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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd jf. § 12-12 vedtas forslag til mindre
endringer av bestemmelser (vedlegg 3) for reguleringsplan for Tangvall sentrum og
reguleringsplan for rådhusområdet.

Bakgrunn for saken:
Plan- og miljøutvalget la i vedtak av 26.6.13 ned midlertidig forbud mot tiltak innenfor
reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet. Videre ble det
besluttet i møte av 03.09.13 at det skulle startes opp planarbeid med formålet å endre gjeldende
reguleringsplaner på Tangvall sentrum. Bakgrunn for dette planarbeidet var manglende krav til
lek- og uteoppholdsarealer.
Administrasjonen varslet planoppstart i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 jf. §
12-14 tredje ledd i brev av 16.10.14 til berørte interessenter (vedlegg 1). Ved melding om
oppstart av planarbeid var det redegjort for forslag til nye bestemmelser (de samme lå i saken
til plan- og miljøutvalget den 3.9.13). I varslingsbrevet ble det også redegjort for at dersom det
ikke kom inn noen vesentlige merknader til de foreslåtte endringene ville man vurdere å løse
saken som mindre endringer av plan. Det har ikke kommet inn noen vesentlige merknader og
administrasjonen legger derfor til grunn at endringene må kunne løses som mindre endringer
av gjeldende planbestemmelser. Det vises også til pbl. § 3-1 tredje ledd hvor det fremgår at
planlegging ikke skal være mere omfattende enn nødvendig.
Endringsforslaget:
I saksutredning av 3.9.13 (vedlegg 2) redegjorde administrasjonen for sitt endringsforslag med
bakgrunn i undersøkelser fra Kristiansand kommune, Arendal kommune, Grimstad kommune,
Lillesand kommune og Askim kommune. De ulike kommunene lå mellom 25 og 50m2 MUA
per boenhet i sentrumsområder.

Utdrag fra saksutredningen av 3.9.13:
Som det fremgår av undersøkelsen over ligger MUA i by/sentrumsområder fra 25 til 50m2.
Administrasjonen mener at om man legger seg på minste uteoppholdsareal på 25m2 så kan
dette være akseptabelt gitt at man sikrer høy kvalitet på de fellesarealene som eksisterer og
etableres i området. Administrasjonen ser for seg at disse 25m2 skal være et eksklusivt areal
for de enkelte boenhetene. Arealet kan løses både som private uteoppholdsarealer, eksempel
balkonger, men også i form av felles takterrasse eller lignende løsning. Forslag til konkret
bestemmelse:
§ 1. Minste uteoppholdsareal per boenhet er 25m2.
Den overnevnte bestemmelsen løser kun deler av utfordringene i gjeldende reguleringsplaner.
På nåværende tidspunkt mangler det tilfredsstillende lekearealer i det offentlige uterom på
Tangvall. Kommunen må i samarbeid med utbyggere finne en løsning på dette problemet.
Første steg i en slik prosess er å få på plass et juridisk krav om etablering og/eller opprustning
av slike arealer på Tangvall. Dette vil gi kommunen grunnlag til å fremforhandle
utbyggingsavtaler med den enkelte utbygger. Det foreslås derfor å opprette følgende
rekkefølgekrav:
§ 2. Før det kan gis byggetillatelse for nye boenheter skal de offentlige uterom på
Tangvall opprustes med høy kvalitet med vekt på barn og unges interesser (sikre gode
felles- og lekearealer). De offentlige uterom er definert i kart vedlegg 1. Innenfor
arealet skal det etableres til sammen minimum 1,5 daa lekeareal. Gjennom
utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at
nye boenheter etableres før felles- og lekearealer er fullt utbygd.

Kartutsnitt: Prinsippskisse over offentlig uterom jf. bestemmelse § 2. Blå linje viser areal som
kan defineres som offentlig uterom iht. gjeldende reguleringsplan.

