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Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret at planprogram for kommunedelplan for Tangvall vedtas
med følgende endringer:
1. Kulturlandskap tilføyes i kolonnen for landbruk i tabellen over tema som skal
konsekvensutredes.
2. Innledningen til kapittel 2. Premisser for planarbeidet suppleres med følgende avsnitt:
«Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde
områder. Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum
som et natur- og turområde».

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre vedtok den 23.04.2014. å melde oppstart av arbeidet med
kommunedelplanen for Tangvall og å legge utkast til planprogram ut på høring. Det kom inn
17 innspill til oppstartsmeldingen og planprogrammet i forbindelse med høringen. Samtlige
høringsuttalelser er vedlagt saksframlegget. Oppsummeringen av innspillene med
administrasjonens kommentarer kan leses i vedlegg 2.
Saksutredning:
Innspillene som har kommet inn omhandler i stor grad forslag til og råd om konkrete
arealdisponeringer. Det har i noe mindre grad kommet innspill til innholdet i planprogrammet.
Innspillene knyttet til arealdisponeringer og hensyn som bør tas vil bli behandlet ved
utarbeidelsen av planen.
Planprogrammet skal beskrive planprosessen, klargjøre hvilke føringer som ligger for
planprosessen, hvilke tema som blir viktige i planarbeidet og hva som skal konsekvensutredes.
Tilbakemeldingene fra sektormyndighetene er i hovedtrekk at planprogrammet er dekkende for
de interessene som skal ivaretas i planprosessen. Fylkesmannen anbefaler at kommunen gjør en
tilleggskartlegging av Søgneelva som foreslått. De presiserer også at en bør unngå nedbygging
av dyrka mark og heller jobbe for fortetting av eksisterende bebygde områder. NVE viser til at
det er flere fareområder i planområdet og gir råd om å unngå tilrettelegging for bygging i disse
områdene. Fylkeskommunen kommer med en rekke innspill til hva det bør legges til rette
planarbeidet, blant annet variert handel og service, tilgjengelighet for alle, miljøvennlig
transport og attraktive grøntområder. Dette er alle viktige tema som vil bli fulgt opp i
planarbeidet. Både Fylkesmannen og fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å ta kontakt
for dialog og drøfting av problemstiller før det legges fram et planforslag til høring.
Fra interesseorganisasjonene knyttet til natur- og landbruksinteresser etterlyses det blant annet
et enda større fokus på bevaring av dyrka mark, kulturlandskap og biologisk mangfold. I
planprogrammet er det lagt opp til at de nasjonale føringene knyttet til regional og kommunal
planlegging skal følges. I oversikten over tema som skal inngå i konsekvensutredningen er
landbruk og naturmangfold satt om som egne tema som skal utredes (s. 9). For å presisere at
landbruk også omfatter kulturlandskap foreslår administrasjonen at kulturlandskap tilføyes i
kolonnen for landbruk i tabellen over tema som skal konsekvensutredes.
I noen av innspillene fra privatpersoner er det trukket fram at det bør legges til rette for økt
bruk av elva og områdene ned mot elva som tur-, park- og grøntområde.
Med bakgrunn i de innkomne merknadene foreslår administrasjonen at det i innledningen til
kapittel 2. Premisser for planarbeidet (s. 2) legges til følgende avsnitt:
Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde
områder. Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som
et natur- og turområde.
Planprogrammet er gjennomgått og korrekturfeil er rettet opp. Revidert planprogram med
foreslåtte endringer ligger vedlagt (vedlegg 1).
Administrasjonen gjør oppmerksom på at videre framdrift av planarbeidet avhenger av
finansiering til utredningene beskrevet i planprogrammet.
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Rådmannens merknader:
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1 Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å lage en kommunedelplan for Tangvall. Planen skal legge til rette for
videre sentrumsutvikling mot øst og vest. I tillegg ønskes det å bedre koblingen mellom Tangvall og
Linnegrøvan og vurdere mulighetene for utvidelse av næringsarealene på Linnegrøvan.

2 Premisser for planarbeidet
Utgangspunktet for at planarbeidet igangsettes nå er politiske vedtak om at det skal lages en
kommunedelplan for Tangvall. Vedtatte føringer for ønsket utvikling av Tangvall og kjente behov,
muligheter og utfordringer vil være styrende for planarbeidet.
Det er ønskelig å legge til rette for at Tangvall skal være et levedyktig sentrumsområde og et godt
boområde. Tangvall har i dag utfordringer knyttet til blant annet infrastruktur og det mangler en
sammenhengende grønnstruktur. Infrastruktur, plassering av funksjoner og grønnstruktur vil bli
viktig å vurdere i planarbeidet.
Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde områder.
Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som et natur- og
turområde.

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

2.2 Regionale føringer
Regionplan Agder 2020
I Regionplan Agder 2020 er det satt opp fem satsingsområder for Agder mot 2020:
- Klima: Høye mål – lave utslipp
- Det gode liv: Ager for alle
- Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap
- Kommunikasjon: De viktige veivalgene
- Kultur: Opplevelser for livet
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050
Regional plan for Kristiansandsregionen skal være retningsgivende for kommunens planlegging. I
planen er Tangvall definert som et kommunesenter. Kommunesentrene skal styrkes og det legges
2

ingen begrensninger på handel. Det framgår av planen at sentrum skal utvides til også å omfatte
Linnegrøvan. Det er i planen anbefalt at Tangvall bygges ut ytterligere med boliger, handel og næring
i øst-vestlig retning. Det er anbefalt at kontorarbeidsplassene i Søgne konsentreres til
Tangvall/Linnegrøvan, hvor det er mulig å gi et godt kollektivtilbud.

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

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

Planstrategien
I Søgne kommune sin planstrategi vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, er kommunedelplan for
Tangvall satt opp som en av de fire viktigste kommunale planoppgavene. Det er satt at planoppstart
skal være i 2013 og at planarbeidet skal prioriteres i 2014.
Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder Fylkeskommune
Søgne kommune har en samarbeidsavtale med Vest-Agder Fylkeskommune, vedtatt av fylkestinget
15.12.2009 og Søgne kommunestyre 17.12.2009. I samarbeidsavtalen står det følgende om Søgnes
rolle som regionsenter:
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Søgne kommune er nå fylkets fjerde største kommune med over 10.000 innbyggere og vokser sterkt.
Ved behandling av kommuneplanen for Søgne i juni 2006 oppfordret fylkestinget Søgne kommune til
aktivt å følge opp: ”Søgnes rolle og ansvar i regionen med vekt på regionale tilbud og funksjoner som
kommunen kan legge til rette for i Søgne”.
Ordføreren i Søgne påpeker sterkt at Søgne fortsatt skal være ei bygd. Det er enighet om at det i
fellesskap skal utarbeides en fagrapport omkring dette, hvor man spesielt ser på utviklingen av
Tangvall sentrum og hva som skal til, eksempelvis tilføring av nye funksjoner, for at Tangvall sentrum
skal bli et sterkere sentrum både for kommunens egne innbyggere og omlandet ellers.
Fylkeskommunen tar første initiativ i saken og eventuelle utgifter til utarbeiding av slik
fagrapport dekkes 50/50 mellom kommunen og fylkeskommunen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Framskrevet folkemengde (MMMM)

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0 år

107

109

151

138

141

144

169

185

187

187

191

1-5 år

574

659

680

686

770

752

873

982

1025

1027

1029

6-12 år

854

857

1018

1089

1084

1123

1224

1341

1487

1564

1569

13-15 år

395

388

390

461

476

526

538

535

600

666

694

16-19 år

524

506

557

521

662

678

625

733

738

826

897

20-66 år

4338

4769

5282

5706

6261

6954

7692

8218

8750

9075

9338

67-79 år

538

591

594

668

805

1063

1273

1459

1528

1711

1972

80-89 år

137

191

228

237

263

306

368

477

639

746

819

19

21

29

41

47

55

69

82

100

141

196

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

15943

16705

90 år eller eldre

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

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

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

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

Vurdere alternative
planløsninger
Avklare endelig
planavgrensning
Utarbeide planforslag
med konsekvensutrening

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

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

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

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

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

Tema

Utredningsbehov

Konsekvensvurderinger Metode / kriterier
av planforslaget

Klima, energi og transport

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

Måle avstand til busstopp,
gangforbindelser,
sykkelvegnett,
parkeringsmuligheter.

Sentrumsstruktur

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

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

Antall m2 beslaglagt dyrka mark
Nærhet til dyrka mark og
kulturlandskap.
Befaring og kartstudie.
Naturmangfoldloven §§ 8 -12.

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

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

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

Kommuneplanens kriterier i
bestemmelse § 6.

Landbruk og kulturlandskap

Naturmangfold

Grønnstruktur og friluftsliv

Kulturminner og kulturmiljø

Barn og unges interesser

Folkehelse

Risiko og sårbarhet

Økonomiske konsekvenser for
kommunen

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

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

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

Utsjekk mot eksisterende info i
askeladden, SEFRAK-register

Typer boliger
Avstand til turområder
Avstand til møteplasser
Støy

Benytte sjekkliste for ROSvurderinger. Lage en risiko- og
sårbarhetsanalyse

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

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

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

September 2015

Desember 2015

Utarbeide utkast til planprogram
Formannskapet legger planprogrammet ut på høring i min. 6 uker
Informasjonsmøte / medvirkning
Merknadsbehandling og vedtak av planprogram
Lage planforslag med konsekvensutredning
Medvirkning, samarbeid og politisk involvering
1.gangs behandling av planforslaget.
Offentlig ettersyn og høring av planen i min. 6 uker
Informasjonsmøte / medvirkning
Planvedtak
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Oppsummering av innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for Tangvall.
Avsender og dnr på
sak 2014/1569
Fylkesmannen i
Vest-Agder,
26.05.14, dnr 8.

