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Rådmannens forslag til vedtak:
Nye utbygginger i området skal finansiere felles- og lekearealer på Tangvall, jfr.
rekkefølgekrav i reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet.
Kommunen påtar seg ansvaret for gjennomføringen av tiltakene. Rådmannen delegeres
myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Nye utbygginger i området skal finansiere felles- og lekearealer på Tangvall, jfr. rekkefølgekrav i
reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet. Kommunen påtar seg
ansvaret for gjennomføringen av tiltakene. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå
utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Bakgrunn for saken:
I reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet er det vedtatt
følgende rekkefølgekrav:
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.
Det har vært signalisert at kommunen kan påta seg ansvaret for planlegging og gjennomføring
av tiltakene mot at tiltakene hovedsakelig finansieres av utbyggingen.
Saksutredning:
Rekkefølgekravet ble vedtatt av Kommunestyret 30.01.2014, sak 5/14, som en endring av
reguleringsplanene. Bakgrunnen for endringen var manglende krav til lek- og
uteoppholdsarealer i de opprinnelige reguleringsplanene. I saksframlegget ble det vist til
kartutsnitt over hva som defineres som offentlig uterom:

Kartutsnitt: Prinsippskisse over offentlig uterom jf. bestemmelse § 2. Blå linje viser areal som
kan defineres som offentlig uterom iht. gjeldende reguleringsplan.
Administrasjonen har jobbet med kostnadsberegninger for opprustning/etablering av
uterommet. Alle prisene er eksklusive mva. Tiltakene er beregnet til kr. 22 000 000,-. Dagens
torgområde er planlagt opprustet for 3 000 000,-. Det er i tillegg planlagt etablert et nytt torg på
område P1 og F14 i reguleringsplan for Tangvall sentrum (eiendom 72/187). Dette er
kostnadsberegnet til 19 000 000,- hvor utkjøp av tomtegrunn utgjør 8 000 000,- og
opparbeidelse utgjør 11 000 000,-. Eier av denne eiendommen er i dag Søgne kommune. I
kostnadsberegningene er det ikke medtatt planlegging, prosjektering, byggeledelse eller
uforutsett.
Ut fra reguleringsplanene er det beregnet at det kan bygges ca. 9 400 m² nytt næringsareal og
ca. 27 000 m² nytt boligareal. Det vil imidlertid være stor usikkerhet knyttet til om hele
utbyggingsvolumet realiseres og på hvilket tidspunkt dette eventuelt gjøres.

Det foreslås at rekkefølgekravet kan anses som oppfylt mot at det innbetales kr 750,- pr m²
BRA bolig og kr 100,- pr m² BTA næring (definert som alle andre tiltak enn bolig). Bidraget
indeksreguleres basert på SSB’s indeks for veganlegg. Utgangspunkt for beregningen er
indekstallet pr mai 2014. Forslag til vedtak legger opp til at rådmannen delegeres myndighet til
å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.
Ut fra de foreslåtte bidragene vil opprustningen bort i mot fullfinansieres under forutsetning av
at alt utbyggingsvolumet på Tangvall realiseres. Kommunen må imidlertid basere seg på å
bidra økonomisk og ressursmessig til planlegging, prosjektering og byggeledelse. Kommunalt
gjennomføringsansvar har vært sett på som viktig både i forhold til mva. refusjon og for å sikre
koordinert utbygging i området.
Bidragsnivået er fremforhandlet og akseptert av de største utbyggerne og eiendomsbesitterne
på Tangvall. Administrasjonen har signalisert at kommunen kan akseptere at grunnerverv for
nytt torg utbetales etter opparbeidelse av torget. På denne måten kan bidragene tidligst mulig
sørge for at utearealene etableres/opprustes, men det vil for kommunen knytte seg en noe større
usikkerhet til når tomtegrunnen utbetales. Bidragene er foreslått å forfalle før det gis
brukstillatelse og opparbeidelsen er forutsatt gjennomført etappevis i tråd med innbetaling av
bidragene.
Rådmannens merknader:
Vedlegg
1 Reguleringsplan rådhusområdet
2 Reguleringsbestemmelser rådhusområdet
3 Tilleggsbestemmelser rådhusområdet
4 Reguleringsplan Tangvall sentrum
5 Reguleringsbestemmelser Tangvall sentrum
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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.
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Reguleringsplan Tangvall sentrum - reguleringsbestemmelser
Revidert etter
av Søgne
kommunestyret
22.10.2009.
Revidert
vedtak
om mindre endring
30.1.14
§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

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):