Forslag til bestemmelse for funksjonskrav for opparbeidelse av lekearealer:
§ 3. Funksjonskrav lekearealer:
Lekearealer skal anlegges på bakkeplan med ulike lekeutstyr og løsninger for ulike
aldergrupper. Det skal lages en detaljert utomhusplan med vekt på funksjonskrav
som stimulerer hele sanseapparatet, stimulerer allsidig motorisk utvikling,
stimulerer til allsidig fysisk aktivitet, stimulerer sosial utvikling, være en trygg plass
for alle, og være åpen og inkluderende. Utomhusplan skal godkjennes av
bygningsmyndighetene.
Endringsforslaget foreslås vedtatt som tilleggsbestemmelser (vedlegg 3) til reguleringsplan for
Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet.
Høring:
Berørte rettighetshavere som grunneiere og festere er tilskrevet, tilsvarende myndigheter. Av
varslingen/høringen er det innkommet 3 innspill til endringsforslaget:
Fylkesmannen i Vest-Agder brev datert 29.11.13
Miljøvernavdelingen har gjennomgått og vurdert de endringer som her foreslås. Vi vurderer de
løsninger som skisseres vedørende uteoppholdsarealer som tilfredsstillende, og har således
ingen merknader til saken forutsatt at endringene blir slik det her er foreslått.
Statens vegvesen, brev datert 12.11.13
Formålet med planarbeidet er å utarbeide bestemmelser som sikrer minimumsstørrelse og
kvalitet på uteoppholdsarealer på Tangvall sentrum. Statens vegvesen har ingen merknader til
varsel om oppstart og planlagte endringer i bestemmelsene.
Vest-Agder Fylkeskommune, brev datert 06.12.13
Av oversendelsen fremgår det at hensikten med endring av gjeldende reguleringsplaner er å
sikre minimumsstørrelser og kvaliteter på uteoppholdsarealer på Tangvall. Kommunens
forslag til bestemmelser er i korte trekk:
- Krav til minste uteoppholdsareal pr. boenhet på 25m2
- Rekkefølgekrav til opparbeiding av felles uterom med vekt på barn- og unges interesser
- Funksjonskrav til lekearealer
Fylkeskommunen er positiv til foreslåtte endringer. Vi mener det vil styrke gjeldende
reguleringsplan som styringsverktøy. Angående krav til MUA på 25m2 pr. boenhet anbefaler vi
at kommunen vurderer dette opp mot tilgjengelig areal innenfor de ulike delfelt i planområdet,
samt intensjonen om en tett og bymessig bebyggelse som diskutert arbeidet med ny
reguleringsplan for Tangvall. Vår erfaring er at det kan være vanskelig å sikre både tett
bebyggelse og utearealer med kvalitet. I noen tilfeller blir lite attraktive restarealer betegnet
som uteoppholdsarealer for å oppnå krav i overordnede planer. Med tanke på boforhold bør
det være et mål med høy kvalitet på areal for uteopphold. Det bør derfor vurderes om det er
hensiktsmessig å senke arealkravet og heller sikre kvaliteten på uteopphold i bestemmelsene,
som for eksempel krav til sol- og støyforhold. Videre kan det vurderes om det bør skilles
mellom areal som er felles og areal som tilhører den enkelte boenhet som for eksempel egne
verandaer eller balkonger.
Vurdering:
Administrasjonen vil generelt grunnlag si seg enig med fylkeskommunen at det er utfordrende i
sentrumsområder å få gode uteoppholdsarealer til boligbebyggelse. Det vil være mindre areal
til slike formål noe som forutsetter høyere kvalitet på de arealene som da er tilgjengelig.

Angående å vurdere hvert enkelt delfelt i sentrum kan dette være en måte å tilnærme seg
problemstillingen. Det vil kunne gi grunnlag for å tilpasse særskilte krav til det enkelte felt.
Reguleringsplanen for Tangvall sentrum må forståes som en områderegulering etter dagens
lovgivning. Administrasjonen mener plangrunnlaget er for grovmasket til at man kan gjøre
sånne konkrete vurderinger på delfelt (gjennomføringsrommet på plan er for vidt). Det er
derfor vanskelig å gjøre slike vurderinger uten å ta hele plan opp til revisjon, noe som ikke har
vært aktuelt på nåværende tidspunkt. Det er viktig for kommunen at man har noen
«minimumsbestemmelser» som kan benyttes frem til en eventuell full revisjon av plan. Det
utelukkes ikke at man i arbeidet med nytt plangrunnlag for Tangvall kan gå inn å gjøre mere
konkrete vurderinger som igjen kan gi grunnlag i enda mer spissede og detaljerte bestemmelser
(eksempel med bakgrunn i støy- og sol/skyggeanalyser).
Med det plangrunnlaget man har per nå virker det uhensiktsmessig å detaljere på et slikt nivå.
Det forutsetter også at man har kontroll over konsekvensene ved å sette slike bestemmelser,
ellers risikerer man unødvendig tyngende dispensasjonssøknader. Kommunens erfaring er også
at de fleste utbyggere er ansvarlige, og uavhengig av kommunen tar de slike hensyn. Eksempel
etablering av terrasser i en skyggefull bakgård med støy er i utgangspunktet et dårlig
salgsobjekt. Dessuten er ofte slike bestemmelser ofte idealmål og ikke nødvendigvis mulig å
oppnå i alle utbyggingsprosjekter. Derimot er det en nødvendighet å ha noen minimumskrav på
uteoppholdsarealer per boenhet som grunnlag for prosjektering.
For å illustrere konsekvensen av for detaljerte bestemmelser kan man ta utgangspunkt i at det
settes minimumskrav til privat uteoppholdsarealer. I sentrumsområder hvor konsentrert
blokkbebyggelse er vanlig bebyggelsestype vil private uteoppholdsarealer i praksis si
balkonger og eller andre typer utspring fra byggverket (arealet skal være eksklusivt kun for den
enkelte leilighet). Det kan være en situasjon at verken kommunen eller utbygger ønsker at det
bygges balkonger av hensyn til estetikk, innsyn, støy o.l. Med en bestemmelse som sier at det
skal være private uteoppholdsarealer vil man fremtvinge utbygging med balkonger for å
oppfylle gitte krav. Det vil nødvendigvis ikke gi de beste løsningene.
Størrelsen på 25m2 per boenhet kan selvfølgelig drøftes og fylkeskommunen opplyser per
telefonkorrespondanse at Kristiansand kommune til dels sliter med å klare kravet i
Kvadraturen. Administrasjonen har hatt kontakt med Kristiansand kommune som opplyser at
de tillater at tilgrensede funksjonelle arealer kan medregnes i MUA. Eksempelvis om det er
opparbeidet en offentlig lekeplass/park som grenser til byggeprosjektet vil disse arealene kunne
kompensere for manglende uteoppholdsareal i byggeprosjektet. Administrasjonen utelukker
ikke at en slik tilnærming er mulig på Tangvall også.
Dersom de planlagte lekearealene på 1,5 da opparbeides og det kommer nye
utbyggingsprosjekter tett opp til disse arealene vil det ikke være utenkelig at lekearealene skal
kunne medregnes i MUA. Det må presiseres at dette må gjøres ut fra en konkret vurdering der
et sentralt element er nærhet til arealet (det må reelt kunne erstatte en funksjon som i
utgangspunktet skulle blitt dekket i byggeprosjektet). Utgangspunktet for vurderingen av
minste uteoppholdsareal må være at dette arealet skal løses internt i byggeprosjektet på egen
tomt.
Ut fra de undersøkelsene administrasjonen har gjort virker ikke 25 m2 å være særlig høyt. Det
er det laveste tallet fra samtlige kommuner som ble undersøkt. Det må også sies at Tangvall
sentrum ikke fullt ut kan sammenlignes med Kvadraturen som har 25m2 per boenhet. Det ene
er at Kvadraturen er utformet i en hel annen tid og det passer derfor ikke med dagens normer
for uteoppholdsarealer (strukturene er lagt). Administrasjonen legger også til grunn at målet
med utvikling av Tangvall sentrum ikke nødvendigvis er å etablere bystruktur, og dette peker i
retning av at kravet muligens heller burde være høyere på Tangvall enn i Kvadraturen.