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet

Administrasjonens kommentarer

-

Fylkesmannen legger til grunn at planarbeidet skjer i tråd med Kgl. Res.
Av 24.06.2011 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.
- Planområdet omfatter arealer registrert med biologisk mangfold.
Miljøvernavdelingen støtter kommunens vurdering om å gjøre
tilleggskartlegging knyttet til 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 Grn 73 br nr 67 Monan Teige 1 kan
utredes/oppstartes med en detaljreguleringsplan parallelt med
reguleringsplanen for kommuneplan 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

-

-

-

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

Rådet for

-

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.

-

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

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

Innspillet vurderes i det videre planarbeidet.

Oppsummering av innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for Tangvall.
mennesker med
nedsatt
funksjonsevne,
27.05.14
Arne B. Ågedal,
05.06.14, dnr 12.

høringsuttalelse til tomt GB 73/67 Monan Teige 1. Rådet støtter eldrerådets
uttalelse da boligene i prosjektet også kan være aktuelle for personer med
nedsatt funksjonsevne

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

Ingen merknader til varsel om oppstart og planprogram.

Hva skal svømmehalltomta brukes til?

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.
Ellen Midtlid
Ønsker at GB 72/220 kan bli brukt til boligformål. Det er ønsker om to
Abrahamsen, Verven eneboliger syd på eiendommen med atkomst fra nord. Abrahamsen stiller
12, 11.06.14, dnr 15. spørsmål ved hvorfor eiendommen ble endret fra boligformål til
sentrumsformål ved siste rullering av kommuneplanen.

Tordis Andersen,
Lohneveien 212,
16.06.14, dnr 16.

Mur i Sør Eiendom,
23.06.14, dnr 18.

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.
Søgne trenger et mye større fellesareal i sentrum, som kan være Søgnes
Tilgjengelighet til turområder, grønnstruktur og
festplass. Forslår en park ned mot elva mellom Tangvall og Linnegrøvan med ivaretakelse av elva vil bli sentrale tema i
busker, blomster, stier langs elva, benker, lekestativer, utescene,
planarbeidet. Innspillene tas med i det videre
fiskeplasser, badeplass. Det er behov for mer uteareal for de som bor i
planarbeidet.
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
Framtidig disponering av eiendommen vil bli vurdert i
første etasje, ser for seg høy utnyttelse med parkering i kjelleren og 5-6
planprosessen. Innmeldte ønske vil bli vurdert i
etasjer over bakken. Ellers ingen kommentarer til planprogrammet.
planprosessen.
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NVE, 23.06.14, dnr.
19.

Norges Bondelag
Agderkontoret,
24.06.14, dnr. 20.

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

-

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.
- NVE anbefaler at hele aktsomhetskartet vises som hensynssone i
plankartet, som et minimum i områdene hvor det planlegges tiltak.
- 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.
Viser til naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlaget er for dårlig og føre
var prinsippet må gjelde. De biologiske verdiene må sikres ved en sone

Fareområder vil bli vurdert i konsekvensutredningen
og vil bli vist i kartet med hensynssone.

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
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Søgne Bondelag,
23.06.14, dnr. 23.

-

-

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

-

-

Naturvernforbundet, 30.06.14, dnr. 25

-

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 til
offentlig formål og næringsaktiviteter. Vi er positive til at det ikke skal
legges til rette for sentrumsutvikling på jordene sør for sentrum.
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

-

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 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.
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-

-

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.

-

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.

-

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 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
Det vises til sentrumsseminar for Tangvall våren 2013, det bes om at
løsningene fra dette tas med i det videre arbeidet med
kommunedelplanen.
Fylkeskommunen oppfordrer til tett og konsentrert bebyggelse i

-

-

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 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.

-

Løsningene vil bli vurdert i arbeidet med
kommuedelplanen.

Oppsummering av innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for Tangvall.

-

-

-

-

-

områdene som reguleres til byggeformål.
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 kontakt med tanke på
avtale om høringsfrister og for å drøfte problemstillinger underveis i
planprosessen før det legges fram konkrete planforslag til høring.

-

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

-

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.

Fylkesmannen i Vest-Agder
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2014/1569
Vår ref.:
2014/2221

Vår dato: 26.05.2014
Arkivkode: 421.1

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Tangvall - uttalelse til melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan og høring av planprogram
Vi viser til kommunens forsendelse av 28.04.2014.
Planområde
Planområdet utgjør ca. 1,3 kvadratkilometer og omfatter arealer nord og sør for E39 mellom
området ved Føssa bru i vest til området der E39 krysser Kleplandsveien i øst. I sør avgrenses
planområdet til og med Tangvallveien fram til Hølleveien. Grensen følger så vestsiden av
Hølleveien der den tar med noe av bebyggelsen. Deretter krysser grensen Hølleveien sør for
Linnegrøven ved Nygård skole, tar med jordstykket her og følger gang- og sykkelveien
østover halvveis til Linnefalten. Følger så Søgneelva nordover til avslutningen av
meandersvigen sør for Rohavneset. Deretter blir hele sørsiden av elva inkl Søgneveien og litt
av Toftelandsveien med tilhørende bebyggelse tatt med til og med bebyggelsen på Tofteland
gård. Herfra følger grensen igjen elva fram til området ved Kleplandsbekken og opp til E39.
Kommunen opplyser at endelig plangrense vil bli vurdert gjennom planprosessen. Det skal
ikke legges til rette for sentrumsutvikling nord for dagens E39 eller på jordene sør for
Tangvallveien
Formålet med kommunedelplanarbeidet
Kommunen opplyser at formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre
sentrumsutvikling mot øst og vest. I tillegg ønskes det å bedre koblinger mellom Tangvall og
Linnegrøvan, samt å vurdere mulighetene for utvidelse av næringsarealene på Linnegrøvan.
Med bakgrunn i gjeldende føringer og målet om å tilrettelegge for videre sentrumsutvikling er
det i planprogrammet foreslått å jobbe spesielt med grønnstruktur, infrastruktur og plassering
av funksjoner, herunder boliger, næring, kontor, handel, skole m.m.
Føringer for planarbeidet
Fylkesmannen legger til grunn at planarbeidet skjer i tråd med Kgl. res. av 24.06.2011 om
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Kommunen opplyser da også
at kommunale, regionale og nasjonale føringer vil bli lagt til grunn i planarbeidet, samt
regional plan for Kristiansandsregionen. Samtidig vil arbeidet foregå parallelt med
kommunedelplanarbeidet for E39 fra Volleberg til Døle bro. Dette planarbeidet skal avklare
hvor framtidig E39 med tilførselsveier skal gå gjennom Søgne. Samtidig vil dette planarbeidet
gjøre analyser som også kan benyttes i arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall. For
øvrig er det utarbeidet kommunedelplan for sykkel i Søgne som ventes vedtatt i løpet av 2014.
Aktuelle sykkeltraseer vil bli innarbeidet i kommunedelplanen.
Alle områder som det gjøres endringer med hensyn til gjeldende arealbruksformål vil bli
konsekvensutredet i henhold til kravene i plan- og bygningsloven. Konsekvensvurderingen
Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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vil baseres på eksisterende kunnskap med oppdatering av dataene der en ser at dette er
nødvendig. Følgende temaer skal inngå:

