring av
dyrbare arealer. Deler av området er flom- og støyutsatt. Tilsvarende boliger kan bygges mange andre steder i
kommunen.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha negative konsekvenser og tas ikke inn i planforslaget.

GB 72/51 (Håverstads jorde)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Jordbruksformål i gjeldende
reguleringsplan, LNF i kommuneplanen.
Boliger m/ mulighet for næring i 1 etg.
Ca. 13 daa
Mur i Sør Eiendom

Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen. I
gjeldende reguleringsplan er området regulert til
jordbruksformål. Arealet består av fulldyrka mark. Området er
foreslått omdisponert til boligbebyggelse med mulighet for
forretning i 1. etasje.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Det er ikke kjente registeringer i området,
Området består av 10,4 daa fulldyrka jord (skog og
landskap). Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Området er automatisk fredet etter kulturminneloven,
det er krav om full utgravning av området før eventuell
utbygging.
Nær Tangvallveien er det rød støysone, store deler av
resten av arealet har gul støysone. Gjennom regulering
vil en kunne sikre tilfredsstillende støyforhold.
Det er ikke registrert grunnforurensning. Området ligger
sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
friområder. Det kan sikres trygge gangforbindelser til
blant annet Hellersdalen, som er innfallsport til et større
sammenhengende turområde.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Vann og avløp i området, men oppgradering og
omlegging må påregnes.
Ved mange nye boliger på Tangvall vil det bli behov for
en barnehage.
Ingen kjente spesielle forhold.
Ligger sentrumsnært, kort vei til godt kollektivtilbud.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger tett på Tangvall sentrum rett vest for ungdomsskolen. I og med at området ligger tett på ungdomsskolen
kan det bli aktuelt å bruke området til nytt framtidig skolesenter. Boligbygging i dette området er i tråd med nasjonale
føringer om økt boligbygging i sentrumsområder, ved kollektivknutepunkt. Det er imidlertid stor konflikt med verdifulle
landbruksarealer og i strid med nasjonale føringer om bevaring av dyrkbare arealer. Det finnes infrastruktur,
kollektivtransport og tjenestetilbud i umiddelbar nærhet. Bekkedraget nord for eiendommen må ivaretas som
grønnstruktur ved detaljregulering av området.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for arealer til skole og
idrettsanlegg, legges området inn som tjenesteyting. Det åpnes opp for at området kan reguleres til bolig dersom det ikke
blir aktuelt å benytte det til skole/idrettsanlegg.

GB 72/60 og 72/129 (Heimdals jorde), del av B5
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Jordbruksformål i gjeldende
reguleringsplan, LNF i kommuneplanen.
Boliger
Ca. 6 daa
Eiere av GB 72 / 60, 24 og 129

Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen, grenser
til Håverstads jorde i øst og Tangveien i vest. I gjeldende
reguleringsplan er området regulert til jordbruksformål.
Arealet består av fulldyrka mark. Området er foreslått
omdisponert til boligbebyggelse.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Området består av 6 daa fulldyrka jord (skog og
landskap). Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Området er automatisk fredet etter kulturminneloven,
det er krav om full utgravning av området før eventuell
utbygging.
Nær Tangvallveien er det rød støysone, store deler av
resten av arealet har gul støysone. Gjennom regulering
vil en kunne sikre tilfredsstillende støyforhold.
Det er ikke registrert grunnforurensning. Området ligger
sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
friområder. Det kan sikres trygge gangforbindelser til
blant annet Hellersdalen, som er innfallsport til et større
sammenhengende turområde.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Vann og avløp i området, men oppgradering og
omlegging må påregnes.
Ved flere boliger på Tangvall vil det bli behov for en ny
barnehage.
Ingen kjente spesielle forhold
Ligger sentrumsnært, kort vei til godt kollektivtilbud.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger nær Tangvall sentrum, vest for ungdomsskolen. Boligbygging i dette området er i tråd med nasjonale
føringer om økt boligbygging i sentrumsområder med godt kollektivtilbud. Det er imidlertid stor konflikt med verdifulle
landbruksarealer og i strid med nasjonale føringer om bevaring av dyrkbare arealer. Det finnes infrastruktur,
kollektivtransport og tjenestetilbud i umiddelbar nærhet. Oppgradering og omlegging av vann- og avløpssystem på
påregnes. Bekkedraget nord for eiendommene må ivaretas som grønnstruktur ved detaljregulering av området.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for sentrumsnære
boligområder avsettes området til boligformål i planforslaget.

GB 73/30
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Jordbruksformål i gjeldende
reguleringsplan, sentrumsformål i
kommuneplanen.
Boliger
Ca. 2,7 daa
Eiere av GB 73 / 30

Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen, grenser
til Håverstads jorde i øst og Tangveien i vest. I gjeldende
reguleringsplan er området regulert til jordbruksformål.
Arealet består av fulldyrka mark. Området er foreslått
omdisponert til boligbebyggelse.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap

Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Elva er
Området grenser til jorde i vest, men er ikke en del av de
dyrka arealene. Jordet i vest er lite og det drives ikke
intensivt landbruk på arealet, potensialet for konflikt er
derfor lite.
Ingen kjente kulturminner.
Nær Toftelandsveien er det gul støysone. Gjennom
støyskjerming vil en kunne sikre tilfredsstillende
støyforhold.
Området har blitt benyttet til oppstilling av diverse
maskiner/kjøretøy, det kan være oljesøl i grunnen.
Eiendommen går ned til Søgneelva hvor det er en egnet
fiskeplass. Det er et tråkk ned til denne.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Det er behov for etablering av gang- og sykkelvei langs
Toftelandsveien forbi eiendommen. Tomta ligger i en
sving, krav til sikt begrenser mulighetene til utbygging.
Ingen konsekvens.
Området ligger i flomsonen for 200-års flom langs
Søgneelva.
Arealene ned mot elva ønsker en å bevare som et viktig
naturområde og en vil legge til rette for at områdene blir
mer tilgjengelig for allmennheten med turvei og
universelt utformede fiskeplasser.
Ingen kjente konsekvenser.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger i utkanten av et område med eksisterende eneboliger. Eiendommen grenser til elva, som ønskes bevart
som et natur- og friluftsområde ned mot elva. Området er flomutsatt og det er ikke ønskelig å tilrettelegge for ny
boligbebyggelse i flomutsatte områder. Både av hensyn til flom og for å bevare elva med kantsone som et viktig
naturområde er det ikke ønskelig å legge til rette for bebyggelse nær elva. Utbygging vil berøre kantvegetasjonen langs
Søgneelva og bidra til privatisering av områdene ned mot elva. Det finnes andre tomter i kommunen som egner seg bedre
til eneboligbebyggelse.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha negative konsekvenser og tas ikke med i planforslaget.

Linnegrøvan – BN
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Landbruksområde
Næring
ca. 19 daa
Søgne kommune

Beskrivelse: Området ligger øst for Linnegrøvan
næringsområde. I gjeldende reguleringsplan er området
regulert til landbruksområde. Arealet er fulldyrka. Området er
foreslått omdisponert til næringsområde, som en utvidelse av
Linnegrøvan næringsområde.

Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tett på Søgneelva med kantsone.
Arealet består av ca. 19 daa fylldyrka jord, med høy
kvalitet.
Ingen kjente registeringer i området.
Utenfor gul og rød støysone.
Ikke forurenset grunn. Sentrumsnært med god
kollektivdekning.
Grenser til et friområde, som brukes av skole og
barnehage som turområde. Det legges opp til økt
tilrettelegging i dette området med en elvesti som vil
starte bak næringsområdet.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning,
Vann- og avløpsanlegg med kapasitet i nærheten. Det er
regulert utbedring av krysset til Linnegrøvan.
Ingen kjente konsekvenser.
Mindre del av området er flomutsatt ved en 200årsflom. Det forventes mer nedbør og kraftigere regn
som en konsekvens av klimaendringene og det kan bli
opp til 20 % økt vannføring ved dagens 200-årsflom.
Med økt vannføring vil større områder bli flomutsatt og
en må være varsom med bygging i områder som kan
være utsatt for flom.
Området er en utvidelse av arealet nær Tangvall hvor
kommunen har næringsareal for storvarehandel o.l. i
dag.
Ingen kjente.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området grenser til eksisterende næringsområde på Linnegrøvan. Arealet er tenkt utviklet med samme type virksomhet
som det er på Linnegrøvan i dag; storvarehandel, verksted og håndverksbedrifter. Dette er virksomhet som kommunen
ikke ønsker i sentrumsområdet på Tangvall, og som det er ønskelig å samle på et sted. Kundene kommer til Linnegrøvan i
stor grad med bil og det er en fordel at området ligger nær hovedinfrastruktur og kort vei fra der folk bor. Utbyggingen vil
få negative konsekvenser for jordbruket og er i strid med de nasjonale føringene om bevaring av dyrkbare arealer.
Området er flatt og med økt forventet vannføring vil det bli økt flomfare. Andre større næringsområder i kommunen er
Lohnelier og i framtiden er det planer om utvikling av Toftelandslier til næring, disse vil ha kort vei til E39, men er tenkt til
mer arealkrevende virksomheter.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for sentrumsnære
næringsarealer avsettes området til næringsformål i planforslaget.

GB 72/51 (Håverstads jorde), del av BKB1
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagstiller

Jordbruksformål i gjeldende
reguleringsplan, LNF i kommuneplanen.
Tjenesteyting – skole eller bolig
Ca. 10 daa
Søgne kommune

Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen. I
gjeldende reguleringsplan er området regulert til
jordbruksformål. Arealet består av fulldyrka mark. Området er
foreslått omdisponert til areal for framtidig skolesenter.

Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Det er ikke kjente registeringer i området,
Området består av 8,8 daa fulldyrka jord (skog og
landskap). Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Området er automatisk fredet etter kulturminneloven,
det er krav om full utgravning av området før eventuell
utbygging.
Nær Tangvallveien er det rød støysone, store deler av
resten av arealet har gul støysone. Gjennom regulering
vil en kunne sikre tilfredsstillende støyforhold.
Det er ikke registrert grunnforurensning. Området ligger
sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
friområder. Det kan sikres trygge gangforbindelser til
blant annet Hellersdalen/Fidjane, som er innfallsport til
et større sammenhengende turområde.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Det vil være behov for oppgradering og omlegging av
vann- og avløp.
Imøtekommer behovet for arealer til utvidelse av
ungdomsskolen og en ny videregående skole, som er
vedtatt at skal etableres på Tangvall.
Ingen kjente spesielle forhold.
Ligger sentrumsnært, kort vei til godt kollektivtilbud.
Bygging og drift av skole og idrettsanlegg.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger tett på Tangvall sentrum rett vest for ungdomsskolen. Hvis skolen skal utvides er det ikke reelle
alternativer til plassering på Tangvall. Alternativt må en ta i bruk arealer sør for Tangvallveien, men det er ikke ønskelig å
åpne opp for nedbygging av jordbruksarealene der. Det er imidlertid også stor konflikt med verdifulle landbruksarealer på
GB 72/51. Det finnes infrastruktur, kollektivtransport og tjenestetilbud i umiddelbar nærhet. Bekkedraget nord for
eiendommen må ivaretas som grønnstruktur ved detaljregulering av området.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. Området legges inn som tjenesteyting. Det
åpnes opp for at området kan omdisponeres til bolig dersom det ikke blir aktuelt å benytte området til skole og
idrettsanlegg.

B1 – B5 - Tangvall vest
Dagens formål: Landbruksområde, LNF i
kommuneplanen
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 60 daa
Forslagsstiller: Søgne kommune
Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen
og omfatter området helt fram til hvor E39 og
Lundeveien krysser. I kommuneplanen er området
avsatt til LNF-område. Store deler av arealet er
fulldyrka. Bebyggelsen er spredt og består i stor grad
av gårdsbebyggelse og eneboliger. Området er
foreslått omdisponert til konsentrert
boligbebyggelse.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og
vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Bekken gjennom området renner ut i Føssa, som er
sjøørretførende. Liten negativ konsekvens hvis bekkeløp og
kantsoner bevares.
Arealet består av ca. 48,3 daa fylldyrka jord, med høy kvalitet.
Ingen kjente registeringer i området.
Området er delvis innenfor gul og rød støysone. Støykrav må
ivaretas gjennom detaljregulering.
Ikke forurenset grunn. Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Bekkedrag med grønnstrukturverdier. Liten negativ konsekvens
hvis bekkeløp og kantsoner bevares.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Økonomiske konsekvenser
for kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning,
Oppgradering og omlegging av vann- og avløpsanlegg må
påregnes.
Det er planlagt oppgradering/utvidelse av Tangvall
ungdomsskole. Ved stor utbygging vil det bli behov for økt
kapasitet i barnehage og barneskole.
Ingen spesielle kjente risikofaktorer.
Ligger sentrumsnært, kort vei til godt kollektivtilbud. I tråd med
målet om at flere skal bo i sentrum.
Nye kommunale veier.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger tett på Tangvall sentrum, mellom sentrumsbebyggelsen i øst og eneboligområder i sørvest. Boligbygging i
dette området er i tråd med nasjonale føringer knyttet til boligbygging i sentrumsområder, nær kollektivtilbud. Det er
imidlertid stor konflikt med verdifulle landbruksarealer og utbyggingen er i strid med de nasjonale føringene om bevaring
av dyrkbare arealer. Det finnes infrastruktur, kollektivtransport og tjenestetilbud i umiddelbar nærhet. Bekkedraget
gjennom området må ivaretas som grønnstruktur ved detaljregulering av området.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for sentrumsnære
boligområder avsettes området til boligformål i planforslaget.

Nytt kryss på E39 med ny veikobling til Tangvallveien
Dagens formål: LNF i kommuneplanen
Foreslått formål: Vei
Forslagsstiller: Søgne kommune

Beskrivelse: Ny rundkjøring på E39 med kobling mot
Tangvallveien. Potensiale for videre kobling mot Salemsveien
om det skulle bli behov for det i framtida. Rundkjøringa kan
også benyttes som midlertidig atkomst opp Hellersdalen for
vegvesenet i forbindelse med bygging av ny E39. Traseen vil
gå over dyrka mark og tett på og over bekken gjennom
området.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tett på bekkedrag med kantsone.
Arealet består av fylldyrka jord, med høy kvalitet.
Ingen kjente registeringer i området.
Rød og gul støysone. Vil medføre mer trafikkstøy vest på
Tangvall.
Ikke forurenset grunn.
Tett på bekkedrag som kan bli en viktig del av
grønnstrukturen i et framtidig boligområde

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Avlaster eksisterende veier gjennom Tangvall.
Det kan bli aktuelt å benytte rundkjøringen til atkomst
for anleggstrafikk opp Hellersdalen i forbindelse med
bygging av ny E39. Det er ikke avklart om det skal legges
til rette for økt bruk av Salemsveien.
Løsningen vil fungere godt som atkomst til Tangvall ved
økt befolkning vest i kommunen ved utbygging av
Kjellandsheia.
Ingen kjente spesielle forhold.

Ny vei vil trolig bli fylkesvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Veien og krysset blir en del av en eventuell samlet utbygging av vestre del av Tangvall. Løsningen vil lette atkomsten til
Tangvall fra vest, men også bidra til økt trafikk i dette området, hvor det ikke er trafikk i dag. Alternativt kan atkomst løses
via eksisterende veisystem, det vil medføre økt trafikk gjennom Tangvall sentrum og ved utbygging av Kjellandsheia vil det
trolig bli økt trafikk på Lundeveien. Utbyggingen vil få negative konsekvenser for jordbruket og er i strid med de nasjonale
føringene om bevaring av dyrkbare arealer. Veien vil avlaste Hølleveien og Lundeveien noe og gi en effektiv atkomst til
Tangvall fra vest.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for effektiv veiløsning
legges veitraseen inn i planforslaget.

Turvei langs Søgneelva
Dagens formål: LNF, sentrumsformål i kommuneplanen.
Foreslått formål: Turveitrasé og kombinerte
grønnstrukturformål
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Søgne kommune
Beskrivelse: Turveien følger elva fra Linnegrøvan opp til
næringsområdet langs Kleplandsveien. Traseen er tenkt lagt
på brinken over elvebredden, slik at kantvegetasjonen i stor
grad bevares. Utformingen av veien må tilpasses terrenget. I
stor grad kan stien legges på terrenget, men noen plasser vil
det være aktuelt med utkragede trekonstruksjoner for å
unngå inngrep i elva eller terrenget.

Utsnitt av foreslått trurveitrasé.

Tema
Miljø

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Naturmangfold

Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Søgneelva med kantsone er registrert som en svært
viktig naturtype. På store deler av traseen er turveien
foreslått anlagt med god margin til elvebredden, og
følger eksisterende stier der det er det fra før av.
Deler av traseen går i utkanten av dyrka mark og beite.
Ingen kjente registeringer i området.
Ikke støyutsatt
Ikke forurenset grunn.
Bidrar til at arealene langs elva blir lettere tilgjengelig.
Tilrettelegger for økt aktivitet, positivt for folkehelsa.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Behov for parkering i tilknytning til turvegen.
Hovedtrasé for avløp følger deler av aktuell turvegtrasé.
Det er behov for attraktive sentrumsnære turområder.
Behovet forsterkes når det planlegges økt boligbygging
på Tangvall.
Området er flomutsatt. Turveien må legges noe vekk og
opp fra elva og utformes slik at den tåler å bli oversvømt
og slik at den ikke bidrar til oppstuing av vann.
Det er ønskelig å legge til rette for bedre tilgjengelighet
til elva og få flere turløyper nær Tangvall.
Kostnader knyttet til bygging og vedlikehold.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Det er noen mindre stier langs elva, men disse er ikke sammenhengende. Det er behov for sentrumsnære turområder. På
Tangvall er det fra før av turmuligheter nord for E39 og langs veier og gang- og sykkelveier. Reelle alternativer for en
turvei med tilsvarende kvaliteter som den foreslåtte traseen er det ikke på Tangvall. Utbyggingen vil få små negative
konsekvenser for jordbruket og vil berøre noe av kantsonen langs elva. Traseen vil gi en flott turvei og bidra positivt til å
videreutvikle Tangvall som et godt boområde. Linja som er vist i plankartet er ment som en omtrentlig plassering, konkret
plassering av trasé må gjøres ved prosjektering av turveien. Området er flomutsatt og veien må utformes slik at den tåler
å bli oversvømt og slik at den ikke bidrar til oppstuing av vann.
Konklusjon
Samlet vurderes konsekvensene av turveien som positiv. Turveien legges inn i plankartet.

BKB4 og BKB5 Solåsen
Dagens formål: Sentrumsformål i kommuneplanen.
Foreslått formål: Kombinert bebyggelse og anlegg –
boligbebyggelse og næringsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 31 daa
Forslagsstiller: Søgne kommune
Beskrivelse: Området ligger nordøst i planområdet og
omfatter områdene nordvest for Solåsen. Terrenget opp til
kollen er bratt. Det er flatere partier med dyrka mark langs
Kleplandsveien.

Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Søgneelva med kantsone er registrert som en svært
viktig naturtype. Selve Solåsen er uten større inngrep i
dag.
Deler av området mot nordvest berører dyrka mark, ca.
6,5 daa. Arealene er ikke en del av et større
sammenhengende dyrka areal.
Det er registrert kulturminner fra steinalder/bronsealder
sør for Klepplandsveien på GB 73/58. Registreringen er
fjernet jf. kulturminnesøk.no.
Områdene mot E39 er støyutsatt, rød og gul støysone.
Ikke kunnskap om forurenset grunn.
Det går stier opp til toppen av åsen, og området blir i
noen grad benyttet som turområde for de som bor sør
for Solåsen. Åsen er et markant landskapselement på
Tangvall. Det skal planlegges turvei langs elva.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Behov for oppgradering og bygging av vann og
avløpssystem.
Vil avhenge av hvor mange boliger som planlegges. Kan
bli behov for ny barnehage.
Deler av området er flomutsatt. Det åpnes ikke opp for
ny bebyggelse innenfor hensynsonen for 200-års flom
(H320). Deler av området kan være utsatt for
snøskredfare. Geotekniske undersøkelser må
gjennomføres i forbindelse med detaljregulering.
Arealet er satt av til sentrumsformål i kommuneplanen.
Ligger relativt sentrumsnært. I tråd med målet om at
flere skal bo i sentrum. Det må avklares hva slags type
næringsbebyggelse som er tenkt.
Drift av eventuelle ny kommunale veier.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Deler av arealet kan bygges ut uten særlig konflikt med registrerte interesser, jf. gjennomgangen over. Området som er
satt av er stort, og det må gjennom detaljregulering av området avklares hvilke deler som kan bebygges med hva slags
type bebyggelse. Det bør vurderes å redusere størrelsen på byggeområdet, og avsette blant annet arealene ned mot elva
og toppen av åsen til grønnstruktur.
Konklusjon
Samlet vurderes konsekvensene av utbygging av området som middels negativ. Området er vedtatt lagt inn ved
behandlingen i formannskapet.

Oppsummering av innspill til offentlig ettersyn og høring av kommunedelplanen for Tangvall.
Oppsummering av høringsuttalelser

Administrasjonens kommentarer

Bjørg Eli Bjørsvik, 13.01.16.
Ber om at B14 alternativ 2 legges inn i kommunedelplanen. Mange eldre ønsker å bo i
eget hjem til livets slutt. Agderbygg sitt prosjekt gir flere eldre mulighet til å bo
hjemme. Økonomisk gunstig for kommunen, da det er kort vei for hjemmetjenesten.
Mange ønsker prosjektet.
Medlemmer i seniorsenteret, 13.01.16.
Forventer at B14 alternativ 2 legges inn i kommunedelplanen. Dette alternativet er det
beste for innbyggerne i kommunen.
Agderbygg AS, 15.01.16.
Det forventes at felt B14, alternativ 2, legges inn i kommunedelplanen i tråd med
Agderbygg sitt prosjekt på Nymonen. Planforslaget er i tråd med målsettingen om at
flere skal bo på Tangvall, på grunn av økt andel eldre vil det være et behov for boliger
med tilhørende tjenestetilbud. Det er foreslått varierte boliger, som vil ha ulike
brukergrupper, god tilgang til friområder, universell utforming og attraktive utearealer,
god økonomi for kommunen.
NVE, 14.01.16. og e-post til Fylkesmannen 09.02.16.
Det ble reist innsigelse til manglende vurdering av fare for kvikkleire og manglende krav
til undersøkelse i bestemmelsene. Faglig råd knyttet til flomfare.

Kommunen har behov for ca. 110 nye sykehjemsplasser og
heldøgns omsorgsboliger fram mot 2040. For kommunen er det
en stor fordel å etablere disse i tilknytning til eksisterende
omsorgssenter. Jordet øst for omsorgssenteret avsettes derfor til
offentlig tjenesteyting.

Ken Chr. Heiden, 27.01.16.
Ber om at B14 alternativ 2 tas inn i kommunedelplanen. Agderbygg sitt prosjekt fyller
en funksjon og et behov som folk i Søgne har ventet på.
Aamodt bygg AS, 29.01.16.
Ber om at BKB6 i alternativ 2 legges inn i planen. Ber om at bestemmelsene om maks
høyde på bebyggelsen økes til 19,5 meter.
Som et alternativ er en positiv til kombinert formål tjenesteyting og bolig, med
tjenesteyting i første etasje og boliger over.

Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.

Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.

Kommunen har foreslått endringer av bestemmelsene og ROSanalysen for å imøtekomme innsigelsen og de faglige rådene.
Innsigelsen er etter dette trukket i e-post til Fylkesmannen datert
09.02.16.
Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.
Det er satt et plankrav for området, det er ikke satt noen føringer
for høyden på bebyggelsen i planen. Gjennom reguleringsplan kan
det reguleres med høyere utnyttelse og økt høyde på bebyggelsen
i forhold til det som er der i dag.
Det legges inn kombinert formål tjenesteyting, bolig, kontor og
forretning, hvor tjenesteyting eventuelt legges inn i første etasje.

Hvorvidt tjenesteyting skal inngå, avklares gjennom
detaljregulering.
Forutsetter at rekkefølgekrav løses gjennom utbyggingsavtaler, slik at utviklingen av
eiendommen kan gjennomføres uten å være avhengig av framdrift i tiltakene nevnt i
rekkefølgekravene.