Konsekvenser av endringsforslaget
Konsekvenser av å vedta endringsforslaget om 25m2 minste uteoppholdsarealer per boenhet vil
være at gjeldende krav i kommuneplanens bestemmelser § 5 d. om 80m2 vil tilsidesettes.
Kravet reduseres således betraktelig. Det gjøres for orden skyld oppmerksom på at ved vedtak
av kommuneplanen var nok ikke intensjonen at disse kravene også skulle gjelde for Tangvall
sentrum da kravet åpenbart er for høyt ved konsentrert blokkbebyggelse i sentrumsområder.
Rekkefølgekravet om opprustning av det offentlige uterom og etablering av lekearealer på
minimum 1,5 daa medfører økonomiske konsekvenser for utbyggere i den forstand at de enten
må oppfylle rekkefølgekravet i sin helhet, eller inngå utbyggingsavtale. Kommunen ved
Formannskapet som myndighet på utbyggingsavtaler vil kunne sette en sats per boenhet eller
per kvadrat meter boareal.
Konklusjon:
Administrasjonen vil tilrå at endringsforslaget vedtas. Det gjøres for orden skyld oppmerksom
på det planlegges oppstart av planarbeid for hele arealet avsatt til sentrumsformål på Tangvall i
kommuneplanens arealdel. Kommunen vil derfor kunne få prøvd de nye bestemmelsene i en
periode. I dette planarbeidet vil det være naturlig å evaluere bestemmelsene og ta stilling til om
de skal videreføres som de foreligger, eller justeres eksempelvis i samsvar med de innspill
fylkeskommunen gir.
Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 varslings/høringsbrev
2 saksutredning plan- og miljøutvalget den 03.09.13
3 Forslag til nye tilleggsbestemmelser
4 Gjeldende reguleringsplankart for Tangvall sentrum
5 Gjeldende reguleringsplanbestemmelser for Tangvall sentrum
6 Gjeldende reguleringsplankart for rådhusområdet
7 Gjeldende reguleringsplanbestemmelser for rådhusområdet
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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID/ HØRING MINDRE ENDRING
AV REGULERINGSPLANER PÅ TANGVALL SENTRUM
I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §§ 12-1,12-8, 12-14 varsles det oppstart av
reguleringsplanarbeid for Tangvall sentrum. Det meldes også oppstart av forhandlinger om
utbyggingsavtaler jf. pbl § 17-4.
Berørte grunneiere, rettighetshavere, organisasjoner og myndigheter varsles.
Planområdet:
Planområdet er gjeldende reguleringsplan for Tangvall sentrum, vedtatt 16.6.05 og
reguleringsplan for rådhusområdet vedtatt 7.10.09.

Kartutsnitt: Området det varsles planoppstart. For større kart se vedlegg 1.

Formålet med reguleringen:
Søgne kommune har lagt ned midlertidig forbud mot tiltak innenfor det aktuelle området med
hensikt å endre gjeldende reguleringsplaner. Formålet med planarbeidet er å utarbeide
bestemmelser som sikrer minimumsstørrelse og kvalitet på uteoppholdsarealer på Tangvall
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sentrum. Dette gjelder både de offentlige uterom og private uterom i nye
utbyggingsprosjekter. Administrasjonen har fremmet sak til Plan- og miljøutvalget med
konkrete forslag til bestemmelser i møte av 25.9.13. Forslag til nye bestemmelser:
§ 1. Minste uteoppholdsareal per boenhet er 25m2.
§ 2. Før det kan gis byggetillatelse for nye boenheter skal de offentlige uterom på
Tangvall opprustes med høy kvalitet med vekt på barn og unges interesser (sikre gode
felles- og lekearealer). De offentlige uterom er definert i kart vedlegg 1. Innenfor
arealet skal det etableres til sammen minimum 1,5 daa lekeareal. Gjennom
utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at
nye boenheter etableres før felles- og lekearealer er fullt utbygd.
§ 3. Funksjonskrav lekearealer:
Lekearealer skal anlegges på bakkeplan med ulike lekeutstyr og løsninger for ulike
aldergrupper. Det skal lages en detaljert utomhusplan med vekt på funksjonskrav
som stimulerer hele sanseapparatet, stimulerer allsidig motorisk utvikling,
stimulerer til allsidig fysisk aktivitet, stimulerer sosial utvikling, være en trygg plass
for alle, og være åpen og inkluderende. Utomhusplan skal godkjennes av
bygningsmyndighetene.