Fylkesmannen antar at nevnte utredningstemaer vil kunne gi tilfredsstillende grunnlag for
utforming av kommunedelplanen. De fleste av temaene er sentrale med hensyn til saksfelt
Fylkesmannen skal påse at kommunen ivaretar. Landbruk og naturmangfold har vi noen
merknader til. For øvrig ønsker Fylkesmannen dialog under planprosessen, spesielt der det
framkommer avvik mellom kommunale ønsker og regionale/nasjonale føringer.
Landbruk
Av hensyn til jordvernet er Fylkesmannen opptatt av at det i planarbeidet legges opp til en
langsiktig strategi med høy/tett utnyttelse.
Dette bør også innebære en plan for
transformering av eksisterende boligbebyggelse til sentrumsformål. Særlig gjelder dette
kommuneplanens sentrumsformål øst for Hølleveien på Tangvall.
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Fylkesmannen ser positivt på at kommunen har klare føringer om jordvern for jordene sør for
Tangvallveien. Regionalplanen for Kristiansandsregionen har da også hensynssone jordbruk
her. Denne hensynsonen omfatter også området på Rohavneset og tilstøtende arealer østover
på sørsiden av Søgneveien. Derimot er arealene på Linnegrøvan og østøver mot Søgneelva
vist som Bebyggelse og anlegg under kategorien Arealbruk i gjeldende planer. Gjeldende
planer her er kommuneplanen vedtatt 20.12.2012 og bl.a. reguleringsplan for Linnegrøvan
vedtatt 27.03.2014. Kommuneplanen hadde forslag om større andel byggeområde på
fulldyrket mark øst for Linnegrøvan.
Både fylkeskommunen og Fylkesmannens
landbruksavdeling fremmet innsigelse til gjenværende nå uregulerte del av Linnegrøvan
(område C). Arealet her utgjør matjord av høy verdi til eks.vis grønnsaksdyrking grunnet
steinfri sandjord og vanningsmuligheter fra elva. I etterfølgende mekling med Søgne
kommune ble innsigelsene trukket på vilkår av at byggeområde C ble tatt ut og erstattet med
LNF-område. Videre heter det i meklingsprotokollen at Søgne kommune vil starte arbeidet
med kommunedelplan for Tangvall og kommunedelplan for vei. I dette arbeidet vil det bli
gjennomført mulighetsstudier av sentrumsutvikling. En utvidelse av felt C på Linnegrøvan
skal inngå i denne vurderingen. Fylkesmannens landbruksavdeling understreker at dette ikke
medfører en annen holdning til jordvernet på stedet enn tidligere. Det bør derfor legges opp
til at byggeområdet i Linnegrøvan ikke utvides ytterligere på dyrka mark. Eventuell høyere
utnyttelse innenfor gjeldende byggeområde kan vurderes, men bør begrenses til
næringsformål og ikke til eks.vis kontorarbeidsplasser slik regional plan antyder i området
Tangvall/Linnegrøvan. Hvis ikke er det fare for økt press på tilstøtende jordarealer.
Kontorarbeidsplasser bør spesielt knyttes til kollektivknutepunktet på Tangvall.
Naturmangfold
Planområdet omfatter arealer registrert med biologisk mangfold, spesielt knyttet til
Søgneelva, men også til deler av Føssa som er registrert fiskeførende, samt viktig gammel
fattig edellauvskog i Rossehagen nord for Føssa bru. For øvrig er det punktregistreringer med
hensyn til slettsnok, piggsvin og nattravn øst for Hølleveien.
Miljøvernavdelingen støtter kommunens vurdering om å gjøre tilleggskartlegging knyttet til
Søgneelva. Innenfor planområdet omfatter deler av elva den svært viktige naturtypen
kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. Det fremgår at registreringen er gjort for
en tid tilbake, i år 2000.
Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet.
Naturmangfoldloven har i §§ 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i
arealplanleggingen. I planprosessen må disse prinsippene sikres ved at
-

kunnskap om naturmangfoldet i planområdet og om effekten av planlagte påvirkninger
foreligger
føre-var-prinsippet følges. Mangel på kunnskap skal eksempelvis ikke brukes som
begrunnelse for nedbygging av områder.
påvirkninger av økosystemet (definert i § 3 punkt t) vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for
kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ved bruk av areal

Søgnevassdraget omfattes av varig vern og med de føringer med hensyn til byggeforbud som
fremgår i kommuneplanens utfyllende bestemmelser i § 13. For øvrig gjelder både
vannressursloven og forskrift om forbud mot fysiske tiltak i vassdrag (FOR 2004-11-15 nr.
1468). Dette er spesielt aktuelt for Søgneelva som i aktuelle område fører anadrom laksefisk.
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Planlegges det
Fylkesmannen.
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Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
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Innspill til utvikling av tangvall
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Fra: Arve[arvehoen@gmail.com]
Dato: 28.05.2014 22:48:30
Til: Postmottak
Tittel: Innspill til utvikling av tangvall

Tangvall er et fint sentrum på mange måter og det er flott å se at utvikling pågår. Dessverre kan det virke
som at det mangler en tydelig helhetlig plan som ivaretar sentrums særegenhet. De siste årene har det
kommet opp et par bygg som jeg ikke synes harmonerer i arkitektur og plassering. Etter min mening bør
det være klarere linjer på høyder, utforming og plassering av nybygg. Hvorfor velger man å "kline" et
nybygg helt oppi gsport bygget? Er formålet å skape en trang og koselig gågate, eller er dette bare en
tilfeldig plassering? Kanskje ligger det en plan bak dette, men den har jeg vanskelig for å se. Det hadde
sett bedre ut om byggene var ført opp i nærliggende stil som omkringliggende bygg.
Ellers håper jeg virkelig at det bygges mange nye flotte bygg på tangvall i fremtiden! Det bli spennende å
følge utviklingen.
Mvh
Arve Høen
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Saksframlegg
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne høringsuttalelse Kommunedelplan for Tangvall - melding om oppstart av
planarbeid og høring av planprogram
Utv.saksnr
15/14

Utvalg
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtedato
27.05.2014

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin høringsuttalelse:

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.05.2014
Behandling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende høringsuttalelse til
Kommunedelplan for Tangvall - melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til eldrerådets høringsuttalelse til tomt
Grn 73 br nr 67 Monan Teige 1. Rådet støtter eldrerådets uttalelse da boligene i prosjektet også
kan være aktuelle for personer med nedsatt funksjonsevne

Bakgrunn for saken:
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det at Søgne kommune starter
arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall og legger forslag til planprogram ut på høring.
Planarbeidet utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan- og
bygningsloven § 4-1 og § 4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet er å lage en kommunedelplan for Tangvall som skal legge til rette
for videre sentrumsutvikling mot øst og vest. I tillegg ønskes det å bedre koblingen mellom
Tangvall og Linnegrøvan og vurdere mulighetene for utvidelse av næringsarealene på
Linnegrøvan. Med bakgrunn i gjeldende føringer og målet om å legge til rette for videre
sentrumsutvikling er det i planprogrammet foreslått å jobbe spesielt med følgende tema:
-

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

Vedlegg
1 Kommunedelplan for Tangvall - melding om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram
2 Foreslått planavgrensning
3 Planprogram for kommunedelplan for Tangvall - Høringsutkast
4 Særutskrift - Kommunedelplan for Tangvall - oppstart av planarbeid, behandling av
planprogram
5 Adresseliste

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
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Saksframlegg
Eldrerådets høringsuttalelse - Kommunedelplan for Tangvall melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Utv.saksnr
21/14

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
26.05.2014

Eldrerådets høringsuttalelse:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.05.2014
Behandling:
Leder Abrahamsen fremmet forslag:
Linnegrøvan
Eldrerådet mener jordbruksarealene på Linnegrøvan fortsatt bør være jordbruk.
Forlaget vedtatt 3 mot 1 stemme (Berg Larsen).
Videregående skole
Leder Abrahamsen fremmet forslag:
Eldrerådet mener ny videregående skole bør lokaliseres i tilknytning til fylkeskommunens
nåværende skole i Søgne
Medlem Thorild Hortemo
Eldrerådet mener ny videregående skole bør lokaliseres på Tangvall.
Forslaget fra Hortemo satt opp Abrahamsen sitt forslag. Forslaget fra Abrahamsen vedtatt med
3 mot 1 stemme (Hortemo).
Tomt Gnr. 73 Brn 67
Repr. Bjørsvik (H) erklært inhabil under behandling av punkt om tomt Gnr. 73 Brn 67 og
fratrådte møtet, da hun har en avtale med utbygger om å drive et «aktivitetssenter» når et evt
eldresenter står ferdig. Ingen vara møtte for representanten. 3 medlemmer til stede under
behandlingen

Leder Abrahamsen fremmet forslag:
Eldrerådet ber om at tomt Grn 73 br nr 67 Monan Teige 1 kan utredes/oppstartes med en
detaljreguleringsplan parallelt med reguleringsplanen for kommuneplan 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 omsorgssenteret og vil gi muligheten for eldre som ønsker
bolig og bo i eget hjem til livets slutt.
Begrunnelse for vedtak
Tomt Gnr 73 Brn 67 Monan Teige 1 ligger innenfor reguleringsplanen for planområdet.
Eldrerådet ønsker en rask utbygging av boliger for eldre da behovet er stort.
I kommunestyret 03.02.2011 ble det enstemmig vedtatt:
Det avsettes tomter for privat evt. kommunal utbygging av omsorgsboliger Omsorg + slik
regjeringen har åpnet for.
«Prosjekt Monan Teigen» er slik Eldrerådet ser det i tråd med tidligere kommunale vedtak
samt Stortingsmelding nr. 29 som viset til trygghetsboliger for eldre.
Eldrerådet er kjent med at det pr 31.01.14 var 17 søkere til omsorgsboliger jmf. Referatsak
41/14 i Tjenesteutvalget.
Avsnitt 2.5 Befolkningsutvikling i høringsutkastet bekrefter en sterk økning av eldre fremover.
De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig i eget hjem. Det er derfor viktig at en kommer i gang
med utbygging av boliger omsorg 50+.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Representant Bjørsvik tiltrådte møtet.
Medlem Berg Larsen fremmet forslag:
Eldrerådet ber om Rådhusveien ikke innsnevres ytterliggere enn det som er blitt gjort i
Rådhusveien 30.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eldrerådet i Søgne gir følgende høringsuttalelse til Kommunedelplan for Tangvall - melding om
oppstart av planarbeid og høring av planprogram:

 Eldrerådet ber om at tomt Grn 73 br nr 67 Monan Teige 1 kan utredes/oppstartes
med en detaljreguleringsplan parallelt med reguleringsplanen for kommuneplan
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 omsorgssenteret og vil gi muligheten for eldre
som ønsker bolig og bo i eget hjem til livets slutt.
Begrunnelse for vedtak
Tomt Gnr 73 Brn 67 Monan Teige 1 ligger innenfor reguleringsplanen for
planområdet. Eldrerådet ønsker en rask utbygging av boliger for eldre da behovet
er stort.
I kommunestyret 03.02.2011 ble det enstemmig vedtatt:
Det avsettes tomter for privat evt. kommunal utbygging av omsorgsboliger
Omsorg + slik regjeringen har åpnet for.
«Prosjekt Monan Teigen» er slik Eldrerådet ser det i tråd med tidligere
kommunale vedtak samt Stortingsmelding nr. 29 som viset til trygghetsboliger for
eldre.
Eldrerådet er kjent med at det pr 31.01.14 var 17 søkere til omsorgsboliger jmf.
Referatsak 41/14 i Tjenesteutvalget.
Avsnitt 2.5 Befolkningsutvikling i høringsutkastet bekrefter en sterk økning av
eldre fremover.
De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig i eget hjem. Det er derfor viktig at en
kommer i gang med utbygging av boliger omsorg 50+
 Eldrerådet mener jordbruksarealene på Linnegrøvan fortsatt bør være jordbruk.
 Eldrerådet mener ny videregående skole bør lokaliseres i tilknytning til
fylkeskommunens nåværende skole i Søgne
 Eldrerådet ber om Rådhusveien ikke innsnevres ytterliggere enn det som er blitt
gjort i Rådhusveien 30.