Eldrerådet, 01.02.16.
Delt tilbakemelding knyttet til disponeringen av B14.
Arne Fardal, 27.01.16.
Ønsker at område B14 alternativ 2 legges inn i planen.
Roy Fardal, 27.01.16.
Ønsker at område B14 alternativ 2 legges inn i planen.
Underskrevet liste med 21 underskrifter, 29.01.16.
Forventer at B14 alternativ 2 legges inn i kommunedelplanen. Mener dette alternativet
er det beste for innbyggerne.
Kjell Larsen, 02.02.16.
Min eiendom grenser til elva, planlagt elvesti vil sterkt berøre min eiendom. Den vil
frata meg en viktig del av hagen og redusere verdien. Vil derfor ikke tillate en slik sti.
Området er flomutsatt. Det er nedgravd høyspent langs elva. Mine følelser består i
livslang bruk til et fredelig sted der jeg har hentet daglig glede og sjelefred. Jeg vil
derfor ikke for noen pris miste dette "paradiset."

Det er mange grunneiere på Tangvall og håndteringen av
rekkefølgekravene kan ikke avklares endelig i kommunedelplanen.
Trolig vil det bli aktuelt med ulike modeller for de ulike kravene.
Noen vil bli splittet opp i mindre deler gjennom detaljreguleringer
og andre vil kunne løses gjennom utbyggingavtale e.l.
Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.
Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.
Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.
Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.
Flere boligeiendommer har arealer helt ned til elva, og private
arealer vil bli noe berørt av den planlagte stien. Det er i
reguleringsplanen for Tangveien, regulert sti langs elva gjennom
Larsens eiendommen. Reguleringsplanen videreføres og
kommunedelplanen vil følgelig i liten grad føre til endret status for
eiendommen. Stien er i kommunedelplanen søkt lagt slik at den i
størst mulig grad følger eksisterende tråkk og i minst mulig grad
berører opparbeidede hager. Vi er klar over at det er flomutsatt
langs elva, stien må derfor lages slik at den tåler å bli oversvømt.
Det er både nedgravd høyspent og spillvannsledning langs deler av
elva, disse vil ikke hindre framføring av planlagt sti på bakken.

Søgne idrettsråd, 02.02.16.
Idrettsrådet mener at det er plass til og at alle nåværende idrettsanlegg må legges til
Tangvall. Anleggene skal ha minimum samme bruksområder og aktivitetsmuligheter
som i dag. I tillegg må det i forbindelse med bygging av innendørsidrettsanlegg tas

Det er gjort en vurdering av arealbehovene til idrett og skole.
Endelig avklaring av hva som faktisk skal videreføres på Tangvall
og hvor de skal plasseres, gjøres gjennom detaljregulering av

hensyn til hvordan disse skal kunne nyttes i sambruk med utendørsanleggene. Hvor de
lokaliseres innen planområdet, tar ikke idrettsrådet stilling til nå, men venter på en
detaljreguleringsplan med forslag til det.
Eddie Hoel, 04.02.16.
Det bes om at det innarbeides regler vedrørende støy i planen. Er plaget av støy fra
haner, og det bør ikke tillates dyrehold i form av haner i tettbebygd strøk.

Tine Vatne, 05.02.16.
Forventer at B14 alternativ 2 legges inn i kommunedelplanen. Mener dette alternativet
er det beste for innbyggerne.
Ellen Midtlid Abrahamsen, 05.02.16.
Ønsker at eiendommen GB 72/220 forblir avsatt til utbyggingsformål. Mener det er
urimelig at eiendommen er foreslått satt av til grønt.
Ber om at kommunens håndtering av endringen gjennomgås.

Søgne kommune – helse og omsorg, 15.02.16.
Ber om at området øst for Søgne omsorgssenter avsettes til utvidelse av
omsorgssenteret.
Knut Sigvart Hægeland, 16.02.16.
Vi som har eiendommene Stemveien nr. 3, 5, 7 og 9 på Tangvall ønsker å undersøke
muligheten for å skille ut en tomt fra hver av de eksisterende tomter. Arealet som
ønskes fraskilt er det som ligger mellom Stemveien og Tangvallbekken.
Søgne Bondelag, 15.02.16. og presisering i brev 10.04.16.
Det vises til nasjonale mål om økt matproduksjon og selvforsyning. Omdisponering av
dyrket og dyrkbar jord skal begrenses til områder hvor det kan påvises behov for
omdisponering til formål som i henhold til jordlovens bestemmelser har stor

skolesenteret med tilhørende idrettsanlegg.

Ved byggesaker og i reguleringsplaner skal retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/12) følges.
Eventuelle helseplager knyttet til husdyrholdet skal håndteres
gjennom folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Vi
har ikke hjemmel til på generelt grunnlag å forby dyrehold på
Tangvall gjennom kommunedelplanen.
Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.
Kommunedelplanen er mer detaljert enn kommuneplanen.
Tidligere inngikk eiendommen i et stort område avsatt til
sentrumsformål, med krav om områderegulering. I
kommunedelplanen er det gjort en konkret vurderinger av om GB
72/220 egner seg til utbyggingsformål. Ut i fra at eiendommen
omfatter dyrka mark, er støyutsatt fra Hølleveien, deler er
flomutsatt og at den grenser til elva har vi vurdert at området ikke
egner seg til boligbygging, slik grunneier ønsker. Vi har forståelse
for at dette oppleves som urimelig av grunneier, men vi har ikke
funnet det faglig forsvarlig å avsette området til bolig.
Området er satt av til offentlig tjenesteyting i planforslaget.

Arealene ned mot Tangvallbekken er foreslått sikret som
grønnstruktur. Dersom det skal fortettes på eiendommene er det
er det krav om utarbeiding av en ny reguleringsplan for området.
Det er forståelig at Bondelaget er uenig i omdisponeringen av
store arealer med dyrka mark. Bevaring av dyrka og dyrkbar mark
er en av de viktigste nasjonale interessene kommunen skal
ivareta. Bevaring av jordressurser skal veies opp mot andre viktige

samfunnsmessig vekt. Slike forutsetninger synes etter Bondelagets vurdering i planen å
være til stede når det gjelder utvidelse av arealer til skolebehov og til utvidelse av
omsorgssenter.

nasjonale interesser knyttet til blant annet klima, hvor det ligger
føringer til kommunene om planlegging av nye boliger nær
kollektivknutepunkt og i tilknytning til allerede bebygde områder.

Bondelaget mener følgelig at det for øvrig ikke ligger til rette for å foreta øvrig foreslått
omdisponering. Det gjelder omdisponering av:
- Linnegrøvanområdet
- arealer vest for ungdomsskolen med mindre det gjelder skoleformål
- dyrkbare arealer langs elva avsatt til grønnstruktur
- dyrket jord i B14 mot øst bør bevares for landbruksformål og eventuell senere
sentrumsutvidelse. Presiserer i brev datert 10.04.16, at bondelaget i Søgne ikke har
motforestillinger mot at B14 i alternativ 2 inngår med Agderbyggs plan for spesifikk
sosial boligbygging.

Det har over lengre tid vært ønskelig fra kommunens side å legge
inn større næringsarealer på Linnegrøvan. Det er vurdert som
attraktivt for næringslivet å tilby sentrale næringstomter for
bilbaserte virksomheter, håndverksbedrifter o.l. Den sentrale
plasseringen, nær infrastruktur og boliger, gir kort kjørevei for
mange og vil generere færre kjørte kilometer enn ved en mer
perifer plassering.

Omdisponering i disse områder synes i saksdokumentene ikke faglig og saklig utredet i
henhold til jordlovens bestemmelser og offentlige retningslinjer for omdisponering av
dyrket og dyrkbar jord. Konklusjonene synes heller ikke holdbare i slike
sammenhenger. Det vises til vedtak i Stortingets næringskomite vedrørende nasjonal
jordvernstrategi.
Brev fra flere, 35 underskrifter, 17.02.16
Forventer at B14 alternativ 2 legges inn i planen. Mener Agderbygg sitt prosjekt vil
passe godt i området.
Thore Tallaksen, 17.02.16
Ber om at «Lilleheia», fjellknatten øst for svømmehalltomta, bevares som et
grøntområde, slik at området igjen kan blir et lekeområde.

Områdene som nå er avsatt til bolig på Tangvall, er ment til å
dekke et langsiktig behov for boliger.
De dyrka arealene foreslått avsatt til grønnstruktur, avsettes til
LNF.

Det vises til kommentaren til Bjørsvik sitt innspill over.

Knut Henrik Larsen, 18.02.16.
Ber om at rekkefølgekravene knyttet til turvei langs elva og rundkjøring på
Tangvallveien – Hølleveien tas ut av planen.

Området inngår i planforslaget for detaljregulering av Tangvall
sentrum nord, hvor knatten er foreslått regulert til bebyggelse.
Området blir brukt lite til lek i dag. For å legge til rette for
lekearealer er det satt krav om opparbeiding av lekearealer og
park i innenfor detaljreguleringen og det er satt krav om
opprusting av de offentlige utearealene på Tangvall.
Det er sterkt ønskelig å få til en turvei langs elva og sikre
gjennomføring av en trygg kryssløsning mellom Hølleveien og
Tangvallveien. Rekkefølgekravene opprettholdes.

Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien bør omfatte BOP2 - BOP4

Det er vurdert som relevant med en sammenhengende gang- og

også, eller reduseres til kun å omfatte områdene øst for Elvebakken.

sykkelvei langs Toftelandsveien for alle boligene øst for
Hølleveien. Rekkefølgekravet opprettholdes, kravet utvides til å
også omfatte framtidig tjenesteyting BOP2.

Antar at det fortsatt er mulig å bygge to boliger på GB 73/203 slik det er i gjeldende
plan.

Eiendommen inngår i reguleringsplanen for gnr. 73, bnr. 12, 15, 73
m.fl. Tangveien. Reguleringsplanen videreføres, slik at
eiendommen kan bebygges slik reguleringsplanen hjemler.
BKB1 er forbeholdt boliger om ikke arealet skal benyttes til
skole/idrett. Avtaler knyttet til kjøp, salg eller bytte av
eiendommer kan ikke avklares i kommunedelplanen og må
håndteres i en egen sak.

Murisør Eiendom, 18.02.16.
Ønsker å bygge boliger på BKB1, dersom området ikke skal benyttes til skole. Dersom
det skal bygges skole ønskes det bytte med andre arealer kommunen eier i sentrum.
I punkt 2.5 i bestemmelsene står følgende: innenfor BKB1 og BKB2 tillates bebyggelse
for forretning, bolig og kontor.. Vi antar at dette er en skrivefeil, at det skal være BKB2
og BKB3.
I forbindelse med planlegging er det viktig å få på plass gode og riktige rekkefølgekrav
for planområdet. Kommunen har etter vårt syn gjort en god jobb. Utfordringen er å
finne en modell for gjennomføring av rekkefølgekravene, slik at de ikke blir en
begrensning for å realisere planen. Mener kommunen bør ta på seg byggherrerollen.
Felles skriv fra Norsk zoologisk, botanisk og ornitologisk forening, 18.02.16.
Det er behov for kartlegging av naturmangfold i hele planområdet, også områdene
nord for E39.
Søgneelva med kantsoner må bevares med en sone på minimum 100 meter.
Nedbygging av kantskogen langs elvekanten mot Rohagen og Linnegrøvan må unngås,
for å sikre naturverdiene og hindre spredning av fremmede arter. Viser til at Søgneelva
er et vernet vassdrag med rikt kantvegetasjon. Det er flere rødlistearter med
leveområde innenfor planområdet. I tilknytning til elva og kulturlandskapet.

Skrivefeilen rettes opp.
Det er mange grunneiere på Tangvall og håndteringen av
rekkefølgekravene kan ikke avklares endelig i kommunedelplanen.
Trolig vil det bli aktuelt med ulike modeller for de ulike kravene.
Noen vil bli splittet opp i mindre deler gjennom detaljreguleringer
og andre vil kunne løses gjennom utbyggingsavtale e.l.
Det er ikke vurdert som nødvendig med en ny kartlegging av
naturmangfoldet. Nord for E39 er det ikke planlagt nye tiltak.
BKB4 mot elva reduseres, slik at sonen langs elva ikke bebygges.
Arealene med dyrka mark langs elva settes av til LNF istedenfor
grønnstruktur. Det opprettholdes en trasé for sti langs elva, da
dette vurderes som et viktig grep for å bedre Tangvall som et
attraktivt boområde. Kantsonen langs elva med frodig vegetasjon
skal bevares. Stien er lagt slik i terrenget at den i stor grad følger
eksisterende tråkk, hvor det er, og slik at folk sikres tilgang til
flotte naturverdier uten at disse blir ødelagt. Planlagt gang- og
sykkelvei fra Linnegrøvan over elva til Søgneveien (fv 167) vil ikke
gå over Rohavneset, men skal krysse øst for dette området. Ved
krysningspunktet er det fjell, slik at dyrka mark ikke blir berørt på

nordsiden av elva.
Å bygge ned produktiv matjord er en forbrytelse mot kommende slekters mulighet til å
produsere mat. Befolkningseksplosjon og klimaendringer gjør at vi må ta vare på
jordbruksområder lokalt.

Kjell Tørlin Andreassen, 19.02.16.
Ber om at rekkefølgekrav i planen blir slik at det vil være økonomisk mulig å sette i
gang boligbygging selv i mindre skala.

Naturvernforbundet, 19.02.16.
Naturvernforbundet slutter seg til merknadene fra Søgne bondelag.
Det er misvisende fra Søgne kommune å si at det i regional plan for
Kristiansandsregionen står at sentrum skal utvides til også å omfatte Linnegrøvan.

Naturvernforbundet ber om at enhet for kultur fremlegger en vurdering av den
samlede betydningen av kulturlandskapsområdet Linnnegrøvan og planens
konsekvenser for området.

Det er en utfordring å veie ulike interesser opp mot hverandre.
Søgne kommune anser det som viktig å ivareta de store
sammenhengende dyrka arealene som er på Tangvall. Dette er
viktig både for å bevare god områder til dyrking av mat, ivareta
naturverdier knyttet til disse områdene og for å bevare
identiteten til Tangvall som et sentrum i kulturlandskapet.
Samtidig skal kommunen legge til rette for næringsutvikling og
attraktive boligområder nær sentrum, slik at flest mulig skal kunne
gå, sykle og reise kollektivt til sine daglige gjøremål. Det skal være
kort vei til turområder, det skal være høy og tett utnyttelse av
områdene, samtidig som en skal unngå støy, det skal være solfylte
gode uteområder for alle aldersgrupper. For å kunne
imøtekomme andre nasjonale krav og mål enn bevaring av dyrka
mark, har kommunen vurdert det som nødvendig å omdisponere
deler av den flotte landbruksjorda vi har.
Det er satt noen felles overordnede rekkefølgekrav i
kommunedelplanen. Det er urealistisk at små enkeltområder skal
kunne løfte disse alene og det er forutsatt at rekkefølgekravene
må deles opp gjennom detaljreguleringer eller gjennomføres i
samarbeid mellom flere aktører. Løsninger for gjennomføring
avklares gjennom reguleringsplan og utbyggingsavtaler.
Viser til kommentarene til Søgne bondelag. Det står på side 26 i
regionalplanen at for Søgne sin del utvides sentrum til å omfatte
Linnegrøvan. Dette er ikke oppfattet som et krav, men en føring
for at en i planleggingen av sentrum i Søgne skal vurdere
Linnegrøvan med de funksjonene som ligger der, som en del av
sentrum.
Kulturenheten har vært med i planarbeidet blant annet i
forbindelse med mulighetsstudien og ledelsen på sektornivå har
vært involvert i planarbeidet. I konsekvensutredningen er det

gjort vurderinger knyttet opp mot landbruk, kulturminner og
kulturmiljø. Vurderingene som er gjort vurderes som tilstrekkelig
for å ha et beslutningsgrunnlag. Deler av den dyrka marka på
Linnegrøvan vil bli nedbygd. De resterende arealene vil bli relativt
små, og bli mindre interessante å drifte. Slik sett vil utbyggingen
på Linnegrøvan være negativt for kulturlandskapet i området. De
mest verdifulle arealene med tanke på naturverdier ned mot elva,
bevares.
Anbefaler at tursti tas ut, og at det kun legges inn en gangsti på vestsiden av elva fra
Toftelandsbrua med kobling opp til Hølleveien ved Linnegrøvan.
Søgneelva er vernet, ber om at 100-meters vernesone følges opp i planen.

BKB4 mot elva reduseres, slik at sonen langs elva ikke bebygges.
Arealene med dyrka mark langs elva settes av til LNF istedenfor
grønnstruktur. Det opprettholdes en trasé for sti langs elva, da
dette vurderes som et viktig grep for å bedre Tangvall som et
attraktivt boområde. Kantsonen langs elva med frodig vegetasjon
skal bevares. Stien er lagt slik i terrenget at den i stor grad følger
eksisterende tråkk, hvor det er, og slik at folk sikres tilgang til
flotte naturverdier uten at disse blir ødelagt.

Ber om at kommunen gjennomfører en kartlegging av naturmangfoldet.

Det er i planarbeidet vurdert at det ikke er nødvendig med ny
kartlegging av naturmangfoldet.

Ber om at planen sikrer bruk av alternative oppvarmingskilder.

I følge teknisk forskrift er det krav om alternative energikilder til
elektrisitet til oppvarming. Det forutsettes at teknisk forskrift
følges.

Det bør vurderes om parseller mot øst og vest skal benyttes til hagebruk.

Innspillet om hagebruk er interessant. Planen legger ingen
hindringer for at det i framtidige reguleringsplaner kan legges inn
parseller til hagebruk.

Ber om at det utarbeides et eget tillegg til planen hvor alle miljøforhold får en samlet
framstilling.

Det er laget en konsekvensutredning i tråd med kravene på
kommuneplannivå. Av denne framgår vurderinger av bl.a.
miljøforhold. Denne er utarbeidet i samarbeid med flere enheter i
kommunen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, 19.02.16.
Rekkefølgekravene som stilles må ikke hindre gjennomføring av planen. Det er
avgjørende at kommunen tar byggherrerollen.
Ber kommunen være forutsigbare, det vises blant annet til området for Agderbygg sitt
prosjekt.
Det er positivt at kommunen legger til rette for utvidelse av Linnegrøvan.
Vest-Agder Bondelag, 19.02.16.
Søgne kommune har et ansvar for å sikre dyrka mark for all framtid, kommunen tar
ikke dette ansvaret.
Viser til Søgne bondelag sitt høringssvar, hvor det er gjort rede for hvilke arealer som
kan vurderes omdisponert og hvor det vises til stortingets vedtak om skjerping av
jordvernet.
Helge Andersen, 17.02.16.
Arealer til idrettsanlegg må erstattes dersom utvidelse av skole medfører
omdisponering av idrettsanlegg. Dette virker vanskelig å få til.

Planlagt turvei langs elva og gjennom sentrum vil bli støyutsatt og berøre dyrket mark,
er flomutsatt og vanskelig å gjennomføre på grunn av mange grunneiere. Turveien bør
droppes i sin helhet.

Det er satt noen felles overordnede rekkefølgekrav i
kommunedelplanen. Trolig vil det bli aktuelt med ulike modeller
for de ulike kravene. Noen vil bli splittet opp i mindre deler
gjennom detaljreguleringer og andre vil kunne løses gjennom
utbyggingsavtale e.l.
Det er beklagelig at kommunens behov for utvidelse av
omsorgssenteret ikke har blitt avklart tidligere.

Det vises til kommentarene til Søgne bondelag sin uttalelse til
planforslaget.

Det er behov for større areal til skole og det er ønskelig at skolen
skal ligge tett på sentrum. Det vil bli utfordrende å opprettholde
alle idrettsanleggene slik de er i dag, men det er et mål å beholde
de fleste idrettsfunksjonene på Tangvall. Plassering og utforming
av skole og idrettsanlegg skal endelig avklares gjennom
detaljregulering.
Bedre turmuligheter og tilgang til elva er spilt inn som et ønske fra
flere i arbeidet med kommunedelplanen. Elva er lite tilgjengelig
for folk flest slik den ligger i dag. Områdene langs elva har flotte
kvaliteter. Selv om stien langs elva kobles til gangforbindelser i
mer støyutsatte områder, kan vi ikke se at det er et argument for
ikke å ha en sti langs elva. I et folkehelseperspektiv er
nærturtilbud viktig for å legge til rette for daglig aktivitet for flere.
Stien vil i liten grad berøre dyrka mark. De dyrka arealene som var
foreslått avsatt til grønnstruktur endres til LNF, for å presisere at

områdene er tenkt videreført som jordbruksformål. Arealene
langs elva er flomutsatt, stien må derfor opparbeides slik at den
tåler å bli oversvømt. Elva går fort opp og fort ned ved
flomhendelser, slik at det kun vil være i kortere perioder at stien
ikke vil være tilgjengelig på grunn av flom. Stien vil ikke være en
del av den kritiske infrastrukturen på Tangvall. Konsekvensene ved
at stien ikke er tilgjengelig i kortere perioder på grunn av flom
vurderes ikke som alvorlige.
Parsell øst for omsorgssenteret må settes av til tjenesteyting, det vil bli stort behov for
ulike omsorgsboliger.

Stien langs elva vil berøre i overkant av 20 ulike eiendommer. Det
kan gjøre det vanskelig å få gjennomført stien, men vi ser ikke det
som et argument for ikke å legge den inn.

Statens vegvesen, 18.02.16.
Forutsetter at det settes plankrav for BOP3. Det vil være naturlig å markere
byggegrense mot E 39 i reguleringsplanen.

Parsellen settes av til tjenesteyting.
Delen av BOP3 som ligger mot E39 endres til framtidig
tjenesteyting og inngår som en del av BOP2 i endret planforslag.
Resten av BOP3 videreføres som nåværende tjenesteyting, med
bestemmelser i tråd tidligere reguleringsplan for området.

Det må legges inn i rekkefølgekravet til rundkjøringen til Linnegrøvan at rundkjøringen
skal opparbeides i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Bestemmelsen endres slik at det står at rundkjøringen skal
opparbeides i tråd med godkjent reguleringsplan.

Det vises i planen flere steder symbol for både eksisterende og framtidig gang- og
sykkelvei, dette bør rettes opp. Det står at kommunedelplanen for sykkel videreføres,
men vi kan ikke se at det stemmer.

Vi har vært usikre på hvordan vi skal vise områder hvor det er
eksisterende gang- og sykkelvei, men hvor kommunedelplanen for
sykkel viser en annen løsning. Kartdelen til kommunedelplanen for
sykkel viser heller ikke om det skal være ensidig eller tosidig
løsning og det er ikke tatt endelig stilling til hvilken side av veien
løsningene skal ligge på, vi har derfor vært usikre på hvordan
dette skal tegnes opp i kommunedelplanen for Tangvall. Planen
må ses i sammenheng med planbeskrivelsen til
kommunedelplanen for sykkel.

Det påpekes at store deler av nye byggeområder langs E39 vil bli liggende i rød og gul

Det er en nasjonal føring om at ny bebyggelse skal plasseres nær

støysone.

infrastruktur og sentra, for å redusere behovet for bilkjøring. Det
er et dilemma at dette ofte kommer i konflikt med støysoner fra
trafikkerte veier.

Er enig i rekkefølgekravene. Ny rundkjøring på E39 kan ikke etableres før E39 er lagt i
ny trasé.

Det legges inn en presisering om at ny rundkjøring ikke kan
etableres før E39 er lagt i ny trasé.

Kollektivknutepunktet er viktig, det er uheldig å benytte en stor del til parkering.

Det framgår av bestemmelsene at området skal reguleres til
kollektivterminal. Detaljert utforming av området avklares
gjennom detaljregulering. Det er ikke tenkt å benytte store deler
av kollektivknutepunktet til parkering.
Plandokumentene er kvalitetssikret. Gjennom mulighetsstudien er
det gjort en vurdering av volum og laget 3D illustrasjoner som
viser mulig utbygging. Vi kan ikke se at det er behov for å lage en
til. Det er satt krav om type bebyggelse og utnyttingsgraden angis
tydeligere i bestemmelsene. Mer detaljer om hvordan områdene
skal utvikles vurderer vi ikke som hensiktsmessig å legge inn i
kommunedelplanen.