Saksutredningen i sin helhet ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside
www.sogne.kommune.no under siden: Planer -> Arealplaner under Arbeid -> Kunngjøringer > Melding om oppstart. Gjeldende reguleringsplaner med bestemmelser er også lagt ut på
hjemmesiden.
Administrasjonen vurderer endringene å være av en slik karakter at de ikke faller inn under
forskrift om konsekvensutredning sitt saklige virkeområde.
Merknader til oppstartsmelding:
De som har merknader til planarbeidet bes å henvende seg skriftlig til Søgne kommune v/
Arealenheten, postboks 1051, 4682 Søgne innen 1.12.13. Merknader kan også sendes
elektronisk per e-post til postmottak@sogne.kommune.no.
Videre saksgang:
Etter meldingsfristen vil kommunen vurdere de innkommende merknader. Dersom det ikke
foreligger vesentlige merknader til de overnevnte endringene vil man vurdere løse saken
som mindre endring av gjeldende planer jf. pbl § 12-14 andre ledd. Kommunen vil da kunne
fatte vedtak uten ytterligere høring og offentlig ettersyn som normalt er påkrevd ved
reguleringsendringer. Dersom det fattes vedtak om mindre endring vil dette bli kunngjort til
berørte parter og myndigheter. I motsatt fall vil saken løses som en vesentlig endring av
gjeldende planer. Det vil si at saken fremmes som en ordinær reguleringsplanprosess med
varsel om oppstart, offentlig ettersyn, høring, og vedtak.
For ytterligere spørsmål i saken kontakt undertegnede saksbehandler på telefon 97 99 03 45
eller e-post Daniel.Holm@sogne.kommune.no.
Med hilsen

Daniel Holm
arealplanlegger
Vedlegg
1 Kart med planavgrensning
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Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen igangsetter arbeid med å endre reguleringsplan for Tangvall sentrum (planid
20050616-1) og reguleringsplan for rådhusområdet (planid 20091217) i samsvar med
saksutredningen.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.09.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Administrasjonen igangsetter arbeid med å endre reguleringsplan for Tangvall sentrum (planid
20050616-1) og reguleringsplan for rådhusområdet (planid 20091217) i samsvar med saksutredningen.

Bakgrunn for saken:
Plan- og miljøutvalget la i vedtak av 26.6.13 ned midlertidig forbud mot tiltak på Tangvall.
Bakgrunn for nedleggelsen av byggeforbudet er saksutredning fra administrasjonen om
manglende bestemmelser om uteoppholdsareal og lekeareal i gjeldende reguleringsplaner for
sentrum. I drøftingene fra Plan- og miljøutvalget fremgikk det at utvalget forventet å få et
konkret forslag til bestemmelser innen september, i motsatt fall vil utvalget vurdere å oppheve
det midlertidige byggeforbudet av hensyn til den hemmede virkingen forbudet har for
byggenæringen.
Administrasjonen fremmer derfor en sak med forslag til endringer i tråd med utvalgets
signaler.

Saksutredning:
Administrasjonen vil innledningsvis bemerke at problemstillingen kan deles i to. Det ene går
på interne uteoppholdsarealer for det enkelte byggverk eller tomt, og det andre går på større
leke- og oppholdsarealer som nødvendigvis ikke kan løses i det enkelte byggeprosjekt,
eksempelvis lekeplasser på Tangvall.
Minste uteoppholdsareal (MUA) er et begrep som er hjemlet i byggteknisk forskrift § 5-6
”For boliger, skoler, barnehager og andre bygninger der det etter kommunens skjønn
er nødvendig å avsette minste uteoppholdsareal bør det i planbestemmelsene angis
minste uteoppholdsareal inklusive lekeareal. MUA angis i m2 hele tall pr.
enhet/bolig/skoleelev/barnehagebarn mv. og skrives m2 MUA. Uteoppholdsareal er de
deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring
og parkering. Kommunen kan bestemme at hele eller deler av ikke overbygd del av
terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.”
Det er en utbredt praksis å angi bestemmelser om MUA i reguleringsplaner, og dette er
bakgrunnen for at administrasjonen ønsker å få endret reguleringsbestemmelsene.
Administrasjonen vil også presisere at kommuneplanens arealdels bestemmelser om
uteoppholdsarealer (§ 5d) får virkning for reguleringsplaner som ikke har slike bestemmelser
jf. arealdelens bestemmelse § 1 tredje ledd. Disse bestemmelsene er 80m2 per boenhet, noe
som er vurdert for høyt for sentrumsområder.
Undersøkelser av MUA:
Det foreligger ikke lovbestemte krav til uteoppholdsarealer fra statlige eller regionale
myndigheter. Rikspolitisk retningslinjer for barn og planlegging har som formål å styrke barnog unges interesser i planleggingen. Retningslinjene gir ingen konkrete tall eller føringer på
hva som eksempelvis er minste størrelser på lekearealer o.l. Det blir derfor opp til den enkelte
kommunene å definere dette gjennom bestemmelser og avsettelser av arealer i planer. I
Kommunal- og regionaldepartementets og BE temaveileder «bygg for alle» er anbefalte krav
80m2 der minimum 25m2 av dette settes av til felles areal. Videre er det poengtert at i by vil
andre forhold gjelde. Det foreligger lite forskning på området, men det foreligger en utbredt
praksis fra andre kommuner.
Administrasjonen har undersøkt hva slags bestemmelser andre kommuner har for konsentrert
bebyggelse i sentrumsområder. Kommunene som er undersøkt er Kristiansand, Arendal,
Grimstad og Lillesand. I tillegg har man tatt med Askim kommune da de er kjent for å ha
gjennomarbeidede bestemmelser på dette området.
Kristiansand kommune har i kommuneplanens arealdel fastsatt 25m2 per boenhet i
Kvadraturene med nære randsone, samt bydels- og områdesentrene. Arealet skal være på egen
tomt eller felles areal og innbefatter normalt sandlekeplass på minimum 250m2.
Arendal kommune operer med normtall på 35m2 i områder avsatt til sentrumsformål jf.
kommuneplanens arealdel. Oppholdsareal på balkong/tak kan medregnes. Areal til lek kommer
i tillegg.
Grimstad kommune har iht. kommuneplanens arealdel 2011–2023 fastsatt for blokkbebyggelse
i Grimstad sentrum 25m2 per boenhet i sentrum sone A. For øvrige deler av sentrum og
kommunen er det krav om 50m2 uteoppholdsareal per boenhet. Videre er det krav om at alle
enheter skal ha privat uteoppholdsareal, og felles arealer skal ha tilgjengelighet for personer
med funksjonsnedsettelser. Kravet slår inn fra mer enn 4 boenheter.