Bakgrunn for saken:
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det at Søgne kommune starter
arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall og legger forslag til planprogram ut på høring.
Planarbeidet utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan- og
bygningsloven § 4-1 og § 4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.
Formålet med planarbeidet er å lage en kommunedelplan for Tangvall som skal legge til rette
for videre sentrumsutvikling mot øst og vest. I tillegg ønskes det å bedre koblingen mellom
Tangvall og Linnegrøvan og vurdere mulighetene for utvidelse av næringsarealene på
Linnegrøvan. Med bakgrunn i gjeldende føringer og målet om å legge til rette for videre
sentrumsutvikling er det i planprogrammet foreslått å jobbe spesielt med følgende tema:
-

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

Vedlegg
1 Kommunedelplan for Tangvall - melding om oppstart av planarbeid og høring av

2
3
4
5

planprogram
Foreslått planavgrensning
Planprogram for kommunedelplan for Tangvall - Høringsutkast
Særutskrift - Kommunedelplan for Tangvall - oppstart av planarbeid, behandling av
planprogram
Adresseliste
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Fra: Arne B. Ågedal[arnebertil@gmail.com]
Dato: 05.06.2014 10:52:53
Til: Postmottak
Tittel: Kommunedelsplan for Tangvall

Jeg vet ikke og jeg vil tro at det er flere enn meg som lurer på hva en “svømmehall”(tomt) skal
brukes til ????????............ Fiskeoppdrett kansje ?????????????
Mvh.
Arne B. Ågedal
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Søgnekommune
Postboks1051
4682 SØGNE
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Behandlende enhet:

Saksbehandler/mnvalgsnr:

Vår referanse.

Regionsør

SteinarÅncsland- 38121525

2014/0505414302

Uttalelse til melding om oppstart av planarbeid
planprogram - kommunedelplan for Tangvall

Deresreleranse;

Vår dato'

03.06.2014

og høring av

Vi visertil brev fra dereav 28.4.20l4.
Dct varslesom oppstartav arbeidmed kommunedelplanfor Tangvall. Forslagtil planprogram
er samtidiglagt ut på høring.
Statensvegvesenhar ingeninerknadcrtil varselom oppstartog planprogram.

VegavdelingVest-Agder- seksjonfor plan og forvaltning
Med hilsen

6314,70W
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Anne Grctc Tofte
seksjonsleder

B %/

SteinarÅnesland

Kopi: Vest-Agderfylkeskommune,rcgionalavdclingcn

Postadresse
Slalensvegvesen
Regionsør
Postboks723 Stoa
4808 Arendal

Tclclonz02030
Telefaks:37 01 98 01
llrmaposl-sor(rz)vegvesen.no
Orgnr: 971032081

Konloradresse
Rigedalen5
4626 KRISTIANSAND
S

Fakturaadresse
Statensvegvesen
Landsdekkenderegnskap
9815 Vadsø
Telefon'78 94 15 50
T(-lc(aks' 78 95 35 5?

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Søgne 05.06.14
Vedr; Fremtidens Tangvall.
Ser av artikkel i Søgne og Songdalens Budstikke at temaet ”bør elva fram i lyset” er en aktuell
diskusjon i Fremtidens Tangvall.
Området langsmed elva fra ”Myggis” og opp mot Linnegrøvan industriområdet er et deilig og fredelig
område som jeg har hat glede av i mange år. Her har jeg truffet på rev, rådyr, grevling og bever – for
ikke å snakke om det livlige fuglelivet.
Under disse turer har tankene vandret rundt – dette bør bli tatt vare på som et fremtidig
rekreasjons/park område – mens frykten hele tiden har vært tilstede etter som området forfaller og
industriområdet nærmer seg. Derfor meget gledelig at temaet nå er på dagsorden – det er ikke for
sent å ta tak i dette.
Tangvall vil i fremtiden ha behov for og stor glede av et slikt spaser/parkområde og kanskje med en
gangbro over elva som gir lett tilgang til Søgne gamle prestegård og turområdet rundt Tjomse.

Vennlig hilsen
Tore Reidulf Hansen
Torvmoen 58
4640 Søgne

Kommunedelplan for Tangvall - Linnegr0Van/
H, N L‘I
v/ Vibeke Wold Sunde saksbehandler ved Søgne Kommune
Undertegnede , Ellen Midtlid Abrahamsen, grunneier av gårdsnumrner 72 bruksnr 220
på Høllevegen, ønsker med dette å komme med mitt innspill, i forhold til hvilket
ønske jeg har for eiendommen min.
l forbindelse med den nye kommunedelplanen for Tangvall sentrum og Linnegrøvan,
ønskerjeg at min parsell gnr 72 bnr 220, som totalt er på ca 5 mål, kan bli brukt til
boligformål.
Jeg har to barn og jeg ønsker at de skal få anledning til å bygge hver sin bolig på
tomten. Disse to vil bli plassen så nærme Bjarne Gundersens eiendom ( syd på tomt),
som mulig, slik at vi følger samme byggelinje som han i forhold til elven og
Høllevegen.
Adkomstveg til boliger vil bli lagt lang Bjame Gundersens hekk, se tegning. langs
Høllevegen mot sentrum, og ned bak huset til Høllevegen 23 ( Foss), hvor en
tilkoblingsveg nærmest er ferdigstillt.
Foss som bor i Høllevegen 23, har sagt seg villig til å se på en løsning den dagen han
får et pålegg fra Vegvesenet om at utkjørselen hans til Høllevegen blir stengt.
Jeg tenker meg å avstå så mye grunn til Foss, at han kan få opparbeidet seg en romslig

parkeringsplass på eiendommen min som grenser mot hans eiendom.
Gnr 72 bnr 220 har vært gult på kartet (boligformål ) de siste 20 år. Jeg hadde et møte
med Dag Arntsen for to år siden, hvorjeg lufiet tanker om min eiendom. Uvisst av
hvilken grunn ble fargen på 72/220 endret fra gul til brun etter at jeg hadde hatt dette
møtet. Fra boligformål til sentrumsnære forhold. l følge Arntsen en fordel for meg.
Jeg fikk ingen informasjon. Planen hadde ligget ute til offentlig høring, var svaret jeg

fikk.
Vennlig hilsen
Ellen Midtlid Abrahamsen
Verven

12

4640 Søgne

98453783

11.6.2014

mp1Meuntd2.gislir\e.ndgislir\ev\ebin'IsyrI_sogr1d

GIS/LINEWeblnrsyn—Kartutskrlfl

in!C

'rIFormscn(?lv1r
‘101B&tHr]das=DEFAULT&iwnfl=MP&lege!Ii=rnls. ..