Vest-Agder fylkeskommune, 29.02.16 og 14.03.16.
Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunen kvalitetssikrer planmaterialet og
utarbeider 3D-modell som viser virkninger av planforslaget.

Bestemmelsene må strammes opp og gjøres entydig. Parkeringskravene til bil og sykkel
må vurderes på nytt.

Det er gjort en stor jobb med å tilpasse bestemmelsene til de ulike
delområdene, noen med plankrav og noen uten. Det har også
vært et mål å kunne styre noe mindre utbygging på eksisterende
bebygde tomter, men at det blir krav om plan og høyere
utnyttelse dersom det skal tillates flere boenheter. Vi ser at dette
ikke har blitt forstått av fylkeskommunen. Bestemmelsene
omarbeides for å gjøre de tydeligere. Parkeringskravene vurderes
på nytt.

Det må være tydeligere hva som skal gjøres i sentrumsområdene, m.m.
Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunedelplanen gir sterkere føringer for utvikling
av Tangvall som byrom i tråd med strategier i mulighetsstudien. Det må settes krav til
byrom, gatestruktur, type bebyggelse m.m.

Det er i planen gitt en klar avgrensing av områdene som skal
utvikles til sentrumsformål. BS1 er vurdert som ferdig utbygd.
Gjennom detaljreguleringer av BS2 og BS3 vil endelig utforming av
områdene avklares. Det ligger klare føringer gjennom
bestemmelsene og planbeskrivelsen at områdene skal bygges ut

med sentrumsfunksjoner og at det forventes en høy utnyttelse av
områdene. For å tydeliggjøre dette legges det inn minimumskrav
til antall boenheter for områdene som skal planlegges med
boliger. Kommunen mener det at det feil å sette konkrete krav til
utformingen og plasseringen av bebyggelsen på
kommuneplannivå. For å sikre en viss høyde på bebyggelsen har
administrasjonen tidligere fremmet forslag om en
minimumshøyde på bebyggelsen, dette ble tatt ut ved den
politiske behandlingen av planen.
Det synes unødvendig å utvide næringsområdet på Linnegrøvan. Dersom dyrka mark
skal omdisponeres til næringsformål bør det settes krav om høy utnyttelse gjennom
krav om minste BYA framfor maks BYA.

Kravet til utnytting i Linnegrøvan endres fra maks til min BYA. Det
er behov for sentrumsnære næringstomter. Grunnen til at det er
regulerte tomter som ikke er bebygd, er at utbyggingen er utsatt
blant annet på grunn av utfordringer knyttet til å realisere
rekkefølgekravet om rundkjøring på Hølleveien.

Fylkeskommunen gir faglig råd om å regulere høydedraget Solåsen til grønnstruktur.

Det faglige rådet knytet til Solåsen følges. Høydedraget reguleres
til LNF.

Det presiseres at arealet avsatt til kollektivknutepunkt i sin helhet må brukes til
samferdsel og kollektivtransport. Parkering skal ikke inngås som en del av området. Det
anbefales at detaljløsninger blir avklart gjennom arbeidet med regional plan for
kollektivtrafikken, hvor Søgne kan brukes som case.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 04.03.16.
Fylkesmannen vektlegger føringene i regional plan og ser positivt på planforslaget slik
det er avgrenset med hensyn til en langsiktig utvikling av kommunesenteret. For å sikre
en optimal utnyttelse gir Fylkesmannen faglig råd om at det settes rekkefølgekrav
som gjør at utbyggingspotensialet innenfor eksisterende byggeområder blir utnyttet
før det skjer omdisponering av dyrka mark innenfor:
- Linnegrøvan: Planlagt utvidet næringsområde BN.
- Vestre del av Tangvall: Boligfeltene B1, B2, B3, B5
- Østre del av Tangvall, regulerte landbruksområder i gjeldende reguleringsplan

Området er forbeholdt kollektivterminal, dette framgår av
bestemmelsene. Detaljert utforming av området avklares
gjennom reguleringsplan. Vi er positive til å benytte Tangvall som
case.
Kommunen ønsker en høy utnyttelse av arealene som skal
bebygges. Innenfor planområdet er det mye småhusbebyggelse
som er i god stand, flere hus er av nyere dato. Det å endre planen
slik at en kun skal tillate transformasjon av bebygde områder, før
noe dyrka mark kan omdisponeres, ser vi på som vanskelig å
gjennomføre. Byggeområdene er delt opp i felt for å gi føringer for
at det kan lages reguleringsplaner for avgrensede områder om
gangen. Kravene til utnyttingsgrad er satt i tråd med kravene i den
regionale planen for Kristiansandsregionen og er styrende for alle

områdene som skal planlegges med boliger.
Det gis faglig råd om at grønnstrukturen mellom næringsområdet på
Linnegrøvan og Søgneelva legges ut som LNF-område, men med mulighet for å etablere
naturtilpasset tursti langs elva.

Det faglige rådet imøtekommes. Arealene mellom planlagt sti og
næringsområdet settes av til LNF. Ned mot elva opprettholdes
kombinert grønnstruktur – friområde, turdrag og naturområde.

Videre gis det faglig råd om at det innenfor BKB5 legges inn ett grønstrukturbelte langs
Kleplandsbekken.

Det faglige rådet imøtekommes. En liten del av BKB5 settes av til
LNF.

Ut fra hensynet til Søgneelva (som verna vassdrag) fremmes det innsigelse til den del
av ubebygd kombinert bolig- og næringsbebyggelse BKB4/Solåsen som ligger
nærmere elva enn 50 meter. Evt. utbygging bør vektlegge god landskapstilpasning ut
mot elva.

Innsigelsen imøtekommes. Arealene mot elva og toppen av
Solåsen avsettes til LNF.

3
Merknader til høringsuttalelse av kommuneplan for Tangvall.
Jeg ber om at B 14 alternativ 2 kommer inn som permanent del av kommunedel planen Tangvall.
Begrunnelse:
Mange eldre ønsker å bo i eget h`lem til livets slutt. Eldre ønsker å klare seg selv i alderdommen
trenger

nærhet til sykehjem

og til aktiviteter

men

.

Prosjektet Agder bygg er et prosjekt som ivaretar nettopp dette og svært mange eldre har ønske
om egen bolig i dette området.
Ved en å realisere prosjektet vil dette kunne føre til økonomisk besparelse for kommunen ved at
kommunens

hjemmehjelpe

er i nærheten.

Prosjektet

viser at trivsel stue/aktiviteter

etc som vil

kunne bidra til at folk klarer seg lengre hemme uten hjelp fra kommunen.
I eldrerådet ble det den 26.05.14 gitt følgende merknader til høring av kommuneplanen for
Tangvall oppstart

av planarbeid

og høring av planprogram

sitat:

Eldrerådet ber om at tomt Grn 73 nr 67 Monan Teigen 1 kan utredes/oppstartes

med en

detaljreguleringsplan parallelt med reguleringsplanen for kommuneplanen på Tangvall.Tomta er
tiltenkt omsorg 50+ ca 80 enheter ,og ligger allerede inne i regionplan for Kristiansandsområdet
hvor det står boliger.
Tomta ligger sentralt ved siden av omsorgsenteret og vil gi muligheter for eldre som ønsker bolig
og bo i eget hjem.
Enstemmig

vedtatt

Den 27.05.14 fattet rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne enstemmig følgende vedtak
sitat:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til eldrerådets høringsuttalelse til tomt Grn
73 nr 67 Monan teigen 1. rådet støtter eldrerådets uttalelser da boligene i prosjektet også kan
være aktuelle for personer med nedsatt funksjonsevne.
Enstemmig

vedtatt.

Senlorsenterets medlemmer og pensjonist forenmgen 19.9.14 støtter uttaleleser fra Eldrerådet og
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Dette viser at B14 alternativ 2 er dette prosjektet veldig mange innbyggere i Søgne ønsker og ber
derfor om at merknadene tas til følge.
Søgne den 13.1.16
Med hilsen
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2026 Nymoen Hageby
Til: Søgne kommune
Ved: Arealenheten ved Vibeke Wold Sunde
Dato: 15.01.2016

NYMOEN HAGEBY – OPPSUMMERING AV PLANENS INNHOLD OG HENSIKT –
INNSPILL TIL BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR TANGVALL
Detaljreguleringsplanen for Nymoen er utarbeidet parallelt med kommunedelplanarbeidet for Tangvall.
Hensikten med dette har vært å samkjøre arealbruken i planene, slik at detaljreguleringsplanen blir i
samsvar med kommundelplanen. Det er derfor forslagsstillers forventning at planforslaget for Nymoen
Hageby i sin helhet legges inn i kommunedelplanens felt B14. I det etterfølgende oppsummeres
planforslagets hovedtrekk, og det gjøres rede for hvilke vurderinger og anbefalinger som ligger til
grunn for planforslaget.
Nymoen Hageby planlegges som et variert og spennende boområde, der det legges opp til at småhus,
blokkleiligheter, serviceboliger og rene omsorgsboliger kan integreres i ett og samme boliganlegg. I
tillegg skal ulike servicetilbud integreres i anlegget slik at beboere i alle aldersgrupper kan bli boende i
egen bolig lengst mulig.
Hagebykonseptet
Mulighetsstudien som ligger til grunn for kommunedelplanen viser området som relativt tett
boligbebyggelse/hageby. En høy utnyttelse nært kollektivknutepunkt og områdesentra er i tråd med
nasjonale mål for bærekraftig utvikling ved at det stimulerer til redusert bilbruk. Fortetting med høy
utnyttelse i sentrale områder er en bedre utbyggingsstrategi enn å løse boligbehovet ved utlegging av
perifere områder i kommunen til boligformål hvor privatbilisme nesten er en forutsetning for utbygging.
Selv om perifere områder ofte lett kan oppfylle krav om uteareal og parkering, medfører det økt
forurensing, økt trafikk samt nedbygging av grønne arealer.
Planen for Nymoen Hageby sikrer boliger med høy tetthet og svært gode boligkvaliteter gjennom
sterkt fokus på de grønne rommene og utearealene.
Flere mennesker skal bo i og nært Tangvall
Planen følger opp målsettingene om fortetting og boligutbygging i tilknytning til kollektivknutepunkt og
områdesentra. Det er viktig å styrke Tangvall som kommunesenter ved å etablere boliger og annen
virksomhet sentralt på Tangvall.
Trygghet, nærhet, felles service og fellesarealer
Kommuneplanen gir rom for funksjoner som forretning og tjenesteyting i tillegg til boliger. Dette følges
opp i planforslaget ved at det tilrettelegges for fellesarealer, servicetilbud med mer i
blokkbebyggelsen.
Befolkningen i nærområdet består av flere eldre som på sikt vil føre til at en får et generasjonsskifte
med et annet forbruksmønster. Det vil derfor være et behov for boliger med tilhørende tjenestetilbud i
/Volumes/Prosjekter/2000 - 2100/2026 Monan - Agderbygg Søgne/Dokumenter/2 NotaterMeldinger/2026_Søgne_kommune_150116.docx
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form av helsetjenester, service som hud- ,hårpleie,fysioterapi etc. En kan også se for seg enkle
serveringstilbud i samarbeid med omsorgssenteret over gaten. Planleggingen må i dag bidra til å
motvirke ensomhet, og sikre trygghet og tilhørighet for eldre. For kommunens del vil det være viktig at
store deler av befolkningen kan bo hjemme lengst mulig og at boligen er tilrettelagt for alle livsfaser. I
tillegg til at dette er god økonomi for kommunen er det også en opplevelse av kvalitet for innbyggerne.
Planforslaget gir rom for en svært god interaksjon mellom offentlige og private aktører når det gjelder
servicetilbud og omsorg i fremtiden. Da befolkningens gjennomsnittsalder øker, må kommunen
planlegge ut fra en aldrende befolkning.

Variert boligbebyggelse – småhus med universell utforming og blokk
De foreslåtte boligene gir større variasjon i boligtilbudet i kommunen og åpner for at folk blir boende i
kommunen også etter at de har solgt eneboligen. Det er i dag etablert noe lavblokkbebyggelse i
nærliggende områder, og den foreslåtte etablering av bygninger i 2-6 etasjer bidrar til en urbanisering
og fortetting av området, og vil komplettere kommunesenteret på en god måte. Planen vil bidra til å
etablere flere boliger som har en annen utforming og en annen målgruppe enn store eneboliger. Dette
åpner for flere og mer differensierte beboergrupper og gjør at flere kan bli boende i kommunen når de
ønsker en annen boform enn eneboligen. Det er også flere gode eksempler på at unge og eldre har
gjensidig utbytte av å bo nært hverandre.
Tilgang til sentrale friområder
Kommunen har satt fokus på tilgang til sentrumsnære fri- og turområder. Som en del av planen ytes
det tilskudd til opparbeidelse av turveg langs Søgneelva. Tilgangen til offentlig friareal i nærområdet er
for øvrig god. Det er korte avstander i Tangvallområdet og det store grøntområdet Solåsen er lett
tilgjengelig. Det er også kort avstand til turområder på nordsiden av E39 gjennom at området er
direkte tilknyttet gang-/sykkelveger. Disse har også forbindelse til skoler og fritidstilbud i sentrum av
Tangvall.
Grøntstruktur
Grøntarealene er tillagt stor vekt i planforslaget. Høy og tett utnyttelse stiller strenge krav til høy
kvalitet på utearealene. Planforslaget sikrer at det etableres offentlige sentrale grønne områder med
universell utforming inne i bebyggelsen, og at det sikres god tilgang for alle til disse grønne lungene.
Både balkonger og uteareal på terreng har gode solforhold. Utearealet på bakkeplan er
sammenhengende, har god størrelse og sammen med lekeplassene er uterealet på bakkeplan
tilpasset alle aldersgrupper. Det etableres offentlige stier/gangveier for å øke tilgjengeligheten internt i
området. Det legges vekt på høy visuell og fysisk kvalitet. Da deler av boliganlegget tenkes etablert for
beboere i aldersgruppen 50+ legges det stor vekt på universelt utformede uteområder. Det tillates
også at ganglinjer etc kan overdekkes med lette halvtak, pergolaer etc slik at tiljgengeligheten ivaretas
også i vinterhalvåret.

God økonomi for kommunen
For kommunen vil sentralt beliggende boliger med gode servicetilbud være avgjørende i kampen for å
sikre seg beboergrupper i ulike livsfaser. Søgne kommune er en kommune i vekst, og dette innebærer
økte skatteinntekter for kommunen. For at barnefamilier skal fortsatt bli boende i kommunen når
livssituasjonen endres er det viktig at det finnes et boligtilbud som er så variert at utflytting ikke blir et
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alternativ. Nymoen Hageby er et område der man kan bo fra barndom til alderdom uten å måtte flytte
lenger enn at man kan bære flyttelasset fra et bygg til et annet.

Forutsigbarhet
Planforslaget slik det fremmes, er i samsvar med kommuneplanen med tanke på arealbruksformål. De
signaler utbygger har fått gjennom hele prosessen har vært at kommunen er positive til planforslaget.
Det har fra starten av vært åpnet for en parallell behandling av planenforslaget for Nymoen og
kommunedelplanen for Tangvall, og det er tiltakshavers forventning at kommunen følger opp dette på
en ryddig og god måte.
Planforslaget innebærer en videreføring av en pågående oppgradering og urbanisering av
kommunesenteret på Tangvall. Dette er en planlagt transformasjon fra åpen og spredt bebyggelse til
en tettere og mer bymessig struktur, noe som også er med og styrker kollektivtransport og annen
miljøvennlig transport som for eksempel sykkel. Planforslaget legger til rette for en arkitektonisk
”oppstramming” av området, og innebærer at de visuelle og romlige kvalitetene i utearealene
forbedres. Sammen med øvrig ny bebyggelse og grøntstruktur som følger av kommunedelplanen vil
denne utbyggen være med og styrke Søgne kommune sitt kommunesenter, Tangvall.
På bakgrunn av ovennevnte ber vi om at hele B14 alternativ 2 i sin helhet tas med i Tangvallplanen.

Med vennlig hilsen
SPISS Arkitektur & Plan AS

Svein Erik Bjorvand
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Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
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Samordning av statlige innsigelser - Kommunedelplan for Tangvall Søgne kommune
NVE har innsigelse til kommunedelplan for Tangvall. Innsigelsen har bakgrunn i at fare for
kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig belyst og innarbeidet i planen. NVE har også faglige råd
knyttet til flomfare.
Vi viser til brev fra Søgne kommune 11.12.2015 med offentlig ettersyn av kommunedelplan for
Tangvall. Vi viser videre til vårt innspill til planarbeidet 23.06.2014, hvor mulighet for forekomster av
kvikkleire innenfor planområdet ble omtalt.
Kvikkleireskred
Kvikkleire kan oppstå når salter over lang tid er vasket ut av marine avsetninger. I hellende terreng kan
forekomst av kvikkleire medføre redusert områdestabilitet. Kvikkleireskred kan skje uten forvarsel, ha
stort omfang og medføre store skader på bebyggelse og fare for liv og helse. På kommuneplannivå skal
potensiell fare identifiseres. Fare for kvikkleireskred er imidlertid ikke belyst eller håndtert i dette
kommunedelplanarbeidet. På kommuneplannivå skal potensiell fare identifiseres. I reguleringsplan skal
eventuelle fareområder avgrenses, jamfør NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i
arealplanar.
For å løse innsigelsen må kommunedelplanen sikre at områdestabilitet blir belyst og ivaretatt i
detaljregulering, jamfør plankrav i bestemmelse 1.1. For tiltak hvor kommunedelplanen ikke
stiller krav om detaljregulering må det gis bestemmelse om at områdestabilitet skal belyses og
ivaretas gjennom byggesak. Mulige utfordringer knyttet til kvikkleireskred og områdestabilitet
må omtales i ROS-analysen.
I forbindelse med regional kartlegging av potensiale for kvikkleireskredfare på Sørlandet, har Norges
geotekniske institutt (NGI) vært på befaring i Søgne kommune. NGI har innenfor planområdet merket
av flere interesseområder knyttet til fare for kvikkleireskred. Kartleggingen er ikke fullført. Det er mulig
NGI kan bidra for å avgrense aktsomhetsområder på Tangvall, ut fra kunnskap som nå foreligger. Vi
viser for øvrig til NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred – Vurdering av områdestabilitet
ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddgenskaper.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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Vassdrag
NVE er tilfreds med at flomanalyse for Søgneelva med flomsone for 200-årsflom er angitt som
hensynssone med tilhørende bestemmelse. På grunn av klimaendringer er det imidlertid grovt anslått at
en flomhendelse med tilsvarende sannsynlighet i år 2100 vil ha en vannføring som er 20% større. Det er
ikke utarbeidet kart for flomsone med klimapåslag. Vi vil dessuten rette oppmerksomhet mot forbehold
om nøyaktighet gitt i kartleggingsrapporten. Det bør gjøres nærmere vurderinger av faktisk
flomutsatt areal ved tiltak/detaljplanlegging nær den beregna flomsonen. Dette bør angis i
bestemmelsene. Det er i rapporten videre anbefalt å legge til 0,5 meters høyde for å kompensere for
usikkerhet i beregningen. NVE ber om at planen angir bestemmelse om byggehøyde på minimum
0,5 meter over beregnet høyde for 200-årsflom.
Vest i planområdet er det et mindre vassdrag. Flomproblematikk her er ikke behandlet i planen.
Plankartet angir byggeformål helt fram til vassdraget, men langs deler av vassdraget er det angitt
hensynssone grønnstruktur. NVE anmoder om at flomfare knyttet til også dette vassdraget belyses
og ivaretas i kommunedelplanen. Byggeområder med potensiell fare for flom må merkes av som
hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten. For byggeområder med krav om
detaljregulering, er det tilstrekkelig at kommunedelplanen angir bestemmelse om at flomfare skal
utredes og ivaretas ved regulering.
I følge vårt kartverk går det en bekk i rør under Tangvall. NVE anbefaler at også denne merkes tydelig i
plankartet.
Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

Fra: ken heiden[kenheiden@gmail.com]
Dato: 27.01.2016 14:28:36
Til: Postmottak
Tittel: høringsfrist

Til Søgne Kommune!

Viser til utvidet høringsfrist angående innspill/kommentarer til Tangvallplanen og har følgende merknader som jeg mener må tas med: Jeg mener at B14. ALT.2. må tas inn i planen i sin
helhet, da prosjektet til Agderbygg fyller en funksjon og et behov som folk i Søgne har ventet lenge på.
Med venligs hilsen

Ken Chr. Heiden

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2721 -3172/2016
Liv Tone Askildsen
25.01.2016

Saksframlegg
Referatsaker - 01.02.16
Utv.saksnr
4/16

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
01.02.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 01.02.2016
Behandling:
Innstilling:
RS 1/16: Varsel - Oppstart av privat reguleringsplanarbeid- Detaljregulering – Tangheia –
Planid 201516
Merknad:
Eldrerådet mener adkomsten til bygge området også må være tilrettelagt for
funksjonshemmede i samsvar med universell utforming.
RS 3/16: Utsatt høringsfrist – Kommunedelplan for Tangvall
Merknad fra Arvid Abrahamsen og Tormod Mjaaseth:
Vi har følgende merknader/innspill til kommunedelplan for Tangvall. Vi forventer at
B14.alternativ 2. kommer inn som permanent del av Tangvallplanen.
Vi mener at Agderbygg sitt forslag til detaljreguleringsplan for Nymoen alternativ 2. er det
beste for Tangvall planen og innbyggerne og at dette ivaretar de intensjonene Agderbygg har
for dette området og som de også har levert inn til kommunen.
To stemmer ble avgitt for denne protokolltilførsel: Arvid Abrahamsen og Tormod Mjaaseth
To stemmer ble avgitt mot denne protokolltilførsel: Helge Andersen og Anne Lise Lund
Helge Andersen og Anne Lise Lund har følgende protokolltilførsel til planen:

Administrasjonen bes komme for å orientere eldrerådet angående disponering av AT B14
Øvrige merknader:
RS 15/16: Tilskudd- aktivitet for seniorer og eldre.
 Utsettes til neste møte i eldrerådet 29.02.16.
RS 23/16: Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn
 Utsettes og tas opp på møte 04.04.16
RS 24/16: Sammendrag – forskningsresultat Morgendagens aktivitetssentre 2014-2016.
 Utsettes til neste møte 29.02.16
Eldrerådet tar øvrige referatsaker til orientering.
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Fra: Kjell Larsen Tangveien 45 Søgne
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Til:

Søgne,2/2-2016

Søgne Kommune

Planlegningsavdeling

Add.Vibeke

Wold Sunde

Gangsti

langs søgneelva

på Klepland

iSøgne.

Jeg har tidligere tatt kontakt med deg om denne saken,og du anbefalte meg da å komme med mine
synspunkter.
Først vil jeg komme med opplysninger
tilstøtende

om eiendommen

som jeg eier samt til bruksretterjeg

har på

eiendommer

Min eiendom er Tangveien 45 som grenser ned til elva. I tillegg eierjeg Tangveien 47 med tinglest
bruksrett helt ned til elva. Videre harjeg en avtalebruksrett

på den tarmen som ligger ned mot elva

øst for Tangveien 45.
Den elvestien som er planlagt vil sterkt

berøre min eiendom.

Den vi I frata meg en viktig del av

hagen som jeg er meget glad i. Min eiendom kan også bli verdiforinget.

Derfor vil jeg ikke gi tillatelse

til en slik sti som jeg mener kan gi mye plager også iform av støy og trafikk på sikt.
Dette området er sterkt flomutsatt,

og jeg er betenkt på hva dette vil si med hyppigere flommer

mest sansynlig vil øke med økt vannføring i framtiden

pga. klimaendring.

som

Jeg har bodd her på min

eiendom siden 1964. Jeg kjenner meget godt til flommene i elva. Den største flommen hadde vii
1976 (skal vist nok ha vært den største

noensinne).