Lillesand kommune har iht. kommuneplanens arealdel 2011–2023 krav om minste
uteoppholdsareal på 50m2 i sentrum per boenhet. Minste uteoppholdsareal skal løses på egen
tomt eller fellesareal. Inntil 5m2 av ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan
medregnes. Areal for lek medregnes i MUA. Videre har de en unntaksbestemmelse: Ved
fortetning og utbygging i sentrumsområder og/eller i bevaringsverdig bygningsmiljø kan en ha
rom for å fravike noe av fra disse bestemmelsene. Kommunen kan imidlertid bare fastsette
lavere krav dersom dette ikke går på bekostning av barn og unges interesser.
Askim kommune har etter kommuneplanens arealdel 2008–2019 krav om minimum 50m2 per
boenhet. Videre har de unntaksbestemmelser som sier at krav til private/fellesareal pr. bolig
kan reduseres til 25m2.
Endringsforslaget:
Som det fremgår av undersøkelsen over ligger MUA i by/sentrumsområder fra 25 til 50m2.
Administrasjonen mener at om man legger seg på minste uteoppholdsareal på 25m2 så kan
dette være akseptabelt gitt at man sikrer høy kvalitet på de fellesarealene som eksisterer og
etableres i området. Administrasjonen ser for seg at disse 25m2 skal være et eksklusivt areal for
de enkelte boenhetene. Arealet kan løses både som private uteoppholdsarealer, eksempel
balkonger, men også i form av felles takterrasse eller lignende løsning. Forslag til konkret
bestemmelse:
§ 1. Minste uteoppholdsareal per boenhet er 25m2.
Den overnevnte bestemmelsen løser kun deler av utfordringene i gjeldende reguleringsplaner.
På nåværende tidspunkt mangler det tilfredsstillende lekearealer i det offentlige uterom på
Tangvall. Kommunen må i samarbeid med utbyggere finne en løsning på dette problemet.
Første steg i en slik prosess er å få på plass et juridisk krav om etablering og/eller opprustning
av slike arealer på Tangvall. Dette vil gi kommunen grunnlag til å fremforhandle
utbyggingsavtaler med den enkelte utbygger. Det foreslås derfor å opprette følgende
rekkefølgekrav:
§ 2. Før det kan gis byggetillatelse for nye boenheter skal de offentlige uterom på
Tangvall opprustes med høy kvalitet med vekt på barn og unges interesser (sikre gode
felles- og lekearealer). De offentlige uterom er definert i kart vedlegg 1. Innenfor
arealet skal det etableres til sammen minimum 1,5 daa lekeareal. Gjennom
utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at
nye boenheter etableres før felles- og lekearealer er fullt utbygd.

Kartutsnitt: Prinsippskisse over offentlig uterom jf. bestemmelse § 2. Blå linje viser areal som
kan defineres som offentlig uterom iht. gjeldende reguleringsplan.

Forslag til bestemmelse for funksjonskrav for opparbeidelse av lekearealer:
§ 3. Funksjonskrav lekearealer:
Lekearealer skal anlegges på bakkeplan med ulike lekeutstyr og løsninger for ulike
aldergrupper. Det skal lages en detaljert utomhusplan med vekt på funksjonskrav
som stimulerer hele sanseapparatet, stimulerer allsidig motorisk utvikling,
stimulerer til allsidig fysisk aktivitet, stimulerer sosial utvikling, være en trygg plass
for alle, og være åpen og inkluderende. Utomhusplan skal godkjennes av
bygningsmyndighetene.
Konsekvenser av endringsforslaget
Rekkefølgekravet om opprustning av det offentlige uterom og etablering av lekearealer på
minimum 1,5 daa medfører økonomiske konsekvenser for utbyggere i den forstand at de enten
må oppfylle rekkefølgekravet i sin helhet, eller inngå utbyggingsavtale. Kommunen ved
Formannskapet som myndighet på utbyggingsavtaler vil kunne sette en sats per boenhet eller
per kvadrat meter boareal. Administrasjonen er allerede i gang med å beregne kostnader
knyttet til opprustning av de offentlige uterom, samt få frem forslag til konkrete tall på bidrag.
Konklusjon
Nødvendigheten av de nye bestemmelsene vurderer administrasjonen som stort. Kommunen
bør ikke tillate etablering av flere boenheter uten at nødvendige lek- og fellesarealer sikres som
en del av utbyggingsprosjekter på Tangvall, alternativt at det foreligger økonomiske bidrag