1f2

Side 1 av 2

Fra: Tordis Andersen[tordis.andersen@gmail.com] Dato: 16.06.2014 21:07:42 Til: Postmottak
Tittel: Kommunedelplan for Tangvall - Innspill
Hei!
Jeg viser til kunngjøring med frist 23.06.2014 og i den forbindelse har jeg lyst til å komme med et
innspill.
Det gjelder Torvet på Tangvall. Det er – og har i lang tid vært – altfor trangt i forbindelse med
arrangement som 17.mai feiringen! I en bygd med 11000 innbyggere – og som er i stadig vekst –
er det umulig å få til en grei avvikling av 17.mai-arrangementet på det lille torvet. Hvert år tenker
vi: I år vil vi få med oss tale for dagen og ellers det som foregår på hovedarrangementet, men
hvert år ender vi opp med skuffelse fordi det ikke er nok plass til å få verken sett eller hørt noe.
Det er jo bare noen som har sikret seg plass tidlig som får muligheten til det! Det er jo uansett
ikke mange år før det blir helt umulig å ha 17.mai-arrangementet på Torvet. Hva gjør man da?
Søgne trenger absolutt et mye større fellesareal i sentrum – som kan være Søgnes «festplass».
Jeg har merket meg at det har vært foreslått å løfte elva frem i lyset! Det synes jeg er en
glimrende ide! Elva er jo i dag helt bortgjemt, og en tenker ikke engang over at der ligger en elv.
En elv er jo en livsnerve og en verdi å ta vare på og fremheve! Dessuten skal denne elva - iflg
Wikipedia - være den nest mest svingete elven i verden (nest etter Amazonas!).
Tenk om det kunne lages en park ned mot elva mellom Tangvall og Linnegrøvan, med
busker/trær og blomster og idylliske stier langs elva? Litt benker – og noen lekestativer - gjerne
også en utescene! Hvis det finnes svakt skrånende terreng er jo det bare positivt, så får litt
«amfi»-effekt! Kanskje er det også mulighet for noen fiskeplasser – spesielt for barn! Gjerne også
badeplass (hvis vannet er rent nok).
Et annet moment er jo at det finnes lite uteareal i nærområdet for alle de som nå bor i leiligheter
på Tangvall sentrum. Det er jo som kjent svært mange eldre blant disse. En slik park vil jo sikkert
bli mye brukt av de som ikke er i stand til å gå så langt som innover Hellersdalen! Nok en positiv
effekt av en park!
Så vidt jeg forstår er elva fredet. Men hvis man legger godviljen til må la seg gjøre å få til noe
positivt for bygda i samarbeid med relevante myndigheter!
Jeg er ikke kjent i området mellom Hølleveien og elva, men av kart ser jeg at der finnes ubebygde
arealer. Dessuten har jo kommunen avsatt ytterligere næringsareal i Linnegrøvan, som så vidt
forstås er tatt av dyrket mark. Min mening er at det er særdeles galt å legge dyrket mark under
asfalt og betong. Jeg foreslår at dette arealet i stedet brukes til en park/grøntareal som er stort
nok for Søgne for fremtiden. Da ødelegges i alle fall ikke den dyrebare matjorda for all fremtid.
Det må jo være glimrende for Søgne med en slik felles "storstue" som festplass i en park ved
elva! Jeg ser også at noen har foreslått bru over elva og sti bort til Søgne gamle prestegård! Det
hadde jo vært fantastisk, og en flott forlengelse av parken! En hyggelig elvepromenade borte fra
all trafikkstøy! Da ville Søgne fått et område en virkelig kunne være stolt av! Selv om det er litt på
siden av denne saken så ser jeg for meg at det ville blitt flott med et museumsområde i
tilknytning til gamlekirka og prestegården med alle kulturarrangementer som foregår der! Da vil
jo alt knyttes sammen! Tenk for en turistattraksjon dette ville bli!
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Mange andre kommuner har fått til parker de er stolt av! Det kan Søgne også få! Men det er nå
dere må ta nødvendige grep, før hele området mellom Tangvall og Linnegrøvan havner under
betong og asfalt. Det er viktig at Søgnes ansvarlige nå ser lenger inn i fremtiden enn til neste
kommunevalg! En må ikke blendes av utbyggere på kortsiktig profittjakt! Dere må ha visjoner for
hvordan Søgne skal se ut i fremtiden!
Med hilsen
Tordis Andersen
Lohneveien 212
4640 Søgne
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Fra: NVE[NVE@nve.no]
Dato: 23.06.2014 16:48:01
Til: Postmottak
Tittel: Innspill til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Kommunedelplan for
Tangvall

Vår referanse: 201402469
Deres referanse: 2014/1569 – 14491/2014
Innspill til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Kommunedelplan for
Tangvall
Vi viser til ovennevnte melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram av 28.04.2014. NVE
er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal
som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan
dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.
Det er positivt at det skal gjøres en ROS-analyse, og at bl. a. flomsonekartet for Søgneelva er nevnt.
Aktsomhetskart tilgjengelige på www.skrednett.no viser at flere deler av planområdet også kan være utsatt
for steinsprang, jordskred og snøskred. Løsmassekart fra NGU viser at det er elve- og breelvavsetninger i
planområdet. Kartene forteller kun om forhold i overflaten og det kan være marine avsetninger med mulige
forekomster av kvikkleire i underkant.
Kommunen bør så langt som mulig unngå utbygging i fareutsatte områder. Dersom en velger å planlegge
utbygging i fareområder, må det fastsettes bestemmelser om nærmere utredning av faren på
reguleringsplan-nivå. NVE anbefaler at hele aktsomhetskartet vises som hensynssone i plankartet, men som
et minimum må det legges inn der en planlegger tiltak.
For mer informasjon om hvordan å ivareta hensyn til flom og skred i arealplaner viser vi til vår
Retningslinje 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplanar, tilgjengelig på www.nve.no/arealplan.
Vedlagt følger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Dersom det kan
svares nei på spørsmålene i sjekklista er det ikke nødvendig å sende planen på høring til NVE. Dersom
planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE ha planen på høring. For å lette høringsprosessen ber
vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort.
NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger
som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til
rs@nve.no.
NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen.
Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for
flom- eller skredfare.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema undervegs i
planprosessen.
Med hilsen
Frederik Eide
Avdelingsingeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 99 43
epost: nve@nve.no eller direkte: frei@nve.no
web: www.nve.no
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Jordvern er viktig – også i Søgne!
27. mars vedtok kommunestyret i Søgne reguleringsplan på Linnegrøvan. Dyrka mark skal bli
næringsområde for ”storhandel”. Høyre, Krf og Frp sikret flertall for vedtaket, mot stemmene fra Ap,
Sv, Sp og Venstre.
Disse arealene i Søgne er av aller ypperste klasse når det gjelder jordkvalitet. Her kan dyrkes for
eksempel grønnsaker, bær eller korn, hvert eneste år, i all framtid!
Slik produksjon er kun mulig på en brøkdel av de allerede svært begrensede norske jordarealene. (Kun
3% av Norge er dyrka eller dyrkbart)
Vest-Agder Bondelag er oppatt av at ”næringsarealer for matproduksjon” får et betydelig sterkere vern
enn i dag. Jordvern har hatt høyt fokus i mange regjeringer de siste årene. Også dagens regjering sier
at jordvern er viktig, til tross for de kjente sakene med ”IKEA-tomta” i Vestby og boligområdene i
Trondheim.
Regjeringen Solberg har ikke de sterkeste jordvernformuleringer, men skriver allikevel i sin erklæring:
”Ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov”.
I et langsiktig perspektiv kan ikke vi se at storsamfunnets behov for (ennå flere) ”hvitevarebutikker”
på noen måte gavner samfunnet mer enn muligheten til å produsere mat i all evighet.
Mener kommunestyreflertallet i Søgne virkelig at folks behov for hvitevarer – akkurat på dette
arealet - er viktigere?
For et par uker siden ble stortingets næringskomité enige om behovet for en skjerpet strategi for
jordvern i Norge. Et initiativ fra Venstre, som alle de andre partiene sluttet seg til, inkludert
representantene fra Høyre og Frp og Krf.
Til tross for sterk lovgiving og politiske viljeserklæringer på området ser vi i Bondelaget at når slike
arealsaker behandles på kommunenivå strekkes begreper som ”samfunnets behov” langt. Lokale
politikere tør ikke si nei til utbyggingsinteresser som ofte ”truer” med å etablere seg i nabokommunen.
Derfor mener Bondelaget at ansvaret for så viktige spørsmål som vern av den jorda vi skal produsere
mat på, må legges til et høyere politisk nivå enn kommunen.
Vi lever i en tid med sterk befolkningsøkning kombinert med stigende klimautfordringer som utfordrer
muligheten for matproduksjon i store deler av verden. FN’s klimapanel publiserte nettopp rapporter
der det virkelig tennes varselamper for framtidens muligheter for global matforsyning. Stadig flere
nasjoner og politikere begrunner sin landbrukspolitikk med beredskap – også dagens norske regjering.
Det er klok tenkning.
Vi oppfordrer Søgnes politikere til å følge fjellvettregel nr. 8: Vend i tide! Det er ingen skam å
snu.
Birte Usland
Fylkesleder i Vest-Agder Bondelag

Til
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Høring – kommunedelsplan for Tangvall .
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 .

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Nye Teglverksveien 30,
4632 Kristiansand

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 vår høring.
Naturmangfold.
Det er behov for kartlegging av naturmangfold i hele planområdet og spesielt 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 planen har mange likhetstrekk med Linnegrøvan, hvor dyrka mark og rike
kantskoger mot elva planlegges nedbygd. Et eksempel på dette i denne planen er
Rohagen.
Linnegrøvan burde vært vurdert sammen med Tangvall planen. Søgneelva og
kulturlandskapet er det mest artsrike Søgne har. Det er svært lite av det biologiske
mangfoldet som her er kartlagt, nevner her bare insekts faunaen.
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Kulturlandskapet Linnegrøvan, meget viktig for matproduksjon og trekkfugl.

2

Kantskogen.
Den naturlige vegetasjonen langs elva på denne strekningen er gråor-heggeskog. Gråor er
sjelden langs vassdragene i kystsonen på Agder. 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.
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 .

Rødlistearter av fugl med tilknytning til området
Ref: Norsk Rødliste 2010
Vi kjenner bl.a. til at reguleringsplanområdet inngår i et viktig leveområde for rødlisteartene
strandsnipe- nattravn. Disse artene observeres regelmessig i kantsonen langs elva.
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.

3

Rødlistede pattedyr
Kantskogen langs elva og jordekanten er viktige jaktområder for flaggermus.
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 av de viktigste områder 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 undre vår og høsttrekket, dette for å
bygge opp kondisjon for trekket videre.
Viser til høring fra NZF NOF og ABF angående sykkelsti over Tjomsemoen.

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

Naturmangfoldloven.
Vi viser til §§ 8 til 12 i Naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlaget er for dårlig og føre var
prinsippet må gjelde.
Den samla belastningen på Søgne-elva og kulturlandskapet er allerede stort og under sterk
press. De gjenværende områdene er ekstra sårbare,(§ 10)
Våre foreninger mener at de biologiske verdiene i området må sikres ved en sone langs elva
på minimum 100 meter. Dette for å ta vare på biologiske mangfoldet, Søgne elva er tross alt
fredet i Verneplan IV for Vassdrag. Kantsonen mot dyrket mark har stor betydning for fugl på
trekk vår og høst. Viktig også for overvintrende arter som spetter. Elva er også
overvintringsplass for fossekall. Området er et svært rikt og vi synes at det er svært dårlig
naturforvaltning å bygge ned slike områder.
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.