Da hadde jeg betydelige

Jeg kan opplyse

en høyspent

kraft kabel langs elva. Og jeg har en lavspent

om at det er nedgravd

skader

i hagen.

ledning nedgravd for en robot- plenklipper.
Så vil jeg legge til noen personlige følelser som jeg vet ikke alltid vil bli vektlagt i en slik sak, men som
for meg er av den største betydning.

Mine følelser består i livslang bruk til et fredelig sted der jeg

har hentet daglig glede og sjelefred. Jeg vil derfor ikke for noen pris miste dette "paradiset."

Hvis andre opplysninger

Med vennlig hilsen
2/‘,
. `M
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står jeg gjerne til tjeneste

Søgne idrettsråd
Postboks 1130
4683 Søgne

Søgne kommune
Vibeke Sunde
postmottak@sogne.kommune

Søgne 02.02.2016
Kommunedelplan Tangvall Offentlig ettersyn
Viser til brev med planforslag datert 11.12 2015 vedrørende offentlig ettersyn og høring av
kommunedelplanen for Tangvall
Søgne idrettsråd har vurdert forslaget og har først og fremst innspill på det som omhandler idrett i
planen
Kommunedelplanen for Tangvall omfatter det største arealet i någjeldende reguleringsplaner som er
regulert til idrettsformål i Søgne, med tre fullverdige fotballanlegg, fullverdig friidrettsanlegg, to
balløkker gress, en sandvolleyballbane og to tennisbaner, mindre skateanlegg, klubbhus med
garderober, tribuneanlegg og maskin og redskapsgarasje for stadionanlegget.
Anleggene brukes til organisert aktivitet av Søgne Fotballklubb, Søgne IL- friidrett og volleyball og av
Søgne Tennisklubb. I tillegg er området meget godt brukt til uorganisert fysisk aktivitet og til
skolebruk.
Idretts og skoleanleggene er det desidert mest frekventerte område av barn og ungdom i Søgne hele
året, stor sett fra klokka 8 til 22 daglig. Idrettslagene har i tillegg til trening og konkurranser,
skolefritidsordning i klubbhuset og på banene, kontor med fast ansatte i klubbhuset. Videre avvikles
det flere hundre fotballkamper, turneringer, friidrettsstevner, mosjonsarrangementer og klubbhuset
leies ut.
Anleggene er rimelig godt tilpasset de funksjoner som drives på Søgne stadion og omliggende
idrettsarealer.
Det er derfor av avgjørende betydning for at aktivitetsnivået til idretten, som har sin hovedbase på
Tangvall, kan opprettholdes på minst nåværende nivå og at mulighetene til å drive med tilsvarende
aktivitet innen fotball, friidrett, tennis, volleyball og annen fysisk aktivitet blir minimum som i dag
eller forbedres
I plandokumentet; under overskriften «Skolesenter og idrettsanlegg og tilknytning til bussterminal»
står det at «det er ønskelig å bevare idrettsanleggene på Tangvall, men at det vil være aktuelt å
etablere mer av anleggene på nordsiden av E-39, i området avsatt til idrett». Videre står det at «For å
få en god utnyttelse av området må arealene avsatt til tjenesteyting og idrett sees i sammenheng,
gjennom detaljregulering av områdene.

Dette er i tråd med hva Idrettsrådet mener og underbygger at alle idrettsanlegg som er på Tangvall i
dag, skal ligge på Tangvall. En oppdeling av anleggene vil gjøre klubbdrift, avvikling av arrangementer
og mulighetene til felles bruk av garderober og klubbhusfasiliteter, drift og vedlikehold mv.
vanskeligere og mindre funksjonelt. I tillegg er det også for idretten viktig med en sentrumsnær
lokalisering og lett tilgjengelig kommunikasjon.
At områdene nord for E-39 skal brukes til idrettsformål er positivt, men for å få et funksjonelt idretts
og skoleanlegg som skal støtte opp om en utvikling som gir liv og aktivitet på Tangvall bør en nøye
vurdere hvor ulike anlegg skal ligge. Det er derfor viktig å ta i bruk hele det området som er planlagt
regulert til skole og idrettsformål (også Håverstads jorde) Dette gir større fleksibilitet på hvor
anleggene skal være og også større mulighet til å integrere idrettsaktivitet i sentrumsutviklinga på
Tangvall.
I utgangspunktet ønsker idrettsrådet at Doorwaybanen og Søgne stadion blir lokalisert der hvor de
ligger i dag. Man ønsker at arealene nord for E-39 gir plass til mer anlegg for fotball, med en
overbygd syverbane med kunstgress. Klubbhus og garderobeanlegg må vurderes plassert i forhold til
hvilke anlegg de skal betjene hvis det nåværende må fjernes. Tennis, sandvolleyball,
skolegårdsanleggene må plasseres hensiktsmessig i forhold til skolebygg, klubbhus, redskapsboder og
garderober og et nytt idrettshallkompleks.
Konklusjon
Idrettsrådet mener at det er plass til og at alle nåværende idrettsanlegg må legges til Tangvall.
Anleggene skal ha minimum samme bruksområder og aktivitetsmuligheter som i dag. I tillegg må det
i forbindelse med bygging av innendørsidrettsanlegg tas hensyn til hvordan disse skal kunne nyttes i
sambruk med utendørsanleggene
Hvor de lokaliseres innen planområdet tar ikke idrettsrådet stilling til nå, men venter på en
detaljreguleringsplan med forslag til det.

Søgne 2. februar 2016

Jon Fjeld
Leder Søgne Idrettsråd

Fra: Eddie Hoel[eddie.hoel@gmail.com] Sendt: 04.02.2016 12:35:23 Til: Postmottak Tittel: Innspill i forbindelse med høring til ny Kommunedelsplan for Tangvall
Hei.
Det bes om at man innarbeider regler vedr. støy i planen. For min del er jeg plaget av støy fra "galende haner" i tettbebygd strøk og da spesielt nattestid. Har hatt dialog med eiere av hanene med
hensyn til dette og er av den oppfatning av at man på generelt grunnlag ikke skal tillate dyrehold i form av haner i tettbebygd boligstrøk/sentrumsområder.
Mvh
Eddie Hoel
Toftelandsveien 47b
4640 Søgne
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Søgne kommune,

innsigelse

mot sentrumsplan.

Undertegnede,
Ellen Midtlid Abrahamsen,
eier av gnr
72/220, ønsker å informere formannskapet om det jeg
mener er en opplagt saksbehandlingsfeil,
fra de
ansvarlige på teknisk etat.
Som en del av min arv etter min far, Erling Hansen,
Tangvallveien
72, fikk jeg for fire år siden overta gnr
72/220 på Høllevegen , som en kompensasjon,
for at min

søster, Marit Repstad, hadde fått en kårhustomt på
gården til vår far.
Gnr 72/220 var regulert til boligformål og var farget gult
på kartet. Dette kunne i følge Atle Danielsen ved Søgne
kommune, gjøre at tomten kunne bebygges med en bolig
på inntil 100 kvm. Dette var beskrevet i tegnforklaringen
på kartet.
Jeg pratet også med Dag Arntsen, som da var teknisk
sjef, og han forklarte at jeg trengte en adkomstveg
til
tomen. Dette har jeg vært i dialog med eier av gnr 72/91
om. Tomten hadde vært farget gul på kartet i 15 år.
Stor var min overraskelse da jeg ved en tilfeldighet var
inne og så på kartet igjen.
Tomten hadde da endret farge fra gul til brun.
Jeg tok umiddelbart kontakt med Dag Arntsen igjen, og
lurte på hva som hadde skjedd, og hvorfor ikke jeg som
grunneier var blitt informert om en slik vesentlig
endring.
Han sa at planen hadde ligget ute til offentlig høring, og
at det var opp til meg å holde meg oppdatert til enhver
tid. Han sa videre at det bare ville være en fordel for
meg, nå som den var omregulert til sentrumsnær
bebyggelse.
Da ville den ha alle anvendelsesområder
inkl. bolig.

\

Den 16/11-15 fikk jeg en telefon fra en som kjente saken,
om at jeg burde ta en titt på forslagene som skulle
behandles i Formannskapet
1 8/1 1-15.
Her blir det foreslått å bevare tomten min ubebygd, som
en åpning mot elven. “Utbyggingen
beslaglegger
nå
plutselig dyrket mark, og tilsvarende boliger kan bygges
mange andre plasser i Søgne” ,står det kommentert,
men

det er tilfeldigvis her jeg eier en tomt, og ikke andre
plasser i Søgne.
Under neste ledd, som gjelder gnr 72/51, som er
Haaverstads jorde, som står beskrevet som noe av den
beste matjorden på Tangvall ; åpnes det opp for boliger
hvis tomten ikke blir brukt til skole/idrettsanlegg.
Jeg sitter igjen med en følelse av at noen har brukt
fargestifter målrettet for å profitere på en billigere
inngangsbillett
fra kommunens side, på et attraktivt
område lang elvebredden
, som nå er foreslått innlemmet
i en fremtidig strandsti i et LNF område.
Jeg føler meg overkjørt i denne saken, og mener at Dag
Arntsen, som var overordnet på det tidspunkt, ikke har
opptrådt reglementert.
Jeg ønsker at det blir gjort en grundig gjennomgang
av
fremgangsmåten
i denne saken.
Med

hilsen

Ellen
Verven

Midtlid

Abrahamsen

12

4640 Søgne

ellen-abrahamsen@hotmail.com

RÅDMANNEN

Vibeke Wold Sunde

Deres ref:

Vår ref:
2014/1569 -7220/2016

Saksbehandler:
Gustav Skretting

Arkivkode:
143

Dato:
15.02.2016

Innspill til kommunedelplan for Tangvall
Av hensyn til de behov som er for nye omsorgsboligplasser og for utbygginger av
sykehjemsplasser i fremtiden, er det nødvendig å komme med innspill til kommunedelplanen
for Tangvall. Som kjent dobles antall eldre 80 år og eldre til 2030 og tredobles til 2040.
Jeg har sammen med enhetsledere i hjemmetjeneste, institusjonstjeneste og fagleder
forvaltning fått nødvendige innspill til en nærmere gjennomgang og analyse av fremtidige
behov og lokalisering. I tillegg har økonomisjefen i Søgne deltatt i analysearbeidet. Vi har
også hatt en nærmere gjennomgang med konsulentfirmaet AgendaKaupang v/Svein
Lyngroth.
Med hilsen
Gustav Skretting
Kommunalsjef helse- og omsorg
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift
Kopi til:
Torkjell Tofte
Kim Høyer Holum

SYKEHJEMSPLASSER OG OMSORGSBOLIGER I SØGNE KOMMUNE –
FRAMTIDIG BEHOV OG LOKALISERING
1. Oppsummering
Det anslås å være behov for ca. 110 nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger fram
mot 2040, inkludert planlagt utbygging av 30 omsorgsboliger. Det er da forutsatt at
dekningsgraden reduseres fra dagens nivå. Årsaken til denne reduksjonen er forholdene
tilknyttet bedret folkehelse, økt levealder og bedret egenmestring hos fremtidens eldre.
Dersom en like stor andel av befolkningen skal få tilbud om sykehjemsplasser og heldøgns
omsorgsboliger som i dag vil behovet øke til ca. 150 enheter.

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Telefaks: 38055516
Direktenr: 481 05 504

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

For å få til en så optimal drift som mulig vil det være en ulempe å måtte etablere drift av
sykehjemsplasser flere steder siden grunnenhetene må være av en viss størrelse for å få
optimal drift. Dette tilsier at arealet øst for Søgne Omsorgssenter avsettes til dette formålet.
Hvis en velger å etablere et nytt driftssted vil det særlig gi dårligere løsninger i startfasen og
mellomperiodene ved nye byggetrinn, før det blir stort nok til å hente ut stordriftsfordeler
både med tanke på kvalitet og kostnader.
Det må også vurderes på sikt å flytte de 14 sykehjemsplassene fra Langenes til
samlokalisering på Tangvall av hensyn til bemanning og driftsøkonomi. Antallet enheter som
da flyttes, vil komme i tillegg til behovet nevnt innledningsvis.

2. Bakgrunn og avgrensing
Et økende antall eldre innbyggere vil gi økt behov for institusjonsplasser og omsorgsboliger.
Notatet gjennomgår anslag for framtidig behov for sykehjemsplasser og boligløsninger
tilrettelagt for heldøgns omsorg fram mot 2040, herunder arealbehov.
De fleste ønsker å kunne bo i sitt eget hjem, og å være herre i eget hus, så lenge som mulig.
Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for at så mange som mulig skal kunne bo i
sin opprinnelige bolig, eller en tilpasset bolig, så lenge som mulig. Strategier for å lykkes er at
eldre skal mestre eget liv og få hjelp når de trenger det hele livet.
Denne gjennomgangen er begrenset til institusjons- og hjemmetjenesten, og inkluderer ikke enhet
for psykisk helse og habilitering eller andre kommunale boligbehov.

Begrepsavklaring institusjonsplasser og omsorgsboliger
Institusjon/sykehjem: En beboer i sykehjem bor juridisk sett i institusjon, og har derfor krav på
heldøgns sykepleie- og omsorgstjenester, organisert legetjeneste (sykehjemslege),
fysioterapitjeneste, tannlegetjeneste mv. Beboere i sykehjem betaler vederlagsberegning.

Omsorgsbolig: En beboer i omsorgsbolig bor derimot juridisk sett hjemme og tildeles hjemmetjenester i henhold til enkeltvedtak. Videre er det fastlegen som har det medisinske ansvaret for
oppfølgingen av brukerne. Utgifter til medisinske forbruksvarer, hjelpemidler mv. dekkes av
folketrygden.

Lovverket: I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven (§ 3-2) har kommunen plikt til å tilby «plass
i institusjon, herunder sykehjem». Begrepet omsorgsboliger blir ikke brukt i loven. Loven krever
imidlertid at «kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for
dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker» (§ 3-7). Det er
verdt å merke seg at loven bruker begrepet «medvirke til å skaffe boliger». Det er altså ikke noe krav
om kommunalt eie av disse boligene.
Tradisjonelt har heldøgns tilbud blitt gitt i institusjoner, men i dag ytes det også i større grad i egne
hjem (omsorgsboliger). Det vil bero på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering om
heldøgns tjenester i det enkelte tilfellet bør ytes i hjemmet eller i institusjon.

Kategorisering av bistand og tilbud
I arbeidet med utredning knyttet til sykehjemsplasser og omsorgsboliger har vi valgt å dele inn
boligtype etter behov for bistand og type bolig. Neste tabell viser en inndeling etter nivå/behov for
bistand og type bolig. Tabellen viser også hvilke tjenester en kan forvente på de ulike nivåene, samt
hvilken bemanningsløsning kommunen ønsker å knytte til nivåene.

Arbeidet knyttet til framtidig behov og lokalisering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger i
Søgne kommune inkluderer kun innbyggere med middels eller høyt pleiebehov. Det vil si
nivå 3 og 4 i tabellen. Innbyggere med lavere pleiebehov, det vil si nivå 1 og 2, forutsettes å
bo i egne boliger.

3. Forventet behov – Prognose for sykehjemsplasser og
omsorgsboliger
Søgne kommune har per i dag en ung befolkning, både sammenlignet med
landsgjennomsnittet og flertallet av nabokommunene. I neste figur viser vi utvikling i antall
innbyggere fordelt på aldersgruppene 67 til 79 år, 80 til 89 år og 90 år og eldre.
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Figur 1 Befolkningsframskrivingene er basert på Statistisk Sentralbyrås middelalternativ.

Figuren viser at Søgne kommune er i en vekst i aldersgruppen 67 til 79 år. Når det gjelder
antall innbyggere i aldersgruppen 80 til 89 år har kommunen og en jevn vekst knyttet til
denne aldersgruppen, før den øker rundt 2025. Utviklingen i innbyggere 90 år og eldre er
relativt jevn i årene fremover.
Mye tyder på at Søgne kommune vil få en mye sterkere vekst i antall eldre enn både
landssnittet og alternative kommunegrupper K2 og K5.

Figur 2 Befolkningsframskrivingene er basert på Statistisk Sentralbyrås middelalternativ.

Den sterke økningen vil øke behovet for institusjonsplasser og omsorgsboliger. Som en
konsekvens av dette er kommunen allerede i gang med å bygge 7 nye institusjonsplasser på
Søgne omsorgssenter. Disse ferdigstilles i 2016. Det er også vedtatt utbygging av 30 nye
omsorgsboliger i tilknytning Søgne omsorgssenter, som vil øke kapasiteten med 6 plasser (24
boliger planlegges omdisponert til andre formål ifm. at beboerne flyttes fra Lundeveien til de

nye omsorgsboligene). De 30 nye omsorgsboligene skal etter planen være ferdig til bruk fra
år 2019.
I tillegg til investeringene i økonomiplanen for 2016-19, hvor kommunen har planlagt 7 nye
institusjonsplasser og 30 nye omsorgsboliger anslås følgende behov:
Boliger tilrettelagt for
heldøgns bemanning
2020
2025
2030
2035
2040

Sykehjemsplasser
3
24
45
58
61

1
8
10
14
16

Sum
4
32
55
71
78

Framskrivingen basert på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i behov på
110 nye boligenheter i forhold til dagens nivå. I beregningen er det da lagt inn 80 nye
sykehjemsplasser/omsorgsboliger i tillegg til de 30 planlagte omsorgsboligene.
Forutsetningene for beregningen fremgår av vedlegg.
Det vil alltid være stor usikkerhet knyttet til anslag over 20 år fram i tid, blant annet vil
levealder og flyttemønster kunne avvike fra SSB sine prognoser. Anslaget er også forsiktig i
den forstand at en forutsetter at andelen som får tildelt disse tjenestene blir redusert etter
2025. Dette forutsetter at satsingen på utvikling av hjemmetjenesten videreføres, og at en
utvikler arbeidet med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi videre.
Gjennom tilpassede hjemmetjenester og økt egenmestring vil det være mulig å yte bistand
til langt flere brukere enn om de samme midlene ble brukt utelukkende til
institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger. Det er også grunn til å anta at det vil bli økt
press på den nasjonale økonomien på sikt, og at dette vil gi seg utslag i strammere
økonomiske rammer for kommunesektoren. Andelen som har institusjonsplass og heldøgns
omsorgsbolig er vesentlig høyere i Norge enn de andre nordiske landene1.
Modellen nedenfor er valgt for å synliggjøre hvordan Søgne kommune kan tilby innbyggerne
sine rett behandling, på rett sted og til rett tid uavhengig av alder og hjelpebehov.

1

Agenda Kaupang 2016

Figur 1

Modell for økt fokus på mestring

Modellen illustrerer at den enkelte innbygger selv har hovedansvaret for å mestre eget liv, ved hjelp
av egne ressurser, familie og nettverk. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at dette kan
skje, og fastlegen, legevakten og helsesøstertjenesten er sentrale aktører i kommunen som vil være
tilgjengelige for å bidra. Modellen illustrerer også prinsippet om at tjenestene skal tildeles og utøves
på Beste Effektive OmsorgsNivå (BEON- prinsippet); selv om man har behov for mer helsetjenester i
perioder er det alltid et mål å klare seg selv, helt eller delvis.

Dersom denne forutsetningen ikke skulle slå til, og dagens dekningsgrader blir videreført
uendret, vil anslaget på antall plasser frem mot 2040, ut over dagens økonomiplan, øke fra
78 (i tabellen ovenfor) til 123. En bør i planleggingen ta høyde for at behovet kan bli høyere
enn anslått, også fordi andelen som får dette tilbudet i dag er lavere i Søgne enn
gjennomsnittet i kostragruppen, fylket og landet.
Fordelingen mellom sykehjemsplasser og boliger tilrettelagt for heldøgns bemanning er ikke
gitt, og må vurderes i de konkrete utbyggingsprosjektene. Utviklingen mot mer tilpassede
hjemmetjenester og økt egenmestring tilsier at andelen boliger blir høyere enn det som
fremgår av tabellen over. Dette påvirker imidlertid ikke arealbehovet i vesentlig grad.

4. Vurdering av behov opp mot tilgjengelige arealer
Etter den planlagte utbyggingen av 30 nye omsorgsboliger forventer en at kommunens tomt
ved Søgne Omsorgssenter vil være fullt utnyttet. I tillegg til boligene må det avsettes plass til
fellesarealer og parkering. Det er også ønske om dagsenter i tilknytning til boligene, og flere
beboere kan øke arealkravene til fellesfunksjoner som kjøkken og vaskeri.
Areal til sykehjemsplasser og boliger utover det som er planlagt i økonomiplanen 2016-18
må dermed finnes andre steder.
En mulig plassering av nye sykehjemsplasser og boliger vil være tomten øst for Søgne
Omsorgssenter. Denne er ca. 9 700 m2. Gitt en utnyttelsesgrad på 40 prosent kan en bygge
med grunnareal 3 880 m2. Dersom en forutsetter at de nye enhetene i gjennomsnitt er på
100 m2 inkludert fellesarealer vil det da være plass til 78 enheter over to etasjer.
Husbanken gir også sykehjemstilskudd på 10m2 for hver dagsenterplass. Når dagsenteret
også skal flyttes fra Lundeveien, vil en måtte planlegge dagsenter med ca. 40 plasser, noe

som vil medføre behov for 400m2. I tillegg må en også påregne utvidelse av
kjøkken/vaskeri.
Både økt utnyttelsesgrad og flere etasjer vil kunne bidra til at kapasiteten blir større. Dersom
en for eksempel bygger tre etasjer vil en kunne dekke behovet lengre fram i tid, kunne flytte
virksomhet fra andre driftssteder til Tangvall eller frigjøre arealer til for eksempel
kontorlokaler. Husbanken gir også sterke føringer i forhold til at boligløsninger/
sykehjemsplasser som skal tilpasses for demente, må ha god tilgang til utearealer og
sansehager i skjermede områder. Likeledes vil det være viktig å planlegge fleksibelt, slik at
boligløsninger som tilrettelegges for heldøgns bemanning, også kan disponeres til
sykehjemsformål og motsatt, ettersom behovene endres.

5. Lokalisering av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger tilrettelagt
for heldøgns omsorg
Det er to hovedalternativer for lokaliseringen:
a) Utbyggingen gjøres i tilknytning til Søgne Omsorgssenter, dvs. på tomt øst for
omsorgssenteret, jf. beskrivelse under punkt 3 ovenfor.
b) Det etableres et nytt driftssted uavhengig av Søgne Omsorgssenter.
Begge alternativer er mulige, men en utbygging i tilknytning til Søgne Omsorgssenter
vurderes å være best. Dette er særlig fordi det er driftsmessige og økonomiske fordeler ved
få driftssteder. Det er også et element at sentral lokalisering i tilknytning til
kollektivtransport forventes å gjøre det lettere å rekruttere arbeidskraft, transport av
pårørende mv.
Momenter som har vært med i vurderingen er stordriftsfordeler, parkeringsarealer og
trafikkforhold og rekruttering/tilgjengelighet.
Stordriftsfordeler
Små enheter er ikke optimalt hverken med tanke på kvalitet eller kostnadseffektivitet.
Agenda Kaupang har laget en analyse for Stavanger og Sandnes kommuner som vurderer
stordriftsfordeler og dimensjonering av grunnenheter i kommunale tjenester. Denne
analysen tilsier at bør være 20 boenheter før stordriftsfordelene er tatt ut:

Figuren viser at det er store kostnadsulemper forbundet med å ha mindre enn 12 beboere
per enhet. Pleiefaktoren går da vesentlig opp for at turnusen skal bli fullstendig. Dette
gjelder spesielt bemanning på natt. En avdeling med 6 personer i grunnenheten har en
pleiefaktor på 1,25, mens avdelingen med 20 beboere har en pleiefaktor på 0,82. Det betyr
at lønnsutgiftene øker med ca. 50% ved å redusere enhetene fra 20 til 6 brukere. Ved å
redusere fra 20 til 16 beboere øker lønnsutgiftene med ca. 10%. Det kan være mulig å
organisere ansatte og beboere i mindre grupper, men dersom en skal ha en effektiv turnus
bør bemaningen på kveld og natt ha fleksibilitet mellom gruppene. Dette er enklere å
realisere i større grupper.
Den samme forskningsrapporten fra Agenda Kaupang gjorde en beregning knyttet til kvalitet
og kostnadseffektivitet. Neste figur viser hvordan kvalitet og utgiftsnivå påvirkes av størrelse
på grunnenheten.