som sikrer fremtidig realisering av slike arealer. Det er viktig av hensyn til
likebehandlingsprinsippet at kommunen sikrer bidrag eller realisering av slike arealer tidligst
mulig, da man i praksis forskyver kostnadene over på fremtidige utbyggere ved eksempel å gi
byggetillatelse etter dagens bestemmelser. Det midlertidige forbudet mot tiltak bør derfor
opprettholdes til en reguleringsendring er på plass. Det gjøres avslutningsvis oppmerksom på at
administrasjonen er innstilt på å gi byggetillatelser selv om det foreligger et midlertidig forbud,
men da under forutsetning at kravene i endringsforslaget oppfylles. Det midlertidige forbudet
mot tiltak vil således ikke være et hinder for utbygging på Tangvall så lenge utbyggere
forholder seg til kommunenes endringsforslag.

Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Gjeldende reguleringsplankart Tangvall
2 Gjeldende bestemmelser Tangvall

Tilleggsbestemmelser til reguleringsplan for
Tangvall sentrum og reguleringsplan for
rådhusområdet
Dato: 20.1.2014
§ 1. Minste uteoppholdsareal per boenhet er 25m2.
§ 2. Før det kan gis byggetillatelse for nye boenheter skal de offentlige uterom på
Tangvall opprustes med høy kvalitet med vekt på barn og unges interesser (sikre gode
felles- og lekearealer). De offentlige uterom er definert i kart vedlegg 1. Innenfor
arealet skal det etableres til sammen minimum 1,5 daa lekeareal. Gjennom
utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at
nye boenheter etableres før felles- og lekearealer er fullt utbygd.
§ 3. Funksjonskrav lekearealer:
Lekearealer skal anlegges på bakkeplan med ulike lekeutstyr og løsninger for ulike
aldergrupper. Det skal lages en detaljert utomhusplan med vekt på funksjonskrav
som stimulerer hele sanseapparatet, stimulerer allsidig motorisk utvikling,
stimulerer til allsidig fysisk aktivitet, stimulerer sosial utvikling, være en trygg
plass for alle, og være åpen og inkluderende. Utomhusplan skal godkjennes av
bygningsmyndighetene.

