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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering. Det arbeides videre med å vurdere løsninger som vil
bedre parkeringsdekningen knyttet til Søgne hovedkirke.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i sak Årsbudsjett 2016 – Økonomiplan 2016 – 2019 (sak 113/15) at
rådmannen skal legge frem en sak angående parkering ved Søgne hovedkirke.
Saksutredning:
Søgne hovedkirke er godkjent for 750 sitteplasser. Det er ikke gitt egne parkeringskrav til
kirken i gjeldende reguleringsplan for området. Parkeringskravet til forsamlingslokaler er i
kommuneplanens bestemmelser generelt satt til 0,25 plass pr. sitteplass. Tangvall- og Lunde
sentrum er i kommuneplanens bestemmelser gitt egne bestemmelser for andre
reguleringsformål, da en forventer en større andel sambruk innenfor disse områdene. Det er
ikke gitt egne bestemmelser for forsamlingslokaler på disse stedene i kommuneplanen, men i
kommunedelplan for Tangvall er det med bakgrunn i slike vurderinger foreslått å sette
parkeringskravet til 0,2 plass pr. sitteplass. Kommunestyret vedtok 28.04.2016 i forbindelse
med detaljreguleringsplan for Tangvall sentrum nord (Plan ID 201412 – sak 30/16) et
parkeringskrav på 0,06 plass pr. sitteplass. Parkeringsbehovet knyttet til Søgne hovedkirke vil
derfor være 188 plasser / 150 plasser/ 45 plasser avhengig av hvilket parkeringskrav som
legges til grunn.
I reguleringsplanen for Lunde, vedtatt 08.09.2005, er det regulert parkering til hovedkirken
nord for Lundeveien. Dette området er i hovedsak opparbeidet i samsvar med
reguleringsplanen som viser 91 parkeringsplasser innenfor området. Deler av opparbeidelsen i
nordvest samsvarer ikke helt med reguleringsplanen grunnet eiendomsforhold. Arealet til
parkering er imidlertid ikke redusert og en legger til grunn likt antall parkeringsplasser som i
reguleringsplanen. Deler av parkeringsplassen ligger på eiendom gnr. 71 bnr. 75 som eies av
Søgne Ungdomslag. Søgne kommune har inngått avtale om bruk av disse plassene i
forbindelse med arrangement i Søgne hovedkirke (Formannskap 27.07.2014, sak 89/14).

Kart med regulert parkeringsløsning nord for Lundeveien.

Det er i reguleringsplanen for Lunde regulert ytterligere parkering i østkanten av kirkegården,
sør for Føssa. Dette vurderes imidlertid som en kostbar løsning å realisere, mye grunnet
kryssingen av Føssa med kjørevei. Avstanden fra parkeringsplassen til kirken vil være i
overkant av 300 meter forutsatt bruk av g/s-veg langs Lundeveien.

Kart med regulert parkeringsløsning sør for Føssa.

Forutsatt at antall gravlegginger og bruk av nye graver holder seg på samme nivå som de siste
årene, vil de nye kirkegårdparsellene ved hovedkirka mest sannsynlig være belagt innen åtte år
(2024). Ser en på økningen i antall eldre, vil antall dødsfall og gravlegginger øke, og det vil
medføre at nåværende ledig areal brukes opp raskere. Det vil derfor være naturlig å vurdere
behov for utvidelse av kirkegården i forbindelse med forestående rullering av kommuneplanens

arealdel. Ved en eventuell utvidelse av kirkegården kan det vurderes om deler av dette arealet
kan benyttes som midlertidig parkering.
Det er ved flere anledninger diskutert flytting av Søgne bygdemuseum som ligger nord for
dagens parkeringsplass til hovedkirken. Ved en eventuell flytting vil gjenværende tomt kunne
være et aktuelt sted å vurdere for utvidelse av parkeringsplassen. Avhengig av areal som
eventuelt omdisponeres og forutsatt lik utnyttelse som for gjeldende parkeringsplass, vil det
kunne etableres opp mot 20-40 parkeringsplasser innenfor området.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