Figuren viser at dersom en ser kvalitet og kostnadseffektivitet i sammenheng er
grunnenheter på 20-25 årsverk optimalt. For små enheter gir utfordringer knyttet til
størrelse på stillinger, bistand til ansatte i krevende situasjoner mv. For store enheter vil gi
mindre oversikt og kan medføre for store forhold for brukere, og for ansatte.
Utbyggingen fram mot 2040 vil samlet sett være stor nok til at en kan ta ut
stordriftsfordelene i henhold til analysen fra Agenda Kaupang. Grunnen til at vi likevel
anbefaler en utbygging i tilknytning til Søgne Omsorgssenter er at utbyggingen bør gjøres
gradvis. I mellomperiodene vil kommunen ha utfordringer med å drifte sykehjemsplasser
fordi det blir dyre løsninger, eventuelt at kommunen ikke klarer å innfri behovet for
sykehjemsplasser.
Erfaringen viser også at samlokalisering gir lavere kostnader til støttetjenester, for eksempel
kjøkken og vaskeri.
Parkering/trafikkforhold
Spesielt for hjemmetjenesten og omsorgsboliger vil det være viktig med tilstrekkelige
parkeringsarealer og gode veiløsninger. Dette antas å kunne løses både på Tangvall og andre
steder, forutsatt at de ligger relativt sentralt.
Tilgjengelighet og rekruttering
En av de største utfordringene for fremtidens pleie- og omsorgstjenester vil være tilgang på
kvalifisert arbeidskraft. Et sentralt arbeidssted/oppmøtested vil være en fordel med tanke på
rekruttering. Tjenesten opplever allerede i dag at det er enklere å rekruttere til Søgne
Omsorgssenter enn til driftssteder som ligger mindre sentralt plassert. Nærhet til
kollektivtransport antas også å bli enda viktigere i framtiden. Dette vil også være en fordel
for besøkende.

VEDLEGG: FORUTSETNINGER VED BEHOVSFRAMSKRIVNING
Framskrivningen er delt i to, med en framskriving for sykehjemsplasser og en framskrivning
for boliger tilrettelagt for heldøgns omsorg. Disse må sees i sammenheng – med en vridning
mot tilpassede hjemmetjenester og økt egenmestring tilsier mye at byggingen av
sykehjemsplasser vil bli lavere og byggingen av omsorgsboliger høyere enn det som
fremkommer av beregningen.
Sykehjemsplasser:


Antall plasser i institusjon er i Søgne 16% av antall innbyggere på 80 år og eldre.
Dette er litt lavere enn gjennomsnittet. Til sammenligning er gjennomsnittet i Kostragruppen 17,1%, Vest-Agder 17,6% og landssnittet 18,3%.



Fra 2015 til og med 2025 er det forutsatt at antall plasser i institusjon er i Søgne 16%
av antall innbyggere på 80 år og eldre. Siden antall innbyggere i aldersgruppen øker,
øker også antall institusjonsplasser. Fra 2015 til 2025 er økningen på 31 plasser.



Fra 2026 til 2040 reduseres dekningsgraden med 0,2% hvert år. I 2040 er
dekningsgraden redusert med 80%, fra 16% i 2025 til 13% i 2040. Fordi antall
innbyggere i aldersgruppen øker mer enn dekningsgraden reduseres øker antall
plasser også i denne perioden. Fra 2025 til 2040 er økningen på 37 plasser.



Befolkningsframskrivingen følger Statistisk Sentralbyrås middelalternativ.

Omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorg:


Det legges til grunn at det per i dag er behov for 36 boliger tilrettelagt for heldøgns
omsorg. Dette tilsvarer antall boliger i Lundeveien (24) og på Langenes (12). Antall
omsorgsboliger utgjør ca. 2,56% av antall innbyggere på 67 år og eldre.



Fra 2015 til og med 2025 er det forutsatt at antall plasser i institusjon er i Søgne 2,5%
av antall innbyggere på 67 år og eldre. Siden antall innbyggere i aldersgruppen øker,
øker også antall omsorgsboliger. Fra 2015 til 2025 er økningen på 14 plasser.



Fra 2026 til 2040 reduseres dekningsgraden med 0,03% hvert år. I 2040 er
dekningsgraden redusert med 80%, fra ca. 2,5% i 2025 til ca. 2,0% i 2040. Fordi antall
innbyggere i aldersgruppen øker mer enn dekningsgraden reduseres øker antall
plasser også i denne perioden. Fra 2025 til 2040 er økningen på 8 plasser.



Befolkningsframskrivingen følger Statistisk Sentralbyrås middelalternativ.

Beregning

Befolkningsframskrivninger (SSBs MMMM-alternativ)

67 år og eldre
80 år og eldre

2015
1 417
353

2020
1 693
419

2025
1 975
545

2030
2 209
719

2035
2 525
863

2040
2 867
971

2015
43
14
57
57
0

2020
50
14
64
67
-3

2025
50
14
64
88
-24

2030
50
14
64
109
-45

2035
50
14
64
122
-58

2040
50
14
64
125
-61

2015
24
12
36
36
-0

2020
12
30
42
43
-1

2025
12
30
42
50
-8

2030
12
30
42
52
-10

2035
12
30
42
56
-14

2040
12
30
42
58
-16

0

-4

-32

-55

-71

-78

Framtidig behov sykehjemsplasser/tilrettelagt heldøgns omsorgstilbud

Sykehjemsplasser Søgne Omsorgssenter
Sykehjemsplasser Langenes Bokollektiv
Sum sykehjemsplasser (eksisterende og budsjetterte)
Framskrevet behov sykehjemsplasser (basert på innbyggere 80+)
Brukere som skal ha tilbud om sykehjem/tilrettelagt heldøgns omsorgstilbud
Framtidig behov for boliger tilrettelagt for heldøgns bemanning

Bolig tilrettelagt for heldøgns bemanning, Lundeveien
Bolig tilrettelagt for heldøgns bemanning, Langenes
Bolig tilrettelagt for heldøgns bemanning, i økonomiplan (bygges)
Sum omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns bemanning (eksisterende og budsjetterte)
Framskrevet behov omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns bemanning (basert på innbyggere 67+)
Brukere som skal ha tilbud om somsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns bemanning
SUM BEHOV IKKE DEKKET I PLAN

Usikkerhet
Det har vist seg å være svært vanskelig å treffe på framskrivinger av tjenestebehov for
kommunale helse- og omsorgstjenester. Utvikling i tjenestebehov er ikke bare drevet av
alderssammensetning og helsetilstand i befolkningen. Det påvirkes av samfunnsendringer
som blant annet oppgavefordeling mellom forvaltningsnivå, graden av familieomsorg, frivillig
innsats og leveranse fra private helseaktører.
En sentral forutsetning i beregningen er at andelen som får tildelt sykehjemsplasser og
omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorg reduseres med 20% fra 2025 til 2040. Dette
gir en relativt lav behovsvekst framover sett i forhold til befolkningsveksten, spesielt når
sykehjemsdekningen i Søgne allerede i dag er lavere enn gjennomsnittet. Grunnen til at en
likevel har forutsatt en slik reduksjon er en forutsetning om at satsingen på utvikling av
hjemmetjenesten videreføres, og at en utvikler arbeidet med hverdagsrehabilitering og
velferdsteknologi videre. Når vi lykkes med tilpassede hjemmetjenester og økt egenmestring
vil det være mulig å yte bistand til langt flere brukere hjemme enn om de samme midlene
ble brukt til institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger. Det er også basert på en
antakelse om at det vil bli økt press på den nasjonale økonomien på sikt, og at dette vil gi seg
utslag i strammere økonomiske rammer for kommunesektoren. Vi ser at andelen som har
institusjonsplass og heldøgns omsorgsbolig er vesentlig høyere i Norge enn de andre
nordiske landene.
Sensitivitetsanalyse
Tabellen nedenfor viser samlet behov for nye plasser, utover økonomiplanen 2016-19, ved
ulike endringer i dekningsgrad (gradvis endring fra 2026 til 2040):
-30%
-20%
-10%
Uendret
2020
4
4
4
4
2025
32
32
32
32
2030
49
55
60
66
2035
56
71
84
97
2040
54
78
100
123

Fra: Jenny Agathe Hægeland[jennaga@online.no]
Dato: 16.02.2016 22:41:45
Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: Reguleringsplan Tangvall, ang Stemveien

Hei.
Angående ny reguleringsplan for Tangvall har vi følgende merknad å komme med:
Vi som har eiendommene Stemveien nr 3, 5, 7 og 9 på Tangvall ønsker å undersøke muligheten for å skille ut en tomt fra hver av de eksisterende tomter. Arealet som ønskes fraskilt er det som ligger
mellom Stemveien og Tangvallbekken.
Vi ønsker at dette eventuelt tas hensyn til i den nye reguleringsplanen for Tangvall som er under utarbeidelse.
Med vennlig hilsen
Knut Sigvart Hægeland,
på vegne av alle 4 eiendommene.
Mob. 90 17 23 02
Sendt fra min iPad

Søgne kommune
Rådhuset,

4640 Søgne

Kommunedelplan
Merknader

for Tangvall

fra Søgne Bondelag til høringsutkast

I planen er foreslått betydelig nedbygging av dyrket jord av høg kvalitet som er verneverdig.
Bondelaget vil bemerke at jordsmonn
intensiv planteproduksjon

og klimatiske forhold i Søgne ligger svært godt til rette for en

med grønnsaker og bær. Den jord som nå foreslås nedbygget er spesielt

velegnet til slike formål. Det er mangel på slik jord og grønnsak- og bærdyrkere får ikke dekket sine
behov fullt ut. Den betydelige nedbygging av dyrket jord som er foreslått i Tangvallplanen
redusere

næringsmuligheter

for bønder

og potensiale

for slik sysselsetting.

Landbruket

vil

må betraktes

som en næring på linje med annen sysselsetting. Det bør ikke være en målsetting for kommunen
konsekvensene av forslag til Tangvallplanen
eksistensmuligheter.

landbruksproduktene
matvarer.

vil bli å redusere, eventuelt frata en næring

Bondelaget viser også til at det er en nasjonal målsetting å øke matproduksjon

og selvforsyning. Tangvallplanen

friske

legger opp til en utvikling i motsatt retning. En del av

som dyrkes i Søgne omsettes på det lokale marked og tilfører forbrukerne

Det må betraktes

som positivt

for lokalsamfunnet.

Et variert

kulturlandskap

ulike vekster oppfattes også av mange som en estetisk berikelse. Tangvallplanen
konsekvenser

i slike sammenhenger.

strid med jordlovens
vurdering
I planen

bestemmelser

og uttalelse

knyttet

er det oppgitt

utbyggingsformål.

foreslått

mener

at en vesentlige

og nasjonale målsettinger.

totalt

enkelte

arealer,

er i

gi en

områder.

omdisponering

av ca 76,1 dekar dyrket

mark fra LNF til

høgere.

19 dekar. Dyrket mark foreslått til utbyggingsformål
Det er også oppgitt

at utvidelse

av omsorgssenter

synes ifølge

vil medføre

av ca 9 dekar dyrket mark. I planen er dessuten mot øst foreslått omdisponer

av

på E 39 med veiadkomst til

Dette berører anslagsvis ca 5 dekar dyrka mark. For øvrig er større tidligere LNF

hvor det inngår

dyrket

mark, gitt betegnelsen

kombinert

arealer vil medgå til elvesti. Planen har altså betydelige
omdisponering

fra LNF områder

omdisponering

til utbyggingsformål.

1.

vil ha negative

del av omdisponeringen

Vi vil i det etterfølgende

dyrket jord (B14). I vest er det også avsatt arealer til ny rundkjøring
Tangvallveien.

med

Disse arealene er fordelt på boliger Tangvall vest 48,3 dekar, skolesenter 8,8 dekar

å være atskillig

omdisponering

Bondelaget

planens

og Linnegrøvan næringsområde
planen

slik

og av dyrket

grønnstruktur.

En del av disse

større konsekvenser når det gjelder

mark enn de ca 76,1 dekar

som kommunen

oppgir

er

Det foreslås utvidelse av Linnegrøvan med storhandel og industri i øst, som en forlengelse av
allerede

eksisterende

regulerte

områder.

Det vesentlige

området, oppgitt til 19 dekar, er et særs verdifullt
varierte dyrkingsmuligheter
dyrkningsmuligheter

formålet

og vanningsmuligheter

for krevende

vekster

av Linnegrøvan

landbruksområde

for eksempel

BN

med dyp matjord,

fra Søgneelva. Det gir

som for eksempel

ulike grønnsaker

er storhandel og industri i BN området har kommunen

Lohne Lier. Det virker følgelig meningsløst med en omdisponering

og bær. Når

andre alternativer

bl.a.

på noe av landets beste

matjord. For eksempel å bygge industri på dette området, slik som foreslått av
administrasjonen
intensjoner

synes slik Bondelaget oppfatter

det å være klart i strid med jordlovens

og nasjonale føringer for vern av matjorda. Det framgår i disse føringer at det må

1

være samfunnsinteresser

av stor vekt for å berettige

en slik omdisponering.

Det synes ikke å

være tilfelle når det foreligger andre aktuelle alternativer.
Formålet med utvidelsen er heller ikke i samsvar med kommunens tidligere retningslinjer
en eventuell

utvidelse

av Linnegrøvan

næringsområde

hvor det var presisert

for

at nåværende

område først skulle utnyttes. Dessuten framgikk at det ikke skulle legges opp til
industriutbygging.
Etter

det vi kan se omfatter

BN området

oppgitt til 23 dekar. Administrasjonen
ikke er drivverdige.

enn det foreslåtte

Dette

innebærer

BN området.

i Linnegrøvan

konkluderer

tidligere

C området

som har vært

i tillegg at de tilgrensede dyrkede arealer

at konsekvensene

av denne

omdisponering

er større

Det taler klart i retning av at BN området ikke omdisponeres.

Det er også dyrkede arealer i Linnegrøvan mot øst på kartet merked med GKG1. Disse arealer
bør fortsatt

utnyttes

til landbruksformål.

Øvrige LNF områder utover BN er i planen avmerket som framtidig grønstruktur.
dag og utnyttelsesmuligheter

i framtida

tilsier

landbruks-, natur- og friluftsområder.

at disse områder

bør gis betegnelsen

Betegnelsen i kommunedelsplanen

bør endres i

samsvar med dette. Dessuten er det i dette området dyrkningsmuligheter
kvalitet som idag er skogsmark. I henhold til jordloven
behandles

på samme

måte som dyrket

jord.

Utnyttelse

av jord av god

skal vern av dyrkbare arealer

Også dette

taler

klart for betegnelsen

NLF

område.
2.

Områdene

Bl, B2, B3 og B5 er landbruksområder

også svært viktige landbruksområder
dyrkningsmuligheter

som

vanningsmuligheter

som er foreslått

med jord av høg kvalitet

er i nærheten

av det som finnes

Dette

er

og allsidige

i Linnegrøvan

fra Søgneelva. Søgne har mange boligområder

på udyrkede arealer. Behovet for utbyggingsområder

til boligformål.

selv om det ikke er

som er under planlegging

for boliger er dekket i lang tid

framover og utbygging i slike områder bør prioriteres før en nedbygger disse områder på
høgproduktiv

dyrket mark på Tangvall. Det har også vært en målsetting at områdene Øst for

sentrum først skal utbygges før en eventuelt går mot vest. Det synes ikke å foreligge sterk
begrunnelse for at denne målsetting endres. Den foreslåtte
ungdomsskolen

er dermed

i strid med tidligere

intensjoner

Disse områder kan også være en buffer for framtidig
sentrum. Nedbyging

kan føre til et framtidig

utbygging vest for
for sentrumsutvidelse.

nødvendig utvidelse av Tangvall

press for nedbygging av arealer syd for veg mot

Lunde, Tangvall jordene. Det er viktig at disse arealer ikke inngår i plan for boliger.
3.

Det er antydet

at Håverstads

utvidet skoleområde.

jorde

,vest for ungdomsskolen

er aktuelt

som en del av et

Dersom det er nødvendig at disse arealene medgår til skoleutbygging

må dette ansees som tiltak av relativt stor samfunnsmessig

betydning. Dersom det i

planleggingen viser seg at dette ikke er nødvendig, mener Bondelaget at disse arealer bør
inngå i planen som landbruksområder

slik det er i dag og ikke bebygges med boliger.

Området bør også bevares som et aktuelt område for en senere nødvendig
sentrumsutvidelse
sentrumsnære

4.

som for eksempel

skoleutvidelse

eventuelt

andre viktige

offentlige

formål.

Det er også foreslått en utvidelse av omsorgssenteret
Området er i kommuneplanen

mot øst på dyrket jord (BOP4).

avsatt til sentrumsformål.

Det hadde vært ønskelig at denne

jord kunne fortsatt vært nyttet til landbruksformål

og en ”grønn lunge" i sentrumsområdet.

En slik utvidelse

hvor det er samfunnsinteresser

må imidlertid

betraktes

som tiltak

2

av stor

i

vekt. Det bør være en forutsetning

at arealene medgår til formål som skissert i planen slik at

en unngår press på omdisponering

av ytterlige dyrkede arealer. Alternativ

opp til boligutbygging

5.

Bondelaget

mener

omsorgssenteret

er dermed

2 hvor det legges

uaktuelt.

også at dyrket

mark i alternativ

1, B14 øst for eventuell

bør bevares for landbruksformål

utvidelse

av

og ikke bebygges med boliger. Området

kan også framtidig være aktuelt for viktige sentrumsfunksjoner.

Også av den grunn bør

området ikke bebygges nå.
6.

Mot øst, nær Toftelandsbrua,

er det et Iandbruksområde

også har vært drevet

planteproduksjon.

intensiv

bør avsettes til landbruk. Et slikt grøntområde
7.

med bl.a. veksthus

Bondelaget

mener

dette

og hvor det

området

fortsatt

vil også ha trivselsmessig betydning.

Turvei langs elva mener Bondelaget bør begrenses til vei fram mot Linnegrøvan og ikke
omfatte vei langs elva i Linnegrøvansområdet.
arealene

langs elva er flomutsatt.

mellomrom

bli oversvømmet

Planlagt

Søgneelva har en ujevn Vannføring og

elvesti,

spesielt

og ikke være tilgjengelig.

i Linnegrøvan

vil med relativt

jevne

Dessuten kan deler av stien bli

utvasket.
8.

Arealer i vest i planområdet,
planen

.Slikt

behov

ca 5 dekar dyrket mark, til ny rundkjøring

bør vurderes

på et senere

tidspunkt

etter

på E 39 bør utgå av

en nærmere

helhetlig

utredning av vegstruktur.
Oppsummering
a.

av Bondelagets

Omdisponering

av dyrket

for omdisponering

merknader
og dyrkbar

til formål

samfunnsmessig

jord

som henhold

vekt. Slikt forutsetninger

begrenses

til områder

til jordlovens
synes etter

hvor det kan påvises behov

bestemmelser
Bondelagets

har stor

vurdering

i planen

å være

til stede når det gjelder utvidelse av arealer til skolebehov og til utvidelse av omsorgssenter.

b.

Bondelaget mener følgelig at det for øvrig ikke ligger til rette for å foreta øvrig foreslått
omdisponering.

Det gjelder

bl.a. omdisponering

arealer vest for ungdomsskolen
dyrketjord

i Linnegrøvansområdet

med mindre det gjelder skoleformål

B14 mot øst bør bevares for landbruksformå

sentrumsutvidelse.
saklig utredet

Omdisponering

i henhold

omdisponering

av dyrket

til jordlovens
og dyrkbar

og omdisponering

og eventuell senere

i disse områder synes I saksdokumentene
bestemmelser
jord.

av

.Dessuten mener vi at

og offentlige

Konklusjonene

ikke faglig og

retningslinjer

synes heller

for

ikke holdbare

i slike

sammenhenger.

Bondelaget vil også minne om vedtak 19.11.2015 i Stortingets næringskomiten
innstilling om nasjonal jordvernsstrategi
som retningsgivende
og hadde tilslutning

i forbindelse

i Prop. 127 S (2014 —2015). Disse retningslinjer

med

må oppfatter

som også Søgne kommune må forholde seg til. I vedtaket som var enstemmig
fra samtlige partier i næringskomiteen

og som også forutsettes

videre oppfølging

framgår bl.a.:
a.

Komiteen menerjordvernet

c.

Tidligere mål om omdisponering

Komiteen

må forsterkes ytterligere.

viser til at det er stor vilje til et mer aktivt

jordvern

i befolkningen.

av maksimalt 6000dekar dyrket mark pr år skal

reduseres til maksimalt 4000dekar pr år innen 2020. Bondelaget vil bemerke at dette

3

4

reelt

innebærer

en betydelig

innstramming

av mulighetene

for omdisponering

av dyrket

jord.
d.

Komiteen
dyrka

mener

at den regionale

areal rundt

fortetning.

eksisterende

Komiteen

mener

og nasjonale

sentra

må reduseres.

i nærheten

strategisk

av nye areal til boformål

jord.

Bondelaget

vil bemerke

av eksisterende

sentra

vil bidra til å redusere

at Søgne kommune

har planlagt

et opplegg
e.

Komiteen

nedbygging
i motsatt
ønsker

av høgproduktive

retning

større

dyrket

på

for bygging

Komiteen

presset

utbygging

mener

på dyrka

av boarealer

på

hvor det framgår forslag om

arealer

av næringskomiteens

bevisstgjøring

Presset

bl.a. gjennom

å tilrettelegge

og boområder.

ikke dyrket jord for flere 10 år framover. Tangvallplanen
omfattende

må styrkes.

Det kan gjøres

at det kan være et godt alternativ

på ikke dyrka arealer
etablering

arealplanleggingen

til boligformål

synes å innebære

vedtak.

hos lokalpolitikere

,og at det blir

om jordvern

iverksatt tiltak for å øke kompetansen.
f.

Komiteen mener at det må bli sterkere fokus på å redusere omdisponering
etter

plan- og bygningsloven.

restriktive
dyrkbar

Komiteen

mener

at planmyndighetene

når det gjelde bygging av fritidsboliger,

jord.

Søgne Bondelag

av dyrka jord

kan være mer

boliger og næringsbygg på dyrka og

kan ikke se at disse intensjoner

blir fulgt

oppi

Tangvallplanen.
g.

Komiteen
jordvernet

mener

at det er viktig

ikke blir tilstrekkelig

bygningsloven

er etter

at fylkesmannen
tatt

komiteens

Bondelaget

mener

sentralgitte

retningslinjer

hensyn

har mulighet

til. En streng

syn det viktigste

at i Tangvallplaner

tiltak

til å gjøre innsigelser

praktisering

som bl.a. framgår

av plan- og

for å sikre et sterkt

erjordverninteressene

i henhold

av ovenstående,

når

jordvern.

til lovverk

ikke ivaretatt

og

på en

akseptabel måte.
Søgne Bondelag
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Søgne Kommune

Rådhuset, 4640 Søgne
Kommunedelplan
Presisering

for Tangvall

av tidligere

lå/

merknader

til høringsuttalelse

(LT (l

fra Søgne Bondelag

I uttalelsen har Søgne Bondelag 4.02.2016 gitt uttrykk for at B14 alternativ
bør få en endret

boligformål

betegnelse.