4

Arter tilknyttet Søgnelva og kulturlandskapet.

Nattravn

Blåvingelibelle

Dvergspett

Admiralsommerfugl

Alle foto: Odd Kindberg.

Kilder:
Egne registreringer ved Odd Kindberg.
Biologisk Mangfold i Søgne kommune. 2001
http://artsobservasjoner.no/fugler/
artsdatabanken.
Norsk Rødliste 2010
Jeg stiller gjerne opp ved eventuell befaring av nevnte områder.
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Med vennlig hilsen

Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen

Agder B otaniske Forening.

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokallag

Reguleringsområde Rohagen under flommen 2008.

Kopi: Fylkesmannen i Vest Agder Miljøvernavdelingen
6

Vegvesen.
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Søgne den 23 okt 2012
SAK: Sykkelsti over Tjomsemoen

Norsk Zoologisk Forening
Sørlandsavdelingen
Nye Teglverksveien 30,
4632 Kristiansand

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 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 studere
fugletrekket, spesielt Søgnejordene (Sangvik) og Tjomsemoen. Våre medlemmer har en unik
kunnskap om arter og trekkforhold i nevnte områder.
Bakgrunn for vår høringsuttalelse
Samtidig er medlemmene i zoologisk og ornitologisk forening er i alminnelighet bredt
naturinteresserte, og vil ha kunnskap og meninger om natur- og opplevelsesverdi av lokale
områder langt ut over de rent biologisk mangfold-betraktningene som følger av fagfeltet.
Høringsuttalelse.
Viser til oppslag i Søgne og Songdalen Budstikke den 17 oktober 2012. NZF og NOF vil
komme med innspill på sykkelsti over Tjomsemoen.
Tjomsemoen er et meget viktig fugleområde i Søgne og Agder regionen. Store mengder
trekkfugl raster og trekker gjennom området høst og vår.
Tjomsemoen er også et viktig område for beiting av flere arter gjess og sangsvaner.
Det foregår en konstant trafikk av fugl mellom Søgneelva, Tjomsemoen vest og Tjomsevann.
Fuglene flyr ofte lavt over veien på Tjomsemoen, vi ber derfor om at det blir tatt spesielle
hensyn til dette dersom det skal bygges sykkelsti over Tjomsemoen.
De vil være svært uheldig med høye lysmaster og elektriske luftstrekk langs veien.
Tjomsemoen er et unikt kulturlandskap i Søgne og vil bli ødelagt med en lysmastrekke
over hele moen. Dessuten er vi mot at produktiv jord bygges ned i stor skala i Søgne
Vi skjønner at det er behov for sykkelsti, men det fins løsninger som er
skånsomme mot landskap og det biologisk mangfoldet.
For NOF & NZF

Odd Kindberg

Søgne den 23 okt 2012.

Søgne kommune, Rådhuset, 4640 Søgne
Tangvall- uttalelse fra Søgne Bondelag til melding om oppstart av arbeid med
kommunedelplan og høring av planprogram
A. Tangvall Sentrum
I kommuneplanen for Søgne er det lagt opp til at Tangvall Sentrum utvides både mot øst til
bl.a. Toftelandsbrua og mot vest til Meieribakken. I første omgang skal denne utvidelse skje
mot øst for at det så senere å kan foretas en utvidelse mot vest. Av saksdokumentene
framgår at Tangvall sentrum har 171 dekar jordbruksjord, samt at det er svært negativt at
denne jord må nedbygges da jorda er av den mest verdifulle i hele regionen. Bondelaget vil i
denne forbindelse bemerke at det meste av denne verdifulle matjorda ligger vest for
ungdomsskolen mot Meieribakken. En kan ikke se at det i dag er tungtveiende grunner for
denne utvidelse av sentrum mot vest dersom det legges opp til en god utnyttelse av
sentrumsarealene mot øst. Det er en rekke sentrale momenter for å bevare disse viktige
landbruksarealer. Ved siden at disse er noen av landets viktigste arealer med omsyn til
dyrkingsmuligheter og inngår dermed som spesielt verneverdige i samsvar med nasjonale
føringer, er de også kulturlandskapsmessig viktige og av trivselsmessig betydning for bygdas
innbyggere. Denne jord 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. I den forbindelse bør det også
vurderes om også andre etasje i tillegg til første etasje på nybygg skal utnyttes til
forretninger, kontorer, m.v. og kun det øvrige areal skal kunne disponeres til boliger.
Dessuten bør Tangvall sentrum primært utnyttes til offentlige formål og næringsaktiviteter
som tjenesteyting, handel m.v. Slike funksjoner bør prioriteres framfor boligutbygging som
det er rikelige arealer for annet sted i kommunen. Dermed kan presset på arealresursene i
Tangvall sentrum begrenses. Vi er positive til at det ikke skal legges til rette for
sentrumsutvikling på jordene sør for nåværende sentrum.
B. Utvidelse av Linnegrøvan næringsområde
I høringsutkast til kommunedelplan for Tangvall framgår at det skal vurderes mulighetene
for utvidelse av næringsarealene på Linnegrøvan. Denne jord er av spesiell høg kvalitet, er
godt arrondert, har et relativt tykt matjordlag og er egnet til dyrking av et vidt spekter av
vekster, fra grovfor og korn til grønnsaker og bær. Dessuten er det vanningsmuligheter fra
Søgneelva som igjen er en betingelse for at arealene kan utnyttes intensivt til en del bær og
grønnsaksvekster. Jorda har nær på en optimal sammensetning av ulike dyrkingsmessige
kvaliteter og må betraktes som spesielt verneverdig også i forhold til andre viktige
landbruksarealer i Søgne og har i relasjon til nasjonale føringer en sterk vernemessig status.
En utvidelse av Linnegrøvan næringsområde er allerede under regulering. Det gjelder et
areal på ca 14 dekar som utgjør et A og B området. De avgitte uttalelser og de foreliggende

vurderinger av denne regulering har også relevans for de jordvernmessige vurderinger av
eventuelle ytterligere utvidelser. I brev av 16.05. 2008 fra Fylkesmannen i Vest- Agder til bl.a.
Søgne kommune framgår følgende: ” Som Bondelaget påpeker har Regjeringen ved flere
anledninger innskjerpet jordvernet. Det er klart at dersom et forslag om utvidelse av
Linnegrøvan næringsområde med areal A og eller B hadde kommet opp som ny sak i dag,
ville det vært i strid med dagens politikk, og Fylkesmannens landbruksavdeling ville varslet
innsigelse til dette.” Det framgår også i brevet at et politisk flertall selvfølgelig når som helst
kan endre sin egen kommuneplan og tilbakeføre A og B til landbruk. Videre uttales det: ”Det
er ingen tvil om at Fylkesmannens landbruksavdeling ser en slik snuoperasjon som ønskelig
og i tråd med dagens nasjonale jordvernpolitikk.” Det framgår også at I dette tilfellet ville
også spørsmålet om ytterlige foreslått utvidelse bli uaktuelt. Vi mener at område A og B i
forestående plan for Tangvall sentrum i samsvar med nasjonal jordvernpolitikk bør
tilbakeregulere til landbruksformål. Vi oppfatter høringsutkastet slik at kommunen har til
hensikt å følge nasjonale målsettinger og retningslinjer.
Siden denne uttalelse ble gitt er de nasjonale retningslinjer for jordvern blitt betydelig
skjerpet. Begrunnelsen for å føre en streng jordvernpolitikk har i den senere tid også fått økt
aktualitet p.g.a. klimaendringer og temperaturøkning som over tid vil føre til betydelig
reduksjon i produktive landbruksarealer i en stor del av verden. Dette må også sees i
sammenheng med en sterk befolkningsøkning der en stor del av menneskene allerede sulter
og er underernært. Dermed blir det også økt behov for å verne nasjonale produktive arealer.
Verdifulle landbruksarealer, som en har i Linnegrøvan har også betydning for produksjon og
leveranser av bær og grønnsaker til det lokale market.
Av ovennevnte brev fra Fylkesmannen framgår bl.a. at et ytterlige område C, ca 23 dekar
som i utkast til kommuneplan var foreslått nedbygget, ligger som vanlig LNF –område og at
alle forslag om bygging i område C som måtte komme i dette området, må behandles som
nye saker på vanlig måte. Dessuten framgår følgende: ”Vi vil gi klart råd om at det ikke kan
forutsettes utbygging i område C. De løsninger som eventuelt gjennomføres for eksisterende
områder og areal A og B må være økonomisk gjennomførbare uten ombygging i område C.”
Dette mener vi innebærer at det for eksempel ikke er aktuelt å motivere en ytterligere
utvidelse av området for å finansiere en avkjørelse til området. På bakgrunn av bl.a.
områdets høge verdi som landbruksareal og at en omdisponering ville være i strid med
nasjonale føringer fremmet både fylkeskommune og Fylkesmannens landbruksavdeling
innsigelse til nedbygging av C området på ca 23 dekar.
Av ovennevnte brev fra Fylkesmannen framgår relativt klart at C området er et LNF område
som ikke kan tas i bruk til annet formål enn landbruk uten at det foretas omdisponering etter
jordlovens bestemmelser. Det framgår også at en omdisponering ikke er i samsvar med
dagens nasjonale jordvernpolitikk. Fylkesmannens konklusjoner i relasjon til overordnede
retningslinjer må således betraktes som relativt klare og at det ikke ligger tilrette for
ytterligere omdisponering av landbruksarealer i området.