Vedlegg 1 (kart):
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Reguleringsplan Tangvall sentrum - reguleringsbestemmelser
Revidert av Søgne kommunestyret 22.10.2009.
§1. GENERELT.
Det regulerte planområdet i m.1:1000 er vist med reguleringsgrense.
Planområdet er inndelt med følgende formål:
BYGGEOMRÅDER PBL. §25 NR.1 og 2.
- område for boliger
- område for forretningsformål/kontor/ boliger
- område for offentlig bebyggelse
- område for allmennyttig formål/forretning/kontor
- område for parkeringshus/ forretningsformål
- område for bensinstasjon
OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDER PBL § 25 NR.3
- kjørevei
- gang/sykkelvei og fortau
- parkeringsplasser
- torv/gågate
- diverse
OFFENTLIG FRIOMRÅDER PBL §25 NR.4
- idrettsområde
- lek
- park/turvei
SPESIALOMRÅDE PBL §25 NR.6
- privat vei
- kommunaltekniske anlegg
- frisikt
FELLESOMRÅDER PBL §25 NR.7
- felles tilkjøring /parkeringsplass
- felles lekeareal
REKKEFØLGEKRAV § 26.
- utbyggingsrekkefølge
§2. GENERELLE KRAV.
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Før oppføring av nybygg skal utarbeides situasjonsplan for tomta eventuelt også av tilliggende
naturlige områder. Planen skal vise areal for parkering, av- og pålasting, gjerder,
forstøtningsmurer, terrengmessig høydeangivelse på bygg og planert terreng, eventuelt andre
forhold som er viktig for forståelse av prosjektet.
For bygninger i sentrum skal også medfølge fasadeoppriss av eksisterende nabobygg for
bedømmelse av prosjektets virkning i gatebildet. Byggenes form, materialer, farger og strukturer
skal tilpasses den bestående bygningsmasse. Bygningsmassen skal utformes med krav til god
estetisk standard jf. plb.§74 pkt.2.
§3. BYGGEOMRÅDER PBL §25 nr.1.
A. Område for boliger med tilhørende anlegg.
T- BYA, inkl. garasje på max.30m2 settes til 30%. Mønehøyde på bolig maks. 8 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Takvinkel mellom 30-45grader. For hovedleilighet skal sikres 2
parkeringsplasser og for hver ekstra boenhet 1 parkeringsplass på egen grunn.
B. Område for forretninger /kontor/bolig.
I nevnte områder skal oppføres forretninger med nødvendige lagerlokaliteter i 1.etg. Øvrige
etasjer kan innredes til boligformål og kontorer. Tomteutnyttelsen skal være i henhold til
nedenstående spesifikasjon.
Mønehøyde settes generelt til 15 meter og gesimshøyde til 10,0 meter over ferdig planert terreng
for områdene med unntak av område F 12 og F 15. Takvinkel mellom 30 – 45 grader. T- BRA er
regnet ut fra 3 etasjer. Eventuell loftsetasje kommer som tillegg. Bebyggelsen skal generelt ha
sadeltak. Andre takformer kan tillates etter nærmere vurdering.
For nye bygg i sentrum ( F9, F11,F 12, F14) skal byggelinje og formålsgrense være
sammenfallende. For disse bygg skal nedenfor angitte utbyggingsarealer underordnes
bygningsmasse angitt på planen. Dette skal også gjelde område O 6. Utbygging for øvrig
forutsettes å skje innenfor angitte byggelinjer/4m avstand til nabogrense. Balkonger og andre
utspring ut over byggelinje kan tillates etter nærmere vurdering.
Bygningsmassen skal legges til rette for funksjonshemmede. Ubebygde arealer skal opparbeides.
Primært skal det opparbeidet full parkeringskjeller under byggene. For bygg som etableres i
nærhet av tidligere felles parkeringsanlegg, forutsettes adkomst via denne til parkeringskjeller
under nybygg.
Parkeringsplass skal følge den enkelte leilighet ved at det skal tinglyses minimum 1 plass pr.
leilighet. Dette gjelder også der hvor det ikke er mulig med parkering på egen eiendom.
Krav til parkering beregnes etter følgende normer:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder pr. 50 m2 salgsflate.
1 parkeringsplass for ansatte pr. 100m2 gulvflate.
Boliger: 1,5 parkeringsplass pr. leilighet
Kontorer: 1 parkeringsplass pr. 20 m2 kontorflate.
Hvor det ikke er mulighet for parkering på egen grunn forutsettes frikjøpsordning etter
kommunale retningslinjer.
Følgende utbygging er realisert/kan foretas:
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Bygningsmassen i F1- F7 er ferdig utbygd etter tidligere planer og tillates ikke utvidet.
Følgende utbygging kan realiseres i øvrige områder:
F8:
Området er i dag bebygd med kombinasjonsbygg forretning/leiligheter. Det tillates videre
utbygging på arealet med T- BRA inntil 8400 m2 over terrreng fordelt på 4 bygg. Det forutsettes
parkering i kjeller. For øvrig vises til nedenstående rekkefølgebestemmelse §8.
F9:
Området er i dag bebygd med kombinasjonsbygg forretning/leiligheter. Det tillates videre
utbygging på arealet med T-BRA inntil 2800 m2 over terreng fordelt på begge eiendommer som
vist på planen. Mot S./Gr. Sparebanks eiendom 72/172 skal det for ny bygningsmasse på
eiendommen 72/71være en 4 meter bred passasje i gateplanet.
F10:
Del av området er i dag bebygd med forretning i 1 etg. Det tillates videre utbygging på arealet
med T-BRA inntil 2900 m2 over terreng som vist på planen.
F11:
Det tillates utbygging på arealet med T- BRA inntil 2400 m2 over terreng som vist på planen.
F12:
Det tillates utbygging på arealet med T-BRA inntil 3200 m2 fordelt på 6 etasjer. I byggets 2
første etg. tillates T-BRA inntil 1400 m2. Gesimshøyde lav del settes til 6,50m og blokk (høy
del) til 18.00m over ferdig planert terreng. Bygget forutsettes med flate tak.
F14:
Det tillates utbygging på arealet med T-BRA inntil 2100 m2 over terreng som vist på planen.
F-15:
Det tillates utbygging på arealet med T-BYA inntil 50 % av tomtens areal. Parkeringsplasser for
forretningsdelen av bebyggelsen på tomta tillates lagt til det offentlige parkeringsarealet nord for
tomta. Mønehøyde 18 meter og gesimshøyde 13 meter.
F-16:
Området tillates utbygget med T-BYA inntil 50% av tomtas areal.
Det stilles krav om rekkefølgebestemmelser jf. nedenfor §8.
F-17, F-18.
Området tillates utbygget med T- BYA inntil 50% av tomtas areal.
F- 19.
Området er bygd ut med bensinstasjon og kan videreutvikles med T- BYA inntil 50% av tomtas
areal.
C. Områder for offentlig formål.
Gjelder områdene O1,O3,O5, Gesimshøyde og mønehøyde som angitt for
forretningsbebyggelsen. For øvrig vises til overnevnte angitte plankrav.
O1 Rådhuset.
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Påbygging av Rådhuset kan skje med utbygging av atriet samt 3 etasje. Det tillates utbygd
ytterligere 1400 m2 T-BRA.
O3: Tangvall skole.
Eiendommen anses som utbygd. Mindre utvidelse kan tillates etter planutvalgets vurdering.
O5: Omsorgssenter
Området er bebygd med omsorgssenter med tilhørende funksjoner. Området tillates utbygd med
T- BYA inntil 50% av tomtas areal.
Det stilles krav om 1 parkeringsplass pr. institusjonsplass som skal dekke behovet for ansatte og
besøkende. Det stilles krav om rekkefølgebestemmelser jf. §8.
D: Offentlig formål kombinert med kontor/forretningsformål.
Gjelder områdene O2, O6. Gesimshøyde og mønehøyde som angitt for forretningsbebyggelsen.
For øvrig vises til overnevnte angitte plankrav.
O2:Helsehuset
Eiendommen anses som utbygd.
O6. Bygg i Rådhusveien nord for Rådhuset (bibliotek)
Det tillates utbygging på arealet med T- BRA inntil 1600 m2. Det tillates opparbeidet tube for
sambruk til rådhuset.
E. Allmennyttig formål kombinert med /kontor//forretningsformål.
A1:
Området tillates utbygd med T -BYA inntil 40% av tomtas areal. Mønehøyde 18 meter ,
gesimshøyde 13 meter. Parkeringsplasser for forretningsdelen av bebyggelsen kan legges til de
offentlige parkeringsplassene nord for området. For øvrig vises til angitte plankrav under bokstav
B.
F.
P1. Område for parkeringshus.
Det kan opparbeides parkeringshus med parkering i 4 plan med T- BRA inntil 2300m2.
Gesimshøyde 10 meter. Bygget skal gis fasader og materialbehandling som er tilpasset
tilliggende bygg. Det tillates opparbeidet forretningslokaliteter i 1. etasje. I byggets 1 etasje kan
oppføres forretningslokaler og kontorer.
§4. OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE.
I angitte områder skal det opparbeides kjøreveier, fortau, gang/sykkelvei, bussterminal,
parkeringsplasser for sykler, torv, gågate og øvrige parkeringsplasser som vist på planen.
For torv og gågate i Rådhusveien skal det som grunnlag for opparbeidelse utarbeides en
gatebruksplan.
§5. SPESIALOMRÅDE FRISIKT.
I område mellom frisikt og vegformål (frisiktsone) skal det være frisikt i en høyde av 0,5m over
tilstøtende veiers plan.
§6. OFFENTLIG FRIOMRÅDER.
Områdene skal benyttes som idrettsanlegg i tilknytting til Tangvall ungdomskole, lekeplasser
som angitt på planen og park og grøntbelter. Vedr. opparbeidelse av lekeplasser skal
nedenstående rekkefølgebestemmelse i §8 følges.
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§7. SPESIALOMRÅDE.
Gjelder privat vei og kommunaltekniske anlegg angitt på planen.
§8. FELLESBESTEMMELSER.
Det er angitt med egen fargetone felles tilkjøring/parkeringsplasser for flere eiendommer.
Angitte felles parkeringsplasser syd for F8 skal brukes av regulert forretningsformål på
eiendommmene gnr.72 bnr.96,97,98,107 og 108.
Angitte parkeringsplass vest for område F8 skal være offentlig parkeringsplass.
For øvrig skal de angitte fellesplasser brukes av angitte tilliggende bygninger.
§9. REKKEFØLGEBESTEMMELSER.
For områdene F16 (forr./bolig/kontor) og 05 (omsorgsenter) på østsiden av RV-456 gjelder:
- Buffersone /jordvoll mot E-39 i henhold til plan må etableres før området F16 og område O5
kan tas i bruk.
- Før området F16 (blandet formål) kan tas i bruk må ny undergang under RV-456 med
tilhørende gangveier og fortau være etablert.
- Før området 05 tas i bruk må fortau langs Kleplandsveien være etablert.
For området F8 mellom Rådhusveien og omlagt Tangvallvei gjelder:
- Angitte felles biloppstillingsplasser for området skal anlegges og ferdigstilles samtidig med
bygningene.
- Før ny bebyggelse for område F8 på eiendommene 72/97,72/98,72/107 og 72/108 tas i bruk
skal det på planen viste veisystemet på nordsiden av byggeområde F8 være ferdig
opparbeidet.
- Dette innebærer opparbeidelse av kjørevei, fortau, gang/sykkelvei, rabatt, ny utkjørsel m.m. i
henhold til planen. Rådhusveien nord for bebyggelsen forutsettes enveiskjørt med innkjøring
fra øst.
For område F15 gjelder at det skal opparbeides en lekeplass som utstyres i henhold til
kommunens norm før bygget tas i bruk.
Område F11 skal først opparbeides når nåværende parkeringsplasser kan kompenseres i
parkeringshuset eventuelt annetsteds i nærområdet.