Bondelaget

ikke er en tilstrekkelig

er reist spørsmål

som omfatter

om denne

og mener

fremdeles

begrunnelse for omdisponering

uttalelsen

omsorgsboliger

mente

også gjelder

Agderbyggs

på området B14, alternativ

2, avsatt til boligformål

at en utnyttelse

av dyrket mark i dette tilfelle. Det

innsendte

reguleringsplans

ennå sterkere

livssituasjon.
samkvem

behov

for hensiktsmessige

Det skal oppføres hensiktsmessige

hjemmesykepleiere

innretninger

tilpasset

og lege. Dessuten

viktige sentrumsfunksjoner

for eldre tilpasset

Plasseringen

er beliggenheten

har en nær tilknytning

slik at de eldre

relativt

En slik omdisponering

et

deres

og muligheter for sosialt
til sykehjem

lett kan benytte

som butikk, frisør m.v. Dette ser Bondelaget som et verdifullt

dette tilfelle etter en helhetsvurdering

B14 i alternativ

boforhold

leiligheter med fellesarealer

eldre.

lokalt og i videre forstand som bør gjennomføres.

dels stor samfunnsmessig

kommunedelplanens

må sees i relasjon til dekking av et nåværende og i framtiden

for å legge til rette

samt øvrige

forslag

2. Formålet med denne utbygging har en

annen karakter og et annet formål enn ordiner boligbygging slik vi oppfatter
forslag. Bygging av omsorgsboliger

til ordinert

seg av

tiltak både

av dyrket mark mener vi i

kan forsvares på bakgrunn av de mange positive formål av

betydning en slik utbygging har. Vi har derfor ikke motforestilling

mot at

2 inngår i Agderbyggs plan for spesifikk sosial boligbygging slik det framgår av formål

og planer.
Søgne 10.04.2016
For styret
å»

i Søgne Bondelag

,

/-Z

MERKNAD TIL KOMMUNEPLAN FOR TANGVALL. ( revisjons dato 07.12.2015)
Merknad

til kommunedelsplan

Vi forventer

at området

for Tangvall.

B14 alternativ

2, kommer

inn som permanent

del av

Tangvallplanen.
Vi er kjent med forslag til detaljreguleringsplan
Agderbygg

har lagt frem for kommunen.

tilgang til området

. Det at bebyggelsen

for området

Agderbygg

(Nymoen)

som

har også fått grunneierens

er tilpasset

aldersgruppen

50+, ser vi

som et stort pluss for Tangvallplanen..
Beliggenheten
innebærer.
enkelte

passer særs godt, da den er sentrumsnær,

med alt hva det

Det vil også være med å innfri ønsket fra det offentlige

=.

I

i

(r

og fra derf

om å kunne få bo i sitt hjem lengst mulig, og helst livet ut.

Da leilighetene

og anlegget

er det også en økonomisk

er tilpasset

for eldre, og finansiert

av den enkelte,

gevinst for kommunen.
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MERKNAD
Merknad

TIL KOMMUNEPLAN

til kommunedelsplan

Vi forventer at området
Tangvallplanen.

FOR TANGVALL.

(revisjonsdato

07.12.2015)

for Tangvall.

B14 alternativ

2, kommer

inn som permanent

del av

Vi er kjent med forslag til detaljreguleringsplan
for området (Nymoen) som
Agderbygg
har lagt frem for kommunen.
Agderbygg
har også fått grunneierens
tilgang til området. Det at bebyggelsen
er tilpasset aldersgruppen
50+, ser vi som et
stort pluss for Tangvallplanen.
Beliggenheten
passer særs godt, da den er sentrumsnær,
med alt hva det
innebærer.
Det vil også være med å innfri ønsket fra det offentlige og fra den enkelte
om å kunne bo i sitt hjem lengst mulig, og helst livet ut.
Da leilighetene
og anlegget
også en økonomisk gevinst
Vennlig

hilsen

.3

er tilpasset for eldre, og finansiert
for kommunen.

av den enkelte,

er det

Fra: THORE TALLAKSEN[thore-ta@online.no]
Sendt: 17.02.2016 15:10:51
Til: Postmottak
Tittel: Merknad til "Tangvallplanen"

Kommunedelplan for Tangvall - merknader
"Lilleheia" kalte vi den - fjellknatten som grenser til svømmehalltomta. Den siste fjellknatten som er igjen i Tangvall sentrum. På tidligere kart over sentrum har denne fjellknatten vært grønnfarget. Men nå er
grønnfargen borte. Det liker jeg dårlig.
For oss som vokste opp på Tangvall i 50-årene var "Lilleheia" et yndet lekested. Jeg ser for meg at denne fjellknatten igjen kan bli et sted der folk kan sitte ned - ta en kopp kaffe fra termosen og barna kan
boltre seg på "heia". Kravene til lekeplass er nok større i dag enn da jeg vokste opp, men det skal ikke så mye til å opparbeide "Lilleheia" til et bra sted å slå seg ned.
Min bønn til politikerne er derfor: La oss beholde Lilleheia. Vi har råd til å spare denne siste fjellknatten i sentrum. Den sikreste måten å gjøre dette på er at Lilleheia igjen blir grønn på kartet.
Med vennlig hilsen
Thore Tallaksen

Til
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Søgne den 18.02-2016

Merknader til kommune delplan for Tangvall .

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Nye Teglverksveien 30,
4632 Kristiansand

Fra følgende naturfaglige foreninger.
Om Norsk Zoologisk Forening (NZF)
Norsk zoologisk forening er en landsomfattende forening for zoologisk interesserte.
Foreningen omfatter et antall lokallag, hvorav et på Sørlandet. Zoologisk forenings
medlemmer omfatter typisk både fagfolk (forskere, universitetslektorer, forvaltning
og lærerkrefter) og interesserte amatører, en kombinasjon som gir foreningen
betydelig zoologisk fagkompetanse så vel som omfattende kunnskap om de
naturfaglige verdiene som eksisterer lokalt.
Om Norsk Botanisk Forening / Agder Botaniske Forening (ABF)
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge Den samler
både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfot botanikere og andre med interesse
for norsk flora. Foreningen ble startet i 1935, og har i dag ca 1500 medlemmer over
hele landet. Lokalavdelingen på Sørlandet heter Agder Botaniske Forening.
God naturforvaltning krever kunnskap og engasjement. Norsk Botanisk Forening
bidrar til dette viktige arbeidet. Medlemmer i lokalforeningene besitter svært mye
kunnskap om forekomst av plantearter, og det utføres florakartlegging i stor stil .

Agder Botaniske
Forening
Postboks 1887
Gimlemoen,
4686 Kristiansand

Om Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand

Norsk Ornitologisk Forening - populært kalt NOF eller fugleforeningen - er en landsomfattende
organisasjon for alle fugleinteresserte, med fylkeslag i nesten alle fylker og mer enn 50 lokalforeninger
rundt omkring i landet. Foreningen har på landsbasis rundt 6000 medlemmer.
NOF Kristiansand og omegn lokallag er lokalforeningen for kommunene Kristiansand, Søgne,
Songdalen og Vennesla. Fugleforeningen er møtested for alle som liker å se på fugl, uansett kjønn,
alder og kunnskapsnivå. Kulturlandskapet i Søgne er et yndet og populært område for våre
medlemmer hvor vi studerer fugletrekket, spesielt Søgnejordene (Sangvik) og Tjomsemoen. Våre
medlemmer har en unik kunnskap om arter og trekkforhold i nevnte områder.
Bakgrunn for våre merknader til kommunedel-planen for Tangvall.
Naturmangfold.
Det er behov for kartlegging av naturmangfold i hele planområdet og da spesielt
kantvegetasjonen langs Søgneelva og kulturlandskapet. Områdene med edeløvskog mot
heiene nord for Tangvall må også kartlegges.
Generelt.
Reguleringsplan for Tangvall området omfatter noen av de rikeste naturområder med dyrka
mark og rike kantskoger. Større utbygginger som industriområder, handelssenter og
boligområder bør legges til skrinnere naturområder. Her har vi allerede Høllen-vest og
Lonelier. Denne reguleringsplanen omfatter også Linnegrøvan, hvor dyrka mark og rike
kantskoger mot elva planlegges nedbygd. Et eksempel på dette er gangstier og
tilretteleggelse langs elvekanten mot Rohagen og Linnegrøvan.

1

Søgneelva og kantskogen.
Vi er spesielt opptatt av å bevare det rike biologiske mangfoldet langs Søgneelva, vi vil
påpeke at Søgneelva faktisk er fredet i Verneplan IV for vassdrag.
Kantsonen og vegetasjonen langs Søgneelva er umåtelig viktig for pattedyr, fugl og fisk.
100 meters beltet langs elva må bevares som angitt i ”Biologisk Mangfold i Søgne
kommune” Pedersen av 2001.
Denne kantsonen langs elva har svært stor verdi som en korridor for ulike arter gjennom et
oppdyrket og etter hvert i større grad utbygd område. Kantskogen langs elva er allerede
preget av forbygninger og andre tekniske inngrep. Denne delen av elva er i dag forholdsvis
urørt. Søgneelva har en rik kantvegetasjon som spisslønn, ask ,eik, svartor og selje. Gråor
som på Sørlandet sjelden når ut til kysten følger elva helt til sjøen. Det næringsrike og fuktige
miljøet i flommarkskogen gir en rik fauna av insekter og virvelløse dyr, og dette betyr stor
næringstilgang for fugl og for sjøørret som går opp i elva.
En utbygging inn mot kantsonen medfører også større risiko for spredning av fremmede arter
inn i denne vegetasjonstypen, noe som er en trussel mot det biologiske mangfoldet i
naturtypen. En oppstykking og fragmentering av naturtyper og spredning av fremmede arter
er noen av de største truslene mot det biologiske mangfoldet.

Rik kantskog langs Søgneelva mellom Linnegrøvan og Tjomsemoen.

2

Rødlistearter av fugl med tilknytning til området
Ref: Norsk Rødliste 2015
Vi kjenner bl.a. til at reguleringsplanområdet inngår i et viktig leveområde for rødlisteartene
strandsnipe- nattravn. Disse artene observeres regelmessig i kantsonen langs Søgneelva.
Slike kantsoner inn mot dyrket mark har stor betydning for sjeldne- og truede arter som bl.a.
hønsehauk, vandrefalk og tornskate som også jakter i området.
I det åpnere jordbrukslandskap registreres arter som vipe, stær og sanglerke regelmessig. Den
truede arten åkerrikse er registrert i nærområdet til elva i dette området. Vepsevåken er også
nylig registrert som hekkefugl ikke langt unna.
Kantsonen mot dyrket mark og Søgneelva har stor betydning for fugl på trekk vår og høst.
Viktig også for overvintrende arter som spetter og meisefugler.
Elva er i tillegg også overvintringsplass for nasjonalfuglen fossekall. Området er et svært rikt
og vi synes at det er svært dårlig naturforvaltning å bygge ned slike områder.
Pattedyr
Kantskogen langs elva og jordekanter er viktige jaktområder for flaggermus, det er registrert
nordflaggermus, dvergflaggermus, vannflaggermus og Skimmelflaggermus som er på den
Norske Rødlista av 2015 med kode (NT) nær truet.
Andre artsgrupper som bl.a. sopp og virvelløse dyr er dårlig undersøkt, og en grundigere
undersøkelse er påkrevd for å avdekke dette.
Tjomsemoen.
Planområdet grenser til Tjomsemoen som er et regionalt viktig område for trekkfugl i Vest
Agder. Det er viktig med en buffersone mot Tjomsemoen for å hindre at området forringes.
Det registreres arter her som er meget sky og trenger ro under vår og høsttrekket, dette for å
bygge opp kondisjon for trekket videre. Linnegrøvan er her en viktig buffer mot Tjomsemoen.
Viser til høring fra NZF NOF og ABF angående sykkelsti over Tjomsemoen.

Den rødlista arten Sædgås(Anes fabalis) bruker Tjomsemoen regelmessig under trekket.

3

Naturmangfoldloven.
Vi viser til § 4 til 12 i Naturmangfoldloven,
§ 6 (generell aktsomhetsplikt), denne § bør ligge som grunnbasis i alle slike omfattende
planlagte inngrep som Tangvall planen.
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) burde selvsagt være på plass før en tenker på å regulere slike
kjerneområder for biologiske mangfold i tilknytning til fredede vassdrag.
Generelt er kunnskapsnivået om biologisk mangfold i Søgne for dårlig. Undersøkelse og
registreringer for å få oversikt over det biologiske mangfoldet og naturtyper innen Søgne
kommune bør komme i gang umiddelbart.
§ 9 (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger kunnskap om
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet.
Våre foreninger mener at de biologiske verdiene i området må sikres med en sone langs elva
på minimum 100 meter. Dette for å ta vare på det biologiske mangfoldet og Søgnelva’s
særpreg gjennom et rikt kulturlandskap. Søgne elva er tross alt fredet i ”Verneplan IV for
Vassdrag” , da den er å betrakte som et særegent typevassdrag.
Forbruket av natur er enormt i Norge, vi trenger at kommuner tar ansvar for sin natur- arv.
Derfor er det utrolig viktig å ta vare på de rike naturområdene i Søgne, en må ikke tenke
kortsiktig. Naturen og naturmangfoldet skal gis videre til kommende generasjoner.
Å bygge ned produktiv matjord er en forbrytelse mot kommende slekters mulighet til å
produsere mat.
Befolkingseksplosjon og klimaendringer gjør at vi må ta vare på jordbruksområder lokalt.
Arter tilknyttet Søgnelva og kulturlandskapet.

Nattravn

Dvergspett

Blåvingelibelle

Admiralsommerfugl

4

Reguleringsområde Rohagen under flommen 2008.

Fra Linnegrøvan mot Tangvall høsten 2015

Alle foto: Odd Kindberg.
Kilder:
Egne registreringer ved Odd Kindberg.
Biologisk Mangfold i Søgne kommune. 2001
http://artsobservasjoner.no/fugler/
Norsk Rødliste 2015
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Med vennlig hilsen

Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen

Agder Botaniske Forening.

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokallag

Kornåker Linnegrøvan 2014

Kopi: Fylkesmannen i Vest og Aust-Agder Miljøvernavdelingen

6

Fra: Kjell Andreassen[kjel-2@klepland.no]
Sendt: 19.02.2016 10:34:16
Til: Postmottak
Tittel: Kommunedelplan for Tangvall

Merknad til kommunedelplan for Tangvall
Jeg har lest kommunedelplanen for Tangvall og vi gjerne komme med følgende bemerkning vedr gang- og sykkelsti langs Toftelandsveien og tursti langs sørsiden av elva fra
Toftelandsbroa til Linnegrøvan.
Under Vedlegg 1. Vedtak ‐ saksframlegg.pdf finner jeg følgende forslag til rekkefølgekrav:
1.3 Rekkefølgekrav (pbl § 11‐9, nr. 4)
g. Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1 ‐ B14 og byggetillatelse til ny
friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan.
og under Vedlegg 3. Bestemmelser.pdf finner jeg følgende tekst:

bebyggelse innenfor BN, BOP1 og BKB1 – BKB6 skal turveien langs Søgneelva være etablert, og

3.6 Gang‐ og sykkelveier og turvei langs elva
Det er i planen foreslått rekkefølgekrav om opparbeiding av gang‐ og sykkelvei langs Toftelandsveien fram til turveien, slik at en får en god kobling mellom disse. Det er ikke lagt inn krav om at
gang‐ og sykkelveien skal videreføres over elva.

Jeg ber om at rekkefølgekravet i planen blir slik at det vil være økonomisk mulig å sette i gang boligbygging på disse områdene selv i mindre skala.

Mvh
Kjell Tørlin Andreassen
Tlf: +4793224346
E-post: kjell@klepland.no
Adresse: Toftelandsveien 43, 4640 Søgne

Søgne kommune, Rådhuset, 4640 Søgne
postmottak@sogne.kommune.no
Kristiansand 19/2 - 2016

Høringssvar kommunedelplan Tangvall
Vi viser til høring av kommunedelplanen, med frist 19. februar 2016
Vest-Agder Bondelag ga i juni 2014 innpill til planprogrammet.
I innspillet la vi vekt på et bakteppe med global (og nasjonal) befolkningsvekst og
klimaendringer som kan true framtidig matproduksjon.
Vår konklusjon var at Søgne kommune har et betydelig ansvar overfor kommende
generasjoner for å sikre all dyrka mark slik at den kan brukes til matproduksjon i all
framtid, og at sentrumsutvikling må skje gjennom fortetting eller på andre typer arealer.
I kommunedelplanen som nå er på høring ser vi at Søgne kommune ikke tar det
ansvaret.
Det foreslås, i praksis, nedbygging av mer enn 100 daa dyrka mark av ypperste klasse.
(Det er den gode jorda som er den direkte årsaken til at folk fra gammelt av slo seg ned
nettopp på Tangvall)
Vi viser til høringssvaret fra Søgne Bondelag, som i detalj kommenterer de aktuelle
arealer. I sin oppsummering på side 3 har de en klar vurdering av hvilke områder som kan
oppfylle den strenge unntaksbestemmelsen i jordlovens §9, og hvilke områder som ikke
gjør det. Vi ber om at kommunen legger den vurderingen til grunn når planen skal
endelig vedtas.
Både politikere og administrasjon i Søgne kommune må ta hensyn til den betydelige
skjerpingen av jordvernet et enstemmig storting (!) vedtok 19. november 2015 (Prop
127 S (2014 – 2015)
Dette er det også grundig gjort rede for i Søgne Bondelag sitt høringsvar.

Med hilsen
Vest-Agder Bondelag
Tor Erik Leland
leder

Finn Aasheim
organisasjonssjef

Bondelagets Servicekontor AS
Postadresse:
Postboks 298. 4663 Kristiansand.

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt. 2A

Telefon:
38 07 19 71

Telefaks:
38 07 19 79

E-postadresse
agder@bondelaget.no

Norges Bondelag Agderkontoret
Bondelagets Servicekontor AS

Org.nr.: 939678670
Org.nr.: 985063001 MVA

Bankkonto:
Bankkonto:

6319.07. 00161
8101.05. 91392

Internet:
www.bondelaget.no/agder
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Statens

Søgne

kommune

Postboks
4682

vegvesen

1051

SØGNE

Behandlende
Region

Saksbehandler/telefon:

enhet:

Steinar Ãnesland

sør

Høring av kommunedelplan
Vi viser

Vår referanse:

/ 38121525

for Tangvall

Vår dato:

Deres referanse:

15/251833-4

18.02.2016

i Søgne kommune

- uttalelse

til brev fra dere av 11.12.2015.

Oversendelsen

gjelder høring av forslag til kommunedelplan

vegvesen mener Søgne kommune

Statens

og at det er tatt

riktige

Vi har følgende

merknader

Innenfor

har gjort et godt arbeid med kommunedelplanen

grep for en fremtidsrettet

område

utvikling

av Tangvall.

til planforslaget:
BOP3 tillates

krav til detaljregulering

utvidelse

av området,

av offentlig

i bestemmelsene.

omsorgssenter.

Det er ikke satt

slik som for BOPI, BOP2 og BOP4. Statens

vegvesen går ut ifra at dette er en forglemmelse
innarbeides

for Tangvall.

og forutsetter

Det vil være naturlig

at plankrav for BOP3

å markere byggegrense

mot E39 i

reguleringsplan.
Næringsområdet
kryss/øsning

på Linnegrøvan

ned ti/ Linnegrøvan

og utkjøringer.

Høiieveien,

Det er derfor

I plankartet
gang-/

sykkelveg,

før sluttbehandling

på samme strekning.
og bør rettes

i kommunedelplan

for sykkel

opp.

stemmer.

sykkelveg,

mens kommunedelplan

trafikanter
uheldige
Postadresse
Statens

vegvesen

Region

sør

ti/ ny rundkjøring

for Linnegrøvan».

regu/eringsp/an

Langs fv. 456

av Høllevegen

ville

inn

på

I forslag til

tatt med. Dette må

av kommunedelplanen.

Vi er usikker på hvorfor

I planbeskrivelsen

videreføres

se at dette

på østsiden

4808

reguleringsplan

og bidrar ti/ trafikkfar/ig

knyttet

er det flere steder lagt inn symbol for både eksisterende

det er misvisende

Postboks

gir dårlig f/yt i trafikken

er ikke i tråd med gje/dende

i bestemmelsen

står det: «Eksisterende

/agt inn rekkefø/gekrav

i tråd med gje/dende

bestemmelser
tilføres

- i saksutredningen

viser

forslag

for Tangvall.

også

forslått

Vi kan ikke

til plan ensidig

for sykkel viser tosidig tilbud.

det være positivt

det er lagt inn slik,

står det at løsningene

i kommunedelplan

(Hølleveien)

og framtidig

gang-/

For boligområdene

med et tilbud

for myke

på denne siden av vegen, bl.a. med tanke på skoleveg og for å unngå
kryssinger

av fylkesveg
Telefon:

02030

firmapost@vegvesen.no

i plan.
Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen

Statens

4626

5

KRISTIANSAND

S

vegvesen

Landsdekkende

72 3 Stoa

ARENDAL

Org.nr:

971032081

9815

Vadsø

regnskap

2

— I planen tilrettelegges

det for nye byggeområder

dette, men vil påpeke at betydelig
-

Iigger i rød og gul støysone. Selv

om E39 legges i ny trasé, vil det fortsatt

være mye trafikk

Vi er enig

og vil samtidig

i forslagene

til rekkefølgekrav

på E39 med tilførselsveg
-

langs E39. Vi er ikke negative til

del av områdene

Kollektivknutepunktet

på Tangvall

fått en god plassering.
hele arealet
området
avsatt

avsettes

og vi antar
areal

Områdets

er viktig

Vest-Agder

for det regionale

og kollektivformål.

i planbeskrivelsen

kan gi plass til. Vi mener

presisere

at ny rundkjøring

ikke kan etableres før E39 er lagt i ny trasé.

størrelse er tilstrekkelig

til samferdselat skissen

arealet til bilparkering,

Vegavdeling

til Tangvallveien

på dagens E39.

kollektivsystemet

under forutsetning
Det er knyttet

kun er utarbeidet

det vil være uheldig

både med tanke opplevd

å benytte

plankrav

kvalitet og trafikksikkerhet.

Grete Tofte

Steinar Ãnesland

Kopi

Vest-Agder
Dokumenter

fylkeskommune,
er godkjent

regionalavd.,

e/ektron/'sk

og har derfor

ingen

/vandskrevne

til

en stor andel

- seksjon for plan og forvaltning

seksjonsleder

av at

for å belyse

Med hilsen

Anne

og har

signaturer.

hva
av

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

14/24468-16
Maarten Nandrup Stallemo

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
09.03.2016

Saknr
23/16

SØGNE KOMMUNE - MERKNAD TIL OFFENTLIG ETTERSYN KOMMUNEDELPLAN FOR TANGVALL
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunen kvalitetssikrer planmaterialet og
utarbeider 3D-modell som viser virkninger av planforslaget.
2. Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunedelplanen gir sterkere føringer for
utvikling av Tangvall som byrom i tråd med strategier i mulighetsstudien.
3. Fylkeskommunen gir faglig råd om å regulere høydedraget Solåsen til
grønnstruktur.

Vedlegg
Plankart kommunedelplan for Tangvall, 07.12.15
Forslag til endrede bestemmelser, 19.02.16
Planbeskrivelse, 07.12.15
Saksfremstilling, førstegangsbehandling Søgne kommune, 10.11.15
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Bildet viser deler av planområdet sett fra syd (foto: Google maps)

Bakgrunn for saken
Søgne kommune varslet oppstart av arbeid med ny kommunedelplan for Tangvall
28.04.14. Fylkeskommunen ga innspill til blant annet følgende emner ved oppstart:
Stedsutvikling:
En av Fylkeskommunens viktigste interesser i dette arbeidet er knyttet til
stedsutvikling.
Generelt for sentrumsområdet på Tangvall bør det legges til rette for:
- Funksjonelle og trivelige sosiale møteplasser for alle generasjoner
- Variert handel, service og kulturtilbud tilpasset stedets naturlige betingelser
- Grønnstruktur som innbyr til rekreasjon og utøvelse av friluftsliv
- Miljøvennlig transport som kollektivtrafikk, gang- og sykkel
Vi vil oppfordre kommunen til å legge til rette for en tett og konsentrert bebyggelse
med høy arealutnyttelse på de områder som reguleres til byggeformål. Dette vil være
positivt i forhold til kollektivtrafikk, gang- og sykkel samt styrke Tangvall som
kommunesenter.
Det fremgår av forslag til planprogram under punkt 2.5 Befolkningsutvikling at
kommunen vil få stor vekst av den eldre delen av befolkningen frem mot 2040.
Fylkeskommunen mener det bør belyses hvilken type boligbygging planen skal legge
til rette for, eksempelvis omsorgsleiligheter, sett i forhold til blant annet arealformål på
gateplan og/eller tilgjengelige uteoppholdsarealer.
Fylkeskommunen har videre et ansvar for bokvalitet. Med hensyn til dette vil
følgende emner være viktige:
- Gode sentrumsområder rommer ulike typer boenheter
- Boligene bør ha tilstrekkelig med sol og lys
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- Gode utearealer for lek og opphold må ha tilstrekkelig med sollys.
- Tilgrensende grønnstruktur må innby til rekreasjon og utøvelse av friluftsliv
Forut for dette har fylkeskommunen delfinansiert et prosjekt for utvikling av Tangvall
sentrum ved hjelp av 3D-modellering. Økonomisk tilskudd ble gitt ved årsskiftet
2010/2011. Hensikten med prosjektet var å synliggjøre konsekvensene ved
forskjellige regulerings- og utbyggingsalternativer.
I første halvår av 2013 deltok Fylkeskommunen sammen med kommunen,
grunneiere og eksterne konsulenter på sentrumsseminar for Tangvall. I løpet av
seminaret ble det utarbeidet skisser til konkrete løsninger med tanke på en ny
reguleringsplan for området. Blant disse var for eksempel:
-

Løsninger for mest mulig parkering under bakken, med unntak av
kansteinsparkering.
Etablering av nye byrom med særlig fokus på økt handel.
Løsninger for effektiv avvikling av kollektivtrafikk.