Vi kan heller ikke se at utvidelse av området inngår i høringsutkast til regional arealplan for
Kristiansandsregionen som tidligere etter tilråding fra administrasjonen er enstemmig
vedtatt av kommunestyret. Også det underbygger at det ikke foretas ytterligere
omdisponering fra landbruksformål til annen virksomhet. Det synes heller ikke etter at dette
vedtaket ble foretatt å være framkommet nye momenter som skulle tilsi en slik nedbygging.
I høringsutkastet kommunedelplan Tangvall framgår at regional plan for
Kristiansandsregionen skal være retningsgivende for kommunens planlegging.
Gjenværende arealer, tidligere omtalte C område , dyrkede arealer på Bøens jorde og slike
areler øst for C området og dessuten dyrkede arealer mot nord øst inngår i et større
sammenhengende ladbruksområde. I disse arealer inngår også A og B området som er under
regulering. Linnegrøvan kan også sees i sammenheng med arealene i Rohaven som er
forbundet med store arealer dyrket mark på Tjomsemonen. Det vil være svært uheldig å
foreta en ytterligere oppdling av dette sammenhengende stor og verdifulle
landbruksområdet.
For øvrig vil vi påpeke at det nå legges opp til betydelige utvidelser av Tangvall sentrum, i alt
171 dekar på dyrket mark av god kvalitet og at hvis disse arealer utnyttes arealmessig på en
hensiktsmessig måte, vil det være rikelig med arealer for sentrumsformål i innværende
planperiode og også i betydelig tid utover denne. Dessuten er det lagt til rette for større
utvidelser av næringsarealer annet sted i kommunen, slik at de arealmessige behov både for
sentrumsfunksjoner og annen næringsvirksomhet skulle være godt dekket. Det synes derfor
ikke å være samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at Linnegrøvan næringsområde
utvides ytterligere, hvilke skal legges til grunn for at eventuell omdisponering kan foretas i
henhold til jordlovens bestemmelser.Bondelagets konklusjon er dermed at det ikke er
tilstrekkelig saklige argumenter ut fra verken arealer til sentrumsfunksjoner eller annen
næringsvirksomhet, for å bygge ned landbruksarealer i Linnegrøvan. Nedbygging av disse
arealer vil redusere næringsgrunnlaget i landbruket. Det vil følgelig være andre næringer
som vil berike seg på landbrukets bekostning. Vi stiller spørsmål om det er en ønsket
kommunal målsetting.
Vi mener at planområdet for Linngrøvan må begrenses til nåværende reguleringsplan for
næringsområdet og at nåværende LNF områder må utgå i planområdet. Bondelaget mener
en eventuell nedbygging av disse verdifulle landbruksarealer kan sees i sammenheng med
andre kontroversielle nedbygginger som har vært offentlig diskutert som for eksempel EKEAs
etablering i Vestby. Saken har betydelige prinsipielle sider.
Søgne 23.06.2014
Søgne Bondelag
Bjørn Arild Stea
( Fung. leder)
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INNSPILL TIL OPPSTARTSVARSEL FOR KOMMUNEDELPLANARBEID FOR TANGVALL
Det vises til kunngjøring av oppstart av planarbeid for Tangvall. På vegne av Agderbygg ønsker vi å
spille inn våre ønsker og planer for utvikling av eiendommen Monan, gnr/bnr 73/67 i østre del av
Tangvall. Eiendommen er i regionplanen vist som fremtidig byggeområde men er uregulert.
Kommunedelplanen skal avklare nærmere overordnet planstatus. Det er Agderbyggs ønske at
detaljregulering av eiendommen kan foregå mest mulig parallelt med arbeidet med
kommunedelplanen. Dette kan sikres gjennom en nær og god dialog underveis i prosessen, slik at alle
intensjoner i kommunedelplanarbeidet kan innarbeides i et detaljreguleringsforslag for Monan Teig 1.
Arbeidet med kommunedelplanen har til hensikt å legge til rette for en god utvikling av Tangvall med
hovedvekt på
• Grønnstruktur – park, torg, lekeplasser, gangforbindelser
• Infrastruktur – veier, kryss, parkering, kollektiv
• Plassering av funksjoner – boliger, omsorg, næring, kontor, handel, skole m.m.
Agderbygg har med utgangspunkt i disse tankene utviklet et skisseprosjekt for 80 leiligheter med
tilhørende servicearealer på Monan Teig 1, nært beliggende dagens omsorgssenter på Tangvall. Det
er ønskelig å legge til rette for servicefunksjoner og boliger for økte omsorgsbehov i den delen av
bebyggelsen som ligger nærmest omsorgssenteret. Dette vil kunne gi en svært god sambruk av
arealer og funksjoner, og gi muligheter for et totalt bo- og servicetilbud som vil kunne fange opp
mange forskjellige brukere og behov. Videre vil det legges til rette for såkalte "plussboliger" med et
tilbud om økt service på en rekke områder uten at det foreligger noe omsorgsbehov. De øvrige
boligene lengst øst i området kan utformes som ordinære leilighetsbygg med vekt på gode sol- og
utsiktsforhold, og med en sentral og god beliggenhet i forhold til offentlig service og kommunikasjon.
Skisseforslaget for Monan Teig 1 vil etter vår oppfatning styrke intensjonene i kommunedelplanen
vesentlig:
Grøntstruktur
Det er lagt svært stor vekt på at alle boliger får god tilgang til utearealer og gode solforhold.
Grøntområdene er utformet slik at de kan inngå i en offentlig tilgjengelig grøntstruktur for hele
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Tangvall, og vil på denne måten være et tilskudd til bygdas felles grøntstruktur. Det er lagt vekt på
gode romdannelser, og spesielt forholdet til omsorgssenteret er tillagt stor vekt. Det foreslåtte torget
som formidler overgangen mellom dagens bebyggelse og den forslåtte nye bebyggelsen vil kunne
skape en helt ny og mer urban situasjon i området. Plassgulvet kan få en belegning som naturlig
binder områdene sammen, og virker som en naturlig fartsdemper for trafikken i området. Mot E-39 vil
utformingen av grøntstrukturen kunne fremstå som en naturlig støyskjerming, og samtidig være en
viktig del av en samlet grøntstruktur i området.
Infrastruktur
Planforslaget innebærer ikke vesentlige nye trafikkanlegg, men utformingen av det nevnte torget vil
bidra til en vesentlig kvalitetsheving av gatebildet, samt at utformingen av interne
kommunikasjonsveier i området vil få en høy kvalitet. Planområdet ligger svært sentralt til i forhold til
offntlig kommunikasjon, og et høyt antall leiligheter her vil bidra til å styrke Tangvall som
trafikknutepunkt. Prosjektet vil på bakgrunn av dette kunne realiseres uten at det skapes et nytt og
omfattende transportbehov.
Plassering av funksjoner
Det er forslått en funksjonsdeling mellom boliger, serviceboliger, omsorgsboliger og
servie/tjenesteyting som naturlig hører til dette. I "servicedelen" av bebyggelsen vil det naturlig kunne
innpasses mindre næringsvirksomheter som frisør, servering, helsetjenester mm. Tanken bak dette er
å samle funksjoner som beboerne i ormådet naturlig vil kunne ha behov for uten at de må reise langt
unna for å få tilgang til disse. Vi er av den oppfatning at denne delen av Tangvall er godt egnet til slik
virksomhet, og at beliggenheten bl.a i forhold til omsorgssenteret gjør dette naturlig. Denne typen
prosjekter er gode miljøprosjekter, og bidrar i stor grad til reduksjon av det samlede transportarbeidet.
På bakgrunn av det ovenstående, samt det vedlagte skisseprosjektet, ber vi om at vårt forslag
innarbeides i kommunedelplanen for Tangvall, og vi anmoder om at kommunen legger til rette for en
mest mulig parallell saksbehandling. Det er ønskelig å varsle oppstart av deltaljregulering for Monan
snarest mulig etter at planprogrammet for Tangvall er vedtatt og planarbeidet igangsatt.