Andre forhold:
- Angitte lekeplasser på planen skal være ferdig opparbeidet og utstyrt i henhold til
kommunens norm før boliger i området kan tas i bruk.
- Før realisering av boligbebyggelse/annen bebyggelse mot E-39 og Rv-456 forutsettes utført
støymålinger med eventuelle fysiske tiltak hvis de beregnede verdier ligger over
Miljøverndepartementets normer.
- Nødvendige tekniske planer for området skal foreligge før utbygging kan igangsettes.
- Videre boligbygging i sentrum skal skje i henhold til kommunens boligbyggeprogram.
Vedtatt av planutvalget 04.05.05,
Vedtatt av Søgne kommunestyre 16.06.05
--------------------Eli Løite ordfører
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Med hilsen

Dag Arntsen
plan- og utviklingssjef
Saksbehandler: Dag Arntsen / Tlf.nr: 38055616

Y 430300

Y 430200

Y 430100

Y 430000

X 6440100

TEGNFORKLARING

LINJETYPER

PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL
BYGGEOMRÅDER

Planens begrensning

(PBL § 25 1.ledd nr.1)

Formålsgrense
Næringsbygg en etasje

Regulert tomtegrense

Offentlige bygninger

Byggegrense
Regulert senterlinje

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

(PBL § 25 1.ledd nr.3)

Omriss av eksisterende bebyggelse som
inngår i planen

Kjøreveg

Omriss av planlagt bebyggelse

Annen veggrund
Parkeringsplasser
Torg, fortau,
gang-/sykkelvei

X 6440000

FRIOMRÅDER (PBL § 25 1.ledd nr.4)

Kartgrunnlag i M: 1:1 000
Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000

Park
KOMBINERTE OMRÅDER (PBL § 25,1. ledd)

N

Kontor / forretning / offentlig
Bolig / forretning

Søgne
kommune

0

10

40 m

REGULERINGSPLAN

Kartblad:

RÅDHUSOMRÅDET
TANGVALL SENTRUM

Kartprodusent:

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKSNR.

DATO

SIGN.

Revisjon
Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
PLANEN UTARBEIDET AV:

PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH.