Etter dette har fylkeskommunen delfinansiert en mulighetsstudie for området med
halvparten av kostnaden. Studiet ble utført av konsulentfirmaet Asplan Viak og tok for
seg alternative strategier for lokalisering av ulike sentrumsformål, grønne områder og
infrastruktur. Studiet ble ferdigstilt våren 2015.

3

Saksopplysninger

Planområdet som varslet ved oppstart.
Planområdet strekker seg fra området hvor E39 krysser Lundevegen, forbi skole- og
idrettsanlegget, gjennom Tangvall sentrum og opp mot Tofteland og Klepland. I sørlig
retning går det langsmed Hølleveien og inkluderer Søgneelva, ned til og med
næringsområdet på Linnegrøvan.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Tangvall kan utvikle seg som et
levende sentrumsområde og et godt boområde. Dette skal skje via fortetting og
transformering av eksisterende bebygde områder. Noen av virkemidlene er å knytte
elva nærmere sentrum ved etablering av turvei og grøntområde, konsentrere
detaljhandel og tjenesteyting i sentrum og å videreføre næringsformål på
Linnegrøvan.

Vurderinger
Planfaglige forhold:
Fylkeskommunen vil sterkt anmode kommunen om å gjennomgå plankart og
bestemmelser med hensyn på kvalitetskontroll. Bestemmelsene er ikke entydige og
bør strammes opp i betydelig grad. Enkelte steder henvises det til formål som ikke
finnes i plankartet, andre steder mangler betegnelser på areal som f.eks BRA, noen
delområder mangler utnyttelsesgrad, andre angir fremtidig bebyggelse med uklare
termer. Ulike deler av bestemmelsene ser ut til å være i konflikt med hverandre blant
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annet krav i fellesbestemmelser satt opp i mot krav til de ulike delområdene. Dette er
ikke en uttømmende liste.
Senterstruktur og stedsutvikling:
Arealene som reguleres til sentrumsformål utgjør størsteparten av tettbygd areal på
Tangvall i dag. Disse er delområdene BS1 – BS3 i planforslaget. Her tillates formål
som blant annet forretning, kontor, boliger, bevertning, nødvendige grøntarealer med
mere. Etasje på gateplan skal nyttes til publikumsrettede virksomheter som handelsog servicefunksjoner. Det foreslås ikke maks byggehøyde og heller ikke minste BYA,
men det stilles krav til detaljregulering av områdene. Grad av utnytting og plangrep
foreslås løst der. Områdene skal bygges ut med såkalt "bymessig bebyggelse".
Delområde BS1 foreslås i praksis til eksisterende bebyggelse mens delområde BS2
og BS3 foreslås til ny bebyggelse innenfor sentrumsformål.
Parkering er angitt med krav til ulike formål avhengig av hva ny bebyggelse
inneholder. Bestemmelsene angir at parkeringsanlegg "skal fortrinnsvis legges under
bakken." For de ulike formålene vises krav til parkeringsdekning i tabell for
henholdsvis bil og sykkel. Under vises tabell for bil:

Fylkeskommunen mener generelt at det bør stilles maks krav til parkeringsdekning
fremfor absolutte krav som i planforslaget. Dette vil øke planens
gjennomføringsevne. For øvrig anser vi parkeringsdekning for formålet kontor som
høyt sammenlignet med andre tilsvarende reguleringer. Vi ber kommunen vurdere
fremtidig arealbehov for eventuell utbygging av kontorer ved slikt krav. Videre bør det
ved formål barnehage stilles krav til bringe/henteplasser fremfor antall
parkeringsplasser pr. barn med plass i barnehagen. Kjøring og henting av barn er
den vesentlige trafikkaktiviteten knyttet til formålet barnehage. Planforslaget bør
derfor løse dette.
For formålet videregående skole vil konsekvensen ved 30 elever pr. skoleklasse
være 3 parkeringsplasser for bil. For sykkelparkering er det krav om 0,25 plasser pr.
elev med andre ord ca. 7 plasser pr. skoleklasse. Dette betyr i praksis at det foreslås
p-plasser til en tredjedel av elevene, hvor de andre to-tredjedeler må finne andre
løsninger eller transportformer. Vi mener kommunen bør øke kravene til
sykkelparkering og eventuelt inkludere parkeringsplasser til moped/scooter basert på
faktiske behov for denne aldersgruppen. Videre bør en større andel av
sykkelparkeringen være overdekket.
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Fylkeskommunen mener bestemmelser som parkeringsanlegg "skal fortrinnsvis
legges under bakken" bærer preg av å være en retningslinje og ikke en bestemmelse
til arealformål. Valg av parkeringsløsninger kan gi stor innvirkning på hvordan et
fremtidig sentrumsområde kan bli seende ut. Vi ber kommunen utarbeide entydige
bestemmelser som er styrende for utviklingen.
Med hensyn til sentrumsformål savner vi her et tydelig plangrep som sikrer noen av
strategiene utarbeidet i mulighetsstudien. Forslag til kommunedelplan bør i større
grad uttrykke forutsigbarhet for grunneiere og utbyggere, så vel som for innbyggere i
Søgne kommune. Vi mener termen "bymessig bebyggelse" fremstår som svak når
den ikke følges av krav til minste utnyttelse, høydeangivelser eller
parkeringsløsninger. Det bør stilles tydelige krav til fremtidig bebyggelse i
sentrumsdelen av Tangvall slik at det er mulig å oppnå mål som er lagt til grunn for
planarbeidet.

Begge bildene over viser såkalt "bymessig bebyggelse" avhengig av hvilken by man referer
til (Foto: Google maps)

I bestemmelsene brukes termen "nødvendige grøntarealer" uten at dette angis
nærmere, stilles krav til eller med henvisning til utomhusplan. Vi mener dette er en
betydelig mangel ved planforslaget som ikke sikrer formålet med planarbeidet blant
annet å gjøre Tangvall til et levedyktig sentrumsområde og et godt boområde.
Mulighetsstudien viser flere elementer som blant annet offentlige rom og
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grønnstruktur, etablering av gate- og byromsstruktur samt optimalisering av
transportsystemet. Vi mener slike elementer bør tas inn i planforslaget og sikres der
med hensyn til fremtidig utvikling. Dersom kommunen ikke ønsker å ta inn slike
føringer i kommunedelplanen anbefaler vi at det stilles krav om utarbeiding av
områderegulering for sentrale deler av Tangvall. I begge tilfellene bør det utarbeides
illustrasjoner som viser mulige konsekvenser av planforslaget blant annet lav eller
høy utnyttelse, parkeringsanlegg på bakkeplan, gjeldende krav til etablering av
byrom, torv eller fortau.
Fylkeskommunen har i løpet av de siste årene bidratt med nærmere 300.000,- kroner
til utarbeiding av 3D-modell og mulighetsstudie for fremtidig utvikling av Tangvall. Vi
mener det bør være et mål for kommunen å utvikle Tangvall til et tettsted med både
urbane og grønne kvaliteter som innehar attraktive byrom, møteplasser og
utearealer. Vi finner igjen lite av dette i planforslaget og ber kommunen nyttiggjøre
seg arbeidet og midlene som er lagt ned gjennom flere år. Videre informerer vi her
om at fylkeskommunen vil stå til disposisjon for ytterligere samarbeid om Tangvall
dersom dette ønskes av kommunen.
Med bakgrunn i det ovenstående gir fylkeskommunen følgende faglige råd:
-

Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunen kvalitetssikrer planmaterialet og
utarbeider 3D-modell som viser virkninger av planforslaget.

-

Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunedelplanen gir sterkere føringer for
utvikling av Tangvall som byrom i tråd med strategier i mulighetsstudien

Landskap og jordbruk:
Planforslaget legger til rette for omdisponering av store områder som i dag nyttes til
landbruk eller er kulturlandskap. Av konsekvensutredningen fremgår det at
landbruksområdene har matjord av svært god kvalitet. I Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging (12.06.15) vises det til at fylkeskommunen og
kommunen skal legge vekt på reduksjon av blant utslipp ved lokalisering av næring,
bolig og tjenester. Samtidig skal de samme aktørene sikre viktige jordbruksområder
og legge til rette for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk. Det er et mål å
utvikle kompakte byer og tettsteder og bygge tett rundt kollektivknutepunkt samtidig
som potensialet for fortetting og transformasjon skal utnyttes før nye
utbyggingsområder tas i bruk.
Delområdene B1-B3, B14, B10-B11 og BN er i dag eksisterende jordbruksområder.
For delområdene B1-B3 og B14 foreslås det blokkbebyggelse og konsentrert
småhusbebyggelse. I delområdene B10 og B11 tillates det frittliggende
småhusbebyggelse. Fylkeskommunen mener områder nær dagens sentrumsområde
og fremtidig kollektivterminal kan vurderes til nye boligområder med bakgrunn i arealog transporthensyn.
Søgne kommune har i oversendelse 19.02.16 kommet med forslag til endrede
bestemmelser. I motsetning til tidligere stilles det nå krav til utnytting. For områder
som planlegges til boligformål er det krav om minst 4 boenheter pr. dekar. For
områder hvor det i dag er jordbruksjord er det krav om minst 6 boenheter pr. dekar.
Kravene til utnyttelse er lagt under fellesbestemmelser til bebyggelse og anlegg og vil
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dermed gjelde alle delområder uavhengig av om dette er spesifisert for de enkelte
delområdene eller ikke. For øvrig tillates det konsentrert og frittliggende
småhusbebyggelse med maks BYA 50 % i de samme områdene med krav til
boenheter pr. dekar. Fylkeskommunen mener det mest tungtveiende argumentet er
at kommunedelplanen sikrer høy utnyttelse for eksisterende landbruksområder som
omreguleres til boligformål.
Med hensyn til boligtypen frittliggende småhusbebyggelse stiller vi spørsmål ved om
Søgne kommune har behov for ytterligere tilbud innen dette segmentet når denne
boligtypen utgjør majoriteten av bebyggelsen i kommunen i dag. Vi mener også
kommunen bør se nærmere på bestemmelsene for disse områdene og hvorvidt det
lar seg løse med både frittliggende småhusbebyggelse og maks BYA 50 % samt krav
om 4 eller 6 boenheter pr. dekar. Videre bør det spesifiseres hvilke krav som gjelder
for hvilke områder slik at det er entydig om det gjelder eksisterende bruk eller
eksisterende regulering i kommuneplanen. Vi henviser til vårt første faglige råd om å
kvalitetssikre planmaterialet.
I delområde BN foreslås det ny næringsbebyggelse hvor det i dag er jordbruksareal.
Av planbeskrivelsen fremgår det at flere av områdene på Linnegrøvan i dag står
tomme. Det synes derfor unødvendig med utvidelse av dagens næringsområde på
bekostning av dyrka mark. Dersom kommunen likevel ønsker å regulere dette til
næringsbebyggelse mener vi det bør sikres høy utnyttelse. Av bestemmelsene
fremgår det maks BYA på 70 % med maks byggehøyde på 13 meter for delområde
BN. Fylkeskommunen mener maks BYA 70 % bør snus til minste BYA 70 % for å
sikre tilstrekkelig utnyttelse.
Delområde BKB4 utgjør høydedraget Solåsen med omkringliggende områder. Her
foreslås det kombinert bolig- og næringsbebyggelse, samt at det stilles krav om
utarbeiding av detaljregulering hvor grønnstruktur skal ivaretas. Videre tillates det
ikke flatsprenging. Fylkeskommunen mener Solåsen er et høydedrag med
landskapsmessige kvaliteter. Videre kan det ved realisering av andre delområder i
kommunedelplanen bli et viktig område for nærturer med hensyn til friluftsliv i
tettbygde strøk. Foreslått turvei mellom delområdene BKB4 og BKB5 kan for
eksempel trekkes opp langs åsryggen og lede til utsiktspunkt på toppen 60 meter
over havet. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig sentrumsformål
med sikringssone for nedslagsfelt til Søgneelva. Forslag til kommunedelplan endrer
noen av arealdisponeringene i kommuneplanen ved blant annet å foreslå
delområdene B1-B3 på vestsiden av Tangvall til boligformål mot dagens LNFområde. Samtidig er det et mål ved planarbeidet å legge til rette for fremtidig
sentrums- og boområder ved fortetting og transformering av eksisterende bebygde
områder. Vi mener Solåsen som grøntområde kan være med å bygge opp under
målet for planarbeidet og utgjøre et viktig element med hensyn til bokvalitet og
friluftsliv. Med bakgrunn i dette gir fylkeskommunen faglig råd om å regulere
høydedraget Solåsen til grønnstruktur.
Friluftsliv:
Fylkeskommunen er positiv til at det stilles rekkefølgekrav til etablering av turvei
langs Søgneelva med tilhørende friområde. Dette vil øke muligheten for at tiltaket
kan realiseres.
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Ved Tangvallveien 58-70, mellom delfeltene B2 og B4, er det mulighet for å komme
seg inn til naturområdet ved Hellersdalen med bro over E39. Slike områder er viktige
for nærturer og kan være verdifulle for rekreasjon og friluftsliv. Vi ber kommunen
legge til rette for dette i større grad og vurdere å legge inn parkeringsplass for
turgåere ved B2 – B4 i planforslaget.
Gjennom delområdene B1-B5, BKB1 og o_BOP1 går det i dag en bekk. Vi er positive
til at denne er sikret i plankartet og bestemmelsene med hensynssone. Bekken kan
være et verdifullt element ved eventuell fremtidig boligbebyggelse.
Samferdsel:
Det ble ved oppstart lagt vekt på fra fylkeskommunens side at det var viktig at
Tangvall satset på god tilrettelegging for kollektivtransport. Kollektivknutepunktet på
Tangvall er svært viktig for det regionale kollektivsystemet. Lokalisering og størrelse
på avsatt areal har vært avklart i nært samarbeid med Søgne kommune. Framlagte
skisse viser at noe areal skal brukes til bilparkering. Vi understreker at arealet i sin
helhet må sikres til samferdsel / kollektivtransport. Vi anbefaler at detaljløsninger blir
avklart gjennom arbeidet med regional plan for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen. Planprogrammet for regional plan har foreslått en egen
utredning for de regionale kollektivknutepunktene. Tangvall kan eventuelt inngå som
en case i utredningen og være et innspill til utformingen av øvrige kollektivknutepunkt
i regionen. Vest-Agder fylkeskommune ønsker videre samarbeid med Søgne
kommune for å finne den beste løsningen for utformingen av terminalområdet. Vi
henviser for øvrig til uttalelse fra Statens vegvesen vedrørende
rekkefølgebestemmelser.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
Innenfor plangrensen finnes det kjente automatiske fredete kulturminner som må
frigis før arbeid igangsettes. Det er også stor mulighet for å finne nye kulturminner
under bakken som er ikke kjent fra før. Fylkeskonservatoren uttaler seg derfor mer
presis ved område- eller detaljreguleringsnivå.

Økonomiske konsekvenser
Det er i utgangspunktet ikke økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen ved
gjennomføring av planforslaget. Rekkefølgekrav til opparbeiding av samferdselstiltak
inngår ikke i handlingsprogrammet og må dekkes av utbygger, eventuelt spilles inn
ved neste rullering.
Kristiansand, 16. februar 2016

Kenneth Andresen
regionalsjef
Kristin Syvertsen
seksjonsleder
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Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
09.03.2016

Saknr
23/16

Søgne kommune - merknad til offentlig ettersyn - kommunedelplan for Tangvall

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunen kvalitetssikrer planmaterialet og
utarbeider 3D-modell som viser virkninger av planforslaget.
2. Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunedelplanen gir sterkere føringer for
utvikling av Tangvall som byrom i tråd med strategier i mulighetsstudien.
3. Fylkeskommunen gir faglig råd om å regulere høydedraget Solåsen til
grønnstruktur.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte 09.03.2016
sak 23/16
Møtebehandling
Representanten Gisle Meininger Saudland (FrP) fremmet følgende
tilleggsforslag:
Tillegg:
4. Fylkeskommunen går i dialog med Søgne kommune for å sikre at faglige råd
tas hensyn til.
Votering
Fylkesrådmannens forslag til vedtak, med tilleggsforslag fra FrP, ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
1. Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunen kvalitetssikrer planmaterialet og
utarbeider 3D-modell som viser virkninger av planforslaget.
2. Fylkeskommunen gir faglig råd at kommunedelplanen gir sterkere føringer for
utvikling av Tangvall som byrom i tråd med strategier i mulighetsstudien.
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3. Fylkeskommunen gir faglig råd om å regulere høydedraget Solåsen til
grønnstruktur.
4. Fylkeskommunen går i dialog med Søgne kommune for å sikre at faglige råd
tas hensyn til.
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Deres ref.
2014/1569-45493/2015

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/144

Dato
03.03.2016

Tangvall - uttalelse til kommunedelplan, plan ID 201405
___________________________________________________________________________
Fylkesmannen vektlegger føringene i regional plan og ser positivt på planforslaget slik
det er avgrenset med hensyn til en langsiktig utvikling av kommunesenteret. For å
sikre en optimal utnyttelse gir Fylkesmannen faglig råd om at det settes rekkefølgekrav
som gjør at utbyggingspotensialet innenfor eksisterende byggeområder blir utnyttet før
det skjer omdisponering av dyrka mark innenfor:




Linnegrøvan: Planlagt utvidet næringsområde BN.
Vestre del av Tangvall: Boligfeltene B1, B2, B3, B5
Østre del av Tangvall, regulerte landbruksområder i gjeldende reguleringsplan

Det gis for øvrig faglig råd om at grønnstrukturen mellom næringsområdet på
Linnegrøvan og Søgneelva legges ut som LNF-område, men med mulighet for å
etablere naturtilpasset tursti langs elva. Videre gis det faglig råd om at det innenfor
BKB5 legges inn ett grønstrukturbelte langs Kleplandsbekken.

Ut fra hensynet til Søgneelva (som verna vassdrag) fremmes det innsigelse til den del
av ubebygd kombinert bolig- og næringsbebyggelse BKB4/Solåsen som ligger
nærmere elva enn 50 meter. Evt. utbygging bør vektlegge god landskapstilpasning ut
mot elva.

Vi viser til kommunens skriv av 11.12.2015 om offentlig ettersyn og høring av forslag til
kommunedelplan for Tangvall. Videre viser vi til møte og befaring med kommunens
administrasjon henholdsvis 5. og 11. februar, samt e-post av 19.02.2016 der utfyllende
bestemmelser er revidert.
Planforslaget legger blant annet til rette for fortetting i sentrum, ny boligbebyggelse både øst
og vest for Tangvall sentrum, nytt skolesenter med videregående skole på Tangvall, turvei
langs Søgneelva og utvidelse av næringsområdet på Linnegrøvan. En mindre del av
planområdet øst for Tangvall sentrum er vist med alternativ utnyttelse med hensyn til enten
offentlig omsorgssenter med tilhørende anlegg eller boligformål i form av blokkbebyggelse og

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Org.nr NO974 762 994

konsentrert småhusbebyggelse. For en mindre del av dette er alternativet bebyggelse for
forretning, bolig og kontor.
Vurdering
Sentrale deler av planforslaget er i samsvar med gjeldende kommuneplan. Vi vil derfor først
og fremst vurdere de deler av planforslaget som er i strid med kommuneplanen, vedtatt
20.12.2012. Dette gjelder:
1.
De vestligste deler av planområdet mellom Tangvall skole og Føssa bru. Her legger
planforslaget ut boligfeltene B1 – B5 , samt BKB1 (Håverstads jorde) for kombinert
bebyggelse og anlegg. Sistnevnte kan alternativt bli bygd med kun boligformål. Dette er LNFformål i kommuneplanen, men i regional plan utpekt som del av kommunesenteret. Kun
boligformål vil kunne binde opp viktige arealer til sentrumsfunksjoner. Området er et
kulturlandskap med noe bebyggelse fra før. En stor del utgjør fulldyrka jord med høy kvalitet.
Planforslaget har her etter vårt skjønn ikke vektlagt jordvernet i tilstrekkelig grad. I tillegg
omfatter byggeområdene gårdsbebyggelse som bør vises som LNF-formål for å unngå krav
om nyetablering av våningshus på bl.a. dyrka mark. Tangvallbekken, som renner gjennom
området, skal det tas hensyn til, men kan omlegges innenfor skolesenteret o_BOP1. Forutsatt
at bekken holdes åpen, vil vi ikke frarå dette. I tillegg er det forslått en ny veiforbindelse
mellom Tangvallveien og E39. Veien legges på dyrka mark og vil krysse Tangvallbekken. I
tillegg antas veiforbindelsen å få trafikkmessige konsekvenser for andre veier uten at dette er
avklart med hensyn til bl.a. jordvern og trafikkstøy. Evt. veiforbindelse her bør bare vurderes i
en samlet plan for kommunens veistruktur der det primært satses på eksisterende avkjørsler
fra E39, herunder planlegge eks.vis Hølleveien med stor kapasitet og god støyskjerming.
2.
På nordsiden av E39 er en del boligbebyggelse i LNF-område avsatt til byggeområde for bolig
(B6). Forutsatt at dette ikke omfatter gårdsbebyggelse, har vi ikke vesentlig merknader.
3.
Øst for Tangvall sentrum/Hølleveien har kommuneplanen og regional plan vedtatt et større
område som framtidig sentrumsområde. Planforslaget viser likevel at all eksisterende
boligbebyggelse her er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse (B7 – B13). Den dyrka
marka ved Kleplandsveien er avsatt til blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse
(B14), samt offentlig omsorgssenter med tilhørende anlegg (BOP4). Sistnevnte har ikke krav
om høy utnyttelse. Her er det samtidig på høring et alternativ der omsorgssenteret er tatt ut
og erstattet med rene boligformål i form av blokkbebyggelse og konsentrert
småhusbebyggelse. Kun boligformål mener vi her er i strid med områdets sentrumsfunksjon.
For øvrig er den østligste delen av sentrumsområdet (Solåsen mellom Kleplandsveien og
Søgneelva) avsatt til kombinert bebyggelse for bolig og næring (BKB4). Byggegrensen på
100 meter til Søgneelva er ikke overholdt. Som sentrumsområde i kommuneplanen har
Fylkesmannen akseptert en byggegrense på 50 meter. For BKB4 er den dels under 25 meter.
Følgelig er planforslaget her i strid med Søgneelva som verna vassdrag.
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Etter møte med kommunens administrasjon framkommer at kommunen ønsker å begrense
sentrum til området mellom Hølleveien i øst og Gamle Høgskolevei/idrettsanleggene i vest.
Planforslaget fører etter Fylkesmannens skjønn til at gjeldende sentrumsfunksjon i
kommuneplanen øst for Hølleveien oppheves. Ved behandling av kommuneplanen aksepterte
Fylkesmannen omdisponering av den dyrka marka når også eksisterende småhusbebyggelse
skulle transformeres til sentrumsformål. Planforslaget nå opprettholder småhusbebyggelsen,
samt utvider den til å omfatte jordbruksarealer ved Toftelandsveien. I tillegg omdisponeres
som nevnt jordbruksarealer ved Kleplandsveien. Kommunedelplanen bør først transformere
sentrale deler av den eksisterende småhusbebyggelsen til sentrumsformål og utsette
omdisponering av den gjenværende dyrka marka inntil potensialet innenfor den sentrale
småhusbebyggelsen er brukt opp. Regulerte landbruksarealer i gjeldende reguleringsplan bør
derfor fortsatt vises som LNF-formål i kommunedelplanen.
4.
Helt nordøst i planområdet ved Kleplandsveien og E39 er det lagt inn et byggeområde BKB5
for kombinert bolig og næring. Dette er LNF-område i kommuneplanen og i dag dels bebygd
med lagerbygg. Området ligger nær sidebekk til Søgneelva. Et belte på inntil 25 meter fra
bekken bør sikres som grønnstruktur.
5.
Linnegrøvan næringsområde H910-4 utvides med et planlagt næringsområde (BN) på et ca.
19 dekar stort jordbruksareal av høy kvalitet. Fylkesmannen viser til vårt innspill av
26.05.2014 til oppstart av planarbeidet. Her omtalte vi dette området spesielt og anmodet
kommunen om å ivareta jordvernet ved at næringsområdet på Linnegrøvan ikke ble ytterligere
utvidet.
Arealene mellom næringsområdet og elva er regulert til grønnstruktur.
Ut fra
landbruksinteressene bør dette legges ut til LNF-formål, men med mulighet for etablere
naturtilpasset tursti langs elva.

Fylkesmannen vektlegger føringene i regional plan og ser positivt på planforslaget slik det er
avgrenset med hensyn til en langsiktig utvikling av kommunesenteret. For å sikre en optimal
utnyttelse bør det settes rekkefølgekrav som gjør at utbyggingspotensialet innenfor
eksisterende byggeområder blir utnyttet før det skjer omdisponering av dyrka mark. Spesielt
gjelder dette innenfor:
 Linnegrøvan: Planlagt utvidet næringsområde BN.
 Vestre del av Tangvall: Boligfeltene B1, B2, B3, B5
 Østre del av Tangvall, regulerte landbruksområder i gjeldende reguleringsplan
Regional plan sier at matjorda på Tangvall er den beste i regionen. Det er derfor viktig å ha
en bevisst holdning om å bevare dyrka mark så lenge som mulig innenfor planområdet og ha
en permanent grønn grense mot utbygging utenfor. For øvrig minner vi om at dyrket og
dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt
(matvaresikkerhet), og er en viktig del av kulturlandskapet. Jordvern er et av de overordnede
hensyn som skal ivaretas i arealforvaltninga. Av St.meld.nr. 9 (2011 – 2012) Landbruks- og
matpolitikken går det fram at det forventes at kommunene tar hensyn til landbruksarealer og
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kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense
omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige
arealer.
Regjeringen har nylig lagt fram en Nasjonal jordvernstrategi som bekrefter målene for
arealforvaltningen og de hensyn en skal legge vekt på etter stortingsmeldingen og de
nasjonale forventningene til planleggingen etter plan- og bygningsloven. Det legges stor vekt
på god arealplanlegging med stor tetthet i sentrumsområder og ved kollektivknutepunkt. Det
har etter St. meld. nr. 9 (2011 – 2012) vært et mål å begrense omdisponering av dyrka jord i
landet til under 6000 da. I forbindelse med behandlingen av jordvernstrategien er målet nylig
strammet inn til 4000 da.
Etter Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kgl. res. av
12.06.2015, skal det legges vekt på effektiv arealbruk, og på å samordne arealbruken og
transportsystemet. Det pekes på at det er en viktig oppgave i planleggingen å ta vare på god
matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov. Det forventes
at fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved kgl.
res. av 26.09.2014, sier bl.a. at det ved forslag om omdisponering av eks.vis verdifull dyrket
eller dyrkbar jord, bør potensialet for fortetting og transformasjon være kartlagt. Dessuten sies
det at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i
bruk.
Dersom noe av den beste jorda i Kristiansandsregionen på Tangvall skal omdisponeres, bør
dette kun være til sentrumsformål for å tilfredsstille storsamfunnets behov. Fylkesmannen
mener utnytting til rene boligformål her vanskelig kan defineres å tilfredsstille storsamfunnets
behov. Fylkesmannen mener derfor planforslaget for Tangvall ikke i stor nok grad rendyrker
arealene til sentrumsformål. Dessuten er utfyllende bestemmelser utformet for «løse» til å
unngå rene boligformål innenfor formål der evt. bolig i utgangspunktet skal være i kombinasjon
med andre formål. En del andre formål, eks. vis offentlig og privat tjenesteyting, er ikke sikret
høy utnyttingsgrad. Samlet sett kan planforslaget med omfattende ren boligbygging binde opp
viktige arealer til sentrumsformål, og slik sett på sikt tvinge sentrumsformål ut på tilstøtende
verdifull dyrka jord. Selv om det for områder med boliger er krav om utnytting i samsvar med
regional plan, er vårt poeng at det her ikke bør åpnes for ren boligbebyggelse, spesielt på
dyrka mark.
Innsigelse
Ut fra hensynet til Søgneelva som verna vassdrag, fremmes det innsigelse til den del av
ubebygd kombinert bolig- og næringsbebyggelse BKB4/Solåsen som ligger nærmere elva enn
50 meter. Evt. utbygging bør vektlegge god landskapstilpasning ut mot elva.

Samordning av statlige innsigelser
Fylkesmannen har i oppdrag å samordne statlige innsigelser. Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) har den 14.01.2016 oversendt innsigelse til planforslaget til
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Fylkesmannen. Innsigelsen hadde bakgrunn i at fare for kvikkleireskred ikke var tilstrekkelig
belyst og innarbeidet i planen. Det ble også gitt faglige råd knyttet til flomfare. Søgne
kommune svarte den 01.02.2016 med å legge fram reviderte bestemmelser og ROS-analyse.
Med utgangspunkt i disse endringene trakk NVE innsigelsen i e-post av 09.02.2016.
Fylkesmannen har etter dette kun innsigelse fra egen fagmyndighet.

Med hilsen

Stein A. Ytterdahl

Tom Egerhei
ass. fylkesmann

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07

Kopi sendt:
Vest-Agder Fylkeskommune
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TEGNFORKLARING
Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)
Boligbebyggelse - nåværende

X 6440100

Linjetyper

Boligbebyggelse - fremtidig

Faresone grense

Sentrumsformål - nåværende

Støysonegrense

Tjenesteyting - nåværende

Angitthensyngrense

Tjenesteyting- fremtidig

Infrastrukturgrense

Næringsbebyggelse - nåværende

Båndlegginggrense nåværende

Næringsbebyggelse - fremtidig

Detaljeringgrense

Idrettsanlegg - nåværende

Planens begrensning

Idrettsanlegg - fremtidig

Grense for arealformål

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende

Fjernveg - nåværende

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - fremtidig

Hovedveg - nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 NR.2)

Hovedveg - framtidig

Veg - nåværende

Hovedveg bro - nåværende

Parkering - nåværende

Samleveg - nåværende

Kombinerte formål for samferdselsanlegg - nåværende

Samleveg tunnel - nåværende

Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

Adkomstveg - nåværende

Grønnstruktur - nåværende

Adkomstveg tunnel - nåværende

Kombinert grønnstruktur - fremtidig
Adkomstveg bro - nåværende

Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §11-7 NR.5)

Gang-/sykkelveg - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

Gang-/sykkelveg - framtidig

Bruk og vernav sjø og vassdrag(PBL2008 §11-7 NR.6)
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Gang-/sykkelveg tunnel - nåværende

Hensynsoner (PBL2008 §11-8)

Gang-/sykkelveg bro - framtidig

Faresone - Ras- og skredfare (H310)

Gangveg - nåværende

Faresone - Flomfare (H320)

X 6439800

Turveg/turdrag - framtidig

Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler) (H370)
Støysone - Rød sone iht. T-1442 (H210)
Støysone - Gul sone iht. T-1442 (H220)
Angitthensynsone - Hensyn grønnstruktur (H540)
Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur (H410)
Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende (H730)
Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde (H910)
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1. GENERELLE BESTEMMELSER UAVHENGIG AV AREALFORMÅL (PBL § 11-9)
1.1. Plankrav (pbl § 11-9, nr. 1)
Dersom omsøkte byggetiltak ikke er i tråd med planen, kan det stilles krav om
detaljregulering.
Det kreves detaljregulering for følgende områder: BN, BOP1, BOP2, BOP4, BS2, BS3, SKF, B1
– B3, B5, B14, BKB1 og BKB4 – BKB6.
1.2. Krav til tekniske løsninger for nye bygge- og anleggstiltak (pbl § 11-9, nr. 3)
a. Overvannshåndtering. Det skal tilrettelegges for overvannshåndtering på egen
tomt.
b. Kommunale veier, inklusiv gang- og sykkelveier og anlegge for kollektivtransport
skal dimensjoneres og bygges i henhold til statens vegvesens vegnormal.
c. Offentlig- vann og avløpsanlegg skal dimensjoneres og bygges i henhold til VA-norm
for Søgne kommune.
1.3. Rekkefølgekrav (pbl § 11-9, nr. 4)
a. Ved utbygging i regulerte områder skal tekniske anlegg som vann- og
energiforsyning, avløp, veinett, herunder anlegg for gående og syklende og
kollektivtransport være etablert, før det kan gis byggetillatelse.
b. Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger innenfor B7 - B14 eller nye bygg
innenfor BKB2 – BKB6, skal gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien med kobling til
turvei langs Søgneelva være etablert.
c. Før det kan gis byggetillatelse til boliger i område B1 – B3, skal ny rundkjøring på
E39 og vei til Tangvallveien være regulert.
d. Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i område B1 – B14, BOP1 og BKB1 –
BKB6, skal rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien være etablert i
tråd med reguleringsplanen for Rådhusområdet (Plan ID 20091217).
e. Før det kan gis byggetillatelse i BN (Linnegrøvan) skal ny rundkjøring i krysset
mellom Hølleveien og Linnegrøvan være etablert.
f. Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene satt av til
sentrumsformål skal offentlige uteoppholdsareal, vist i kartvedlegg 1, være
opparbeidet.
g. Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1 - B14 og byggetillatelse
til ny bebyggelse innenfor BN, BOP1 og BKB1 – BKB6 skal turveien langs Søgneelva
være etablert, og friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent
utomhusplan.

1.4. Uteoppholdsareal til bolig (pbl § 11-9, nr. 5)
For småhusbebyggelse er det krav om minimum 80 m2uteoppholdsareal per boenhet.
For blokkbebyggelse hvor leiligheter er under 60 m2 er det krav om minimum 25 m2
uteoppholdsareal. For leiligheter over 60 m2 er det krav om minimum 50 m2
uteoppholdsareal.
For områdene avsatt til sentrumsformål er kravet om minimum uteoppholdsareal per
boenhet 25 m2 per boenhet.
Uteoppholdsarealet skal være på egen tomt eller i fellesareal.
1.5. Uteareal for lek, rekreasjon og idrett (pbl § 11-9, nr. 5 og 6)
a. Funksjonskrav:
 Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 ved vårjevndøgn.
 Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan
inngå i lekeareal, som f.eks. akebakke.
b. Lokalisering og utbyggingsvolum
 Nærmiljøpark på minimum 5 daa skal etableres innenfor BOP1 og/eller BKB1.
 Det skal være kvartalslekeplass på minimum 2,25 dekar, inklusiv sandlekeplass,
maksimalt 400 meter i luftlinje fra bolig. Terrengsprang større enn 30 meter og
vei større samlevei SA1 regnes som barriere for atkomst til lekeplassen.
Maksimalt 600 boenheter kan være knyttet til en kvartalslekeplass.
 Det skal være sandlekeplasstilbud på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i
luftlinje fra bolig. Terrengsprang på mer enn 10 meter og vei større enn
atkomstvei A1 regnes som barriere for atkomst til lekeplassen. Maksimalt 100
boenheter kan være tilknyttet en sandlekeplass.
1.6. Universell utforming/tilgjengelighet (pbl § 11-9, nr. 5)
80 % av nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken,
soverom, bad og toalett.
1.7. Skilt og reklame (pbl § 11-9, nr. 5)
Skilt og reklameinnretninger o.l. skal tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn i seg selv, i
forhold til omgivelsene og ikke være sjenerende i forhold til ferdsel eller naturområder.
Skilt som dekker et areal på maks 1 m2 og som ikke har egen belysning, tillates oppsatt på
bygning eller innhegning uten forhåndsgodkjenning.
Skilt skal plasseres på husets hovedfasade i tilknytning til dør eller vindu. Skiltet skal
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med gesims eller fasadeutsmykning. Skiltet skal
ikke være sammenhengende over hele fasaden. Frittstående skilt og reklameinnretninger
tillates ikke plassert på takflate, møne eller oppbygg.
Uthengsskilt og markiser skal av hensyn til sikt, ferdsel og vedlikehold plasseres tilstrekkelig
høyt på fasaden. Uthengsskilt skal maksimalt stikke 1 m ut fra fasaden, ha fri høyde over
fortau på min. 2,50 m og areal ikke over 0,75 m2.

For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og et veggskilt. Kommunen kan
gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate. Lysskilt
må ha fast lys, ikke skiftende eller alternerende. Plassering av flagg, vimpler og
transparenter må ikke stenge den frie sikt i gateløpet. Det tillates ikke plassert frittstående
skilt/gatebukker på gateplan/fortau som kan være til hinder for ferdsel. Frittstående skilt
skal normalt være begrenset til ett stk. for den enkelte virksomhet.
2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl §§ 11-9 og 11-10)
2.1. Fellesbestemmelser
2.1.1. Parkering (pbl § 11-9, nr. 5)
Parkeringsanlegg skal fortrinnsvis legges under bakken. 5 % av parkeringsplassene i felles
parkeringsanlegg skal være for forflytningshemmede.
For ny, ombygget eller bruksendret bebyggelse gjelder følgende regler for antall
parkeringsplasser.
FORMÅL
Blokkbebyggelse
Småhus
Gjesteparkering
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale
Institusjon
Barnehage
Grunnskole
VGS

Parkeringskrav
1 / boenhet
Min. 1 / boenhet, maks 2 / boenhet
0,25 / boenhet
1 / 50 m2 salgsflate
1 / 100 m2 gulvflate
1 / 20 m2 netto kontorflate
0,1 / sitteplass
1 / årsverk
1 / årsverk
0,1 / heltidsplass
0,7 / årsverk
0,7 / årsverk
0,1 / elev

2.1.2. Sykkelparkering (pbl § 11-9, nr. 5)
Bestemmelsen angir minimumskrav for antall plasser sykkelparkering. Minst 25 % av
sykkelplassene skal ha overbygg.
FORMÅL
Bolig
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale
Institusjon
Barnehage
Grunnskole
VGS

Min. / enhet
2 / boenhet
1 / 100 m2 BRA
0,5 / 20 m2 netto kontorflate
0,1 / sitteplass
0,7 / årsverk
0,7 / årsverk
0,7 / årsverk
0,25 / elev
0,7 / årsverk
0,25 / elev

2.2. Boligformål (B)
2.2.1. B1 – B3, B5, B14
Det er krav om detaljregulering av områdene. Utnyttingsgrad og høyde på bebyggelsen
avklares gjennom detaljreguleringen.
I område B1 – B3 og B14 skal det tilrettelegges for blokkbebyggelse og konsentrert
småhusbebyggelse.
I område B5 skal det tilrettelegges for blokkbebyggelse.
2.2.2. B4
Det tillates frittliggende småhusbebyggelse.
Maks BYA = 50 % per eiendom.
Det tillates en garasje med maks BYA og BRA på 50 m2 per tomt. For saltak er maks
gesims 3 meter og maks mønehøyde er 5 meter. For pulttak og flatt tak er maks gesims
4 meter. Takvinkel og utforming skal tilpasses boligen.
Dersom det skal tillates deling av tomter eller bygging av en annen type bebyggelse enn
frittliggende småhusbebyggelse, skal det avklares gjennom en detaljregulering.
Gjennom regulering åpnes det opp for blokkbebyggelse. Ved detaljregulering av B4 skal
arealet satt av til grønnstruktur langs bekken tas med i planområdet.
2.2.3. B6 – B13
Det tillates frittliggende småhusbebyggelse.
Maks BYA = 50 % for eksisterende bebygde eiendommer.
Det tillates en garasje med maks BYA og BRA på 50 m2 per bebygd tomt. For saltak er
maks gesims 3 meter og maks mønehøyde er 5 meter. For pulttak og flatt tak er maks
gesims 4 meter. Takvinkel og utforming skal tilpasses boligen.
Dersom det skal tillates nye boenheter, deling av tomter eller bygging av en annen type
bebyggelse enn frittliggende småhusbebyggelse, skal det avklares gjennom en
detaljregulering. Gjennom regulering åpnes det opp for blokkbebyggelse.
2.3. Sentrumsformål (BS)
Sentrumsformål omfatter, forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, boliger,
hotell/overnatting, bevertning og nødvendige grøntarealer, veier og parkering. Områdene
skal bygges ut med bymessig bebyggelse.
Etasjen på bakkeplan skal nyttes til publikumsrettede virksomheter, dvs. handels- og
servicefunksjoner. Det tillates ikke bolig i første etasje.
2.3.1. Sentrumsformål BS1
Det tillates BYA inntil 65 %. Maks høyde for bebyggelsen er 15 meter, heishus og andre
tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
2.3.2. Sentrumsformål BS2 og BS3
Det er krav om detaljregulering av områdene.

2.4. Kombinert bebyggelse og anlegg - Offentlig tjenesteyting og bolig (BKB1)
Innenfor område BKB1 kan det etableres offentlig skole, barnehage og idrettsanlegg.
Området skal detaljreguleres sammen med BOP1.
Dersom det ikke er behov for området til tjenesteyting, kan området reguleres til bolig, i
form av blokkbebyggelse.
2.5. Kombinert bebyggelse og anlegg - Bolig, forretning og næringsbebyggelse (BKB2, BKB3 og
BKB6 (KUN I ALTERNATIV 2))
Innenfor BKB1 og BKB2 tillates bebyggelse for forretning, bolig og kontor. Etasjen på
bakkeplan kan benyttes til forretning. Etasjene over skal benyttes til bolig eller kontor.
Maks BYA er 60 %. Maks høyde på bebyggelsen er 14 meter, heishus og andre tekniske
installasjoner tillates over denne høyden.
Innenfor område BKB6 tillates etablering av bebyggelse for bolig, forretninger og kontor.
Etasjen på bakkeplan kan benyttes til forretning. Etasjene over skal benyttes til bolig eller
kontor. Det er krav om detaljregulering av området.
2.6. Kombinert bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse og næringsbebyggelse (BKB4 – BKB5)
Innenfor område BKB4 og BKB5 tillates bebyggelse for næring og bolig. Det er krav om
detaljregulering av områdene. Ved detaljregulering skal grønnstruktur ivaretas. Det tillates
ikke flatsprengning av Solåsen.
2.7. Offentlig og privat tjenesteyting (BOP)
2.7.1. BOP1 (pbl § 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP1 tillates etablering av offentlig skole, barnehage, idrettsanlegg
og nærmiljøpark. Det er krav om detaljregulering av området.
2.7.2. BOP2 og BOP4 (pbl § 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP2 og BOP4 tillates etablering av offentlig omsorgssenter med
tilhørende anlegg. Det er krav om detaljregulering av området.
2.7.3. BOP3 (pbl § 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP3 tillates utvidelse av offentlig omsorgssenter med tilhørende
anlegg.
Det tillates inntil 50 % BYA. Maks høyde på bebyggelsen er 14 meter, heishus og andre
tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
2.8. Idrettsanlegg (BIA)
Innenfor området tillates etablering av idrettsanlegg og anlegg for uorganisert fysisk
aktivitet.
2.9. Næringsbebyggelse (BN)
Innenfor området tillates etablering av næringsbebyggelse. Det er krav om detaljregulering
av området.
Det tillates inntil 70 % BYA. Maks høyde på bebyggelsen er 13 meter.

3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 11-9, nr. 1)
Innenfor kombinert formål for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kollektivknutepunkt,
veg, parkering (SKF), skal det etableres en kollektivterminal. Det er krav om detaljregulering av
området.
4. GRØNNSTRUKTUR (PLB § 11-10)
Områdene avsatt til grønnstruktur skal bevares som grønnstruktur i tilknytning til
boligområdene.
4.1. Kombinerte grønnstrukturformål – friområde, turdrag og naturområde (GKG)
Innenfor området avsatt til kombinert grønnstrukturformål tillates etablering av turvei som
vist i kommunedelplanen, utforming og endelig plassering av turvegen avklares ved
prosjekteringen av turvegen. Turvegen skal tilpasses terrenget. Kantvegetasjonen langs elva
skal i størst mulig grad bevares. I tilknytning til stien kan det tillates opparbeiding av
fiskeplasser og tilrettelegging av området som friområde. Godkjent utomhusplan skal
legges til grunn for opparbeiding av området.
5. LANDBRUKS-, NATUR, OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (PBL § 11-11, NR. 1 OG 5)
Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført nærmere enn 50 meter fra vassdrag, der det er
alternativ plassering på eiendommen.
Nye kårboliger tillates ikke.
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 11-11, NR. 5)
Formålsgrensene for byggeformål og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur angir
byggegrensen mot Søgneelva. Det tillates etablering av turvei og friområde nærmere Søgneelva,
som illustrert i plankartet.
7. HENSYNSSONER (PBL § 11-8)
7.1. Sikringssone ras- og skredfare (H310), (§11-8, a)
Hensynssonen viser områder for potensiell skredfare. Innenfor angitt med hensynssone
H310 er det krav om geotekniske utredninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet før
det kan gis tillatelse til tiltak jf. pbl § 1-6.
7.2. Sikringssone flom (H320), (§11-8, a)
Innenfor området angitt med hensynssone H320 er det ikke tillatt med ny bebyggelse.
Dersom det skal tillates bebyggelse må det være avklart gjennom en reguleringsplan.
7.3. Sikringssone støy (H210 og H220), (§11-8, a)
Innenfor området angitt med hensynsone H210 og H220, skal det før det gis tillatelse til ny
bebyggelse og uteoppholdsarealer, eller vesentlig endring av støyfølsom bebyggelse, lages
en støyutredning og dokumenteres hvordan tilfredsstillende støynivå skal oppnås.
7.4. Sone med særlig krav til infrastruktur (H410), (§ 11-8, b)
Innenfor området er det vist ny rundkjøring på E39 med veikobling til Tangvallveien. Endelig
trasévalg fastsettes i reguleringsplanen.

7.5. Båndlegging etter lov om kulturminner (H730), (§ 11-8, d)
Innenfor området angitt med hensynssone H730 er det automatisk fredet kulturminne,
området må frigis før det kan bebygges.
7.6. Gjeldende reguleringsplaner (H910), (§11-8, f)
Innenfor området angitt med hensynssone H910 – gjeldende reguleringsplan, jf. pbl § 11-8,
skal følgende reguleringsplaner fortsatt gjelde:
- 20091217
Reguleringsplan for Rådhusområdet Tanvall sentrum
- 20030625
Bebyggelsesplan for gnr. 73, bnr. 12, 15, 53, m.fl. - Tangveien
- 201110
Områderegulering for Linnegrøvan Næringsområde
- 19970313-2
Fotballbane nord for E39
RETNINGSLINJER
Hensynssone bevaring grønnstruktur (H540), (§ 11-8, c)
Innenfor området angitt med hensynssone H540, skal bekken opprettholdes med åpent bekkeløp.
Gjennom detaljregulering av områdene skal bekken inngå i grønnstrukturen. Det skal bevares en
kantsone langs bekken på begges sider. Innenfor arealet avsatt til tjenesteyting (BOP) kan bekken
legges om.

Vedlegg 1 (kart):