Med vennlig hilsen
SPISS Arkitektur & Plan AS

Svein Erik Bjorvand
Sivilarkitekt MNAL
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Innspill til plan om utvikling av Tangvall sentrum
Viser til utlysning på deres hjemmeside, og vi vil med dette gi våre innspill til utvikling av
Tangvall som sentrum i bygda.
Vi driver i dag Tangvall Gård og er nærmeste nabo til rådhuset. Familien har drevet gården
siden 1869. I 2013 startet vi opp med 65 vinterfôra gammalnorsk spælsau. I år øker vi
besetningen til ca 100 dyr, mens vi fra neste år vil ha ca 150 vinterfôra søyer, som er antallet
som vi basere den fremtidige driften på. Det vil gi oss ca 250 lam hvert år. Totalt vil det da
være opptil opp til 400 sauer på gården. I forhold til i år, så vil dette være en 3-dobling i antall
dyr. Dyrene går stort sett ute, men de har mulighet til å søke tilflukt i driftsbygningen om
været er dårlig eller p.g.a. varme/sol.
I tillegg vil vi drive i kombinasjon med frittgående slaktegris fra juli til november hvert år,
samt produksjon av peking and. Vi starter med prøveproduksjon av hampshiregris og peking
and i august 2014.
Dagens drift beskrev vi første gang for kommunen i 2004 i forbindelse med at vi søkte om å
flytte driftsbygning og bolig syd på eiendommen, samt omregulere grunnen hvor dagens
bygninger er lokalisert til sentrumsformål. Vi har 2 ganger etter dette gjentatt våre planer for
drift, da i forbindelse med innspill til reguleringsplan og anmodning om en forhåndsuttalelse.
Anmodning om forhåndsuttalelse og vedtatt saksfremlegg fra administrasjonen (2013) er
vedlagt.
Vedtaket i Plan- og miljøutvalget, som skulle gi oss muligheten til å bygge driftsbygning syd
på vår eiendom, er ikke gjennomførbart av flere grunner. Driftsmessig kan vi ikke ha en
driftsbygning med husdyr som er ca 1 km unna kårhuset, d.v.s. i kjøreavstand. Det vil være
uansvarlig å drive med husdyr så langt unna boligen.
Det at driftsbygningen da kun vil ligge ca 300 meter unna i luftlinje fra dagens kårhus, som
det står i vedtaket, er av liten betydning for oss. Det vil selvsagt være nesten umulig å forflytte
seg i lufta, over åkrene, når vi skal til driftsbygningen.
I tillegg er dette vedtaket en helt uaktuell løsning for Fylkesmannen. I tidligere fellesmøte
mellom Fylkesmannens landbruksavdeling, kommunen og oss, så kom det klart frem at
Fylkesmannen vil si nei til alle løsninger som innebærer «en splitting» av gårdstunet. Grunnen
er faren for fraflytting fra gården. Hvis ny driftsbygning settes opp jf. vedtaket i Plan- og
miljøutvalget, så vil det være enklere og mer effektivt for oss å kjøpe bolig i f.eks.
Salemsveien, enn å bo i dagens kårhus. Da har vi kortere avstand til driftsbygningen.

Vi oppfattet også Fylkesmannen som positive til våre planer om flytting av gårdstunet og
omregulering tomten ved rådhuset til sentrumsformål. Dette vil bidra til å sikre en aktiv og
god drift av gården.
Etter at vi startet opp «i det små» høsten 2013, har vi flere ganger mottatt klager fra naboer
både p.g.a. støy og skjemmende lukt. Vi har hatt besøk av kommunelegen som har påpekt at
dagens drift ikke er helsemessig forenlig å ha så nært helsehuset. Andre naboer har henvendt
seg til oss og er bekymret for oppstart med slaktegris. Våre bekymringer som vi første gang
beskrev i 2004 har dessverre slått til, og det før vi på langt nær er oppe i planlagt «full drift».
Siden vi ikke fikk gjennomslag for å flytte gården syd på eiendommen, i god avstand til
sentrum, så planlegger vi nå å bygge ny driftsbygning i 2015. Dette er nødvendig for å kunne
drive effektivt og lønnsomt. Dagens driftsbygning er for liten og er ikke bygd for moderne
driftsløsninger. Denne bygningen vil vi bruke til lager for fôr og utstyr, samt til
klimarom/kjøl. Ny driftsbygningen vil ha en grunnflate på ca 600 kvm og er planlagt satt opp
parallelt med helsehuset, d.v.s. inntil veien som skiller oss fra sentrum i dag.
Grunnen for at vi nå gjentar våre tidligere innspill, er at vi mener at denne løsningen kommer
til å påvirke sentrum i sterk grad, både mht. skjemmende lukt, støy, samt mulig smittefare. Vi
ber derfor om at planene for utviklingen av sentrum tar høyde for at det drives aktivt landbruk
med husdyr som nærmeste nabo til bl.a. helsehuset og rådhuset. Dette innebærer at dere bl.a.
bør vurdere flytting av dagens funksjoner i helsehuset til andre bygg som er i god avstand til
gården. Boliger og butikker kommer også til å bli påvirket av driften de kommende år, da
spesielt mht. skjemmende lukt og mange innsekter. Dette bør det også tas høyde for i planene
for utviklingen av sentrum.
Hvis kommunen ønsker på ny å se på mulighetene for å flytte gårdstunet, slik vi tidligere har
beskrevet, så er dette noe vi fremdeles ønsker. Ny driftsbygning vil bli ferdig prosjektert
innen september 2014 og er planlagt satt opp i 2015. Derfor ber vi om en snarlig
tilbakemelding om dette er aktuelt.
Det er viktig for oss å påpeke nevnte problemstillinger og mulig løsninger allerede nå. Når
klagene kommer så kan det vises til at vi har gjort det vi kan for å unngå dette.

Mvh
Terje Ø. Pettersen
Tangvall Gård
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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget gir råd om ikke å starte arbeidet med å regulerer om dagens tun på GB
72/10 til sentrumsformål.
Bakgrunn for saken:
Eier av Tangvall Gård har bedt om en forhåndsuttalelse for mulig reguleringsplan på GB
72/10. Det ønskes å skille ut dagens gårdstun og regulere dette til sentrumsformål, samt bygge
opp nytt gårdstun.
Bakgrunnen for ønsket om å gjennomføre endringene er at det planlegges å starte opp drift på
gården, og at eieren ser dette som mulig konfliktfylt i forhold til at sentrum er kommet mye
nærmere på gården enn det tidligere har vært når gården var i drift.
Grunnen til at det fremmes forslag om å gjennomføre endring via reguleringsplan, er at det i
møte mellom fylkesmann og søker ble sagt at dette var den beste fremgangsmåten, dersom det
skulle tillates gjennomføring. Bakgrunnen for anbefaling ligger i at rekkefølgekrav kan brukes
til å klarere ut noen problemstillinger. Fylkesmannen har derimot ikke avklart hvorvidt de vil
stille seg negativ eller positiv til en slik plan, og vil ikke gjøre det før de eventuelt får en
konkret sak til høring.
Saksutredning:
Siden reguleringen ikke vil være i tråd med kommuneplanen for Søgne, er det fornuftig av
regulanten å få saken lagt frem for PM-utvalget, slik at han får vite om det er verdt å gå videre
med reguleringen. Det er en slik forhåndsuttalelse det er snakk om her.
Gården består av 12 teiger, hvorav totalt 65 daa er fulldyrket jord på Tangvallsletten, foruten
dette har gården 84 daa produktiv skog. Det foreligger flere problemstillinger i saken:

1. Gården ligger i dag tett opp i sentrum, og driftstunet ligger nært sentrumsbebyggelse.
Dette er et resultat av sentrumsutvidelse og bebyggelse over tid, og uforskyldt fra
gårdens side. I forhold med driftsbygning til dyr, kan det ses at det kan foreligge
problemstillinger ved å ha en slik bygning så nært opp i sentrum.
a. Lukt/luft – til dels må et sentrum som ligger midt i et landbruksområde finne seg
i en del lukt, særlig i sprede perioder, en driftsbygning vil i større grad føre til
kontinuerlig luftpåvirkning.
b. Dyrevelferd, en del dyreslag har høyere risiko for stressrelaterte problemer, og
vil kunne bli negativt påvirket av mye aktivitet og støy, selv om alle dyr er
tilpassingsdyktige. Gården ønsker å drive med sau, gris og høns, de to sistnevnte
er dyreslag som det er velkjent kan få større negative konsekvenser ved stress,
det er ikke unormalt med kannibalistisk adferd i disse dyreslagene ved stress og
mistrivsel.
c. HMS, i forhold til å ligge tett opp til ferdselsveier, legges det til dels en del
begrensninger på utforming av gårdstun. Det er ønskelig spesielt på gårder av
litt størrelse å kunne ha mulighet for separert bolig og driftstun, i forhold til
sikkerhet, da landbruket ofte følges med en del trafikk av større maskiner med
de risikoer dette innebærer.
d. Smittefare, i forhold til utforming er det i dag anbefalt at det foreligger egen
trase og utgang i fjøs for levering og avhenting, dette fordi biler som levere eller
avhenter gjerne er innom flere gårder, og det foreligger derfor en risiko for at de
kan dra smitte imellom.
Det foreligger også stadig strengere krav generelt i forhold til dyrehold og
forebygging, det at sentrum ligger nært opptil driftsbygning med dyr kan være
en ulempe. Det vil være mye gjennomgangstrafikk i sentrum og med kort
avstand til bygning hvor det skal foregå produksjon, fraktes inn og ut dyr osv,
økes risko for spredning av smitte begge veier (gård til sentrum, sentrum til
gård).
2. Fradeling av tomt
Ved regulering ønskes det å fradele dagens bebyggelse for salg, for å kunne finansiere
nytt gårdstun.
a. Ved fradeling av tomt slik som ønskes, ligger dagens bebyggelse på tomten, og
det er behov for bebyggelse for å kunne drive gårdsdrift. En eventuell fradeling
bør derfor ikke skje uten at det er sikret ny bebyggelse, dersom det blir aktuelt å
gi fradelingstillatelse.
Dette kan løses gjennom et rekkefølgekrav, slik at det sikres at ny bebyggelse
blir oppført.
b. Teknisk sett kan det ikke sies at det er like stor ulempe for noen å bo tett i
sentrum, som det er å ha en driftsbygning i sentrum. Et alternativ er derfor at det
bygges nytt driftstun for driften av gården, mens våningshus blir liggende hvor
det er. Dette vil kunne redusere kostnadene, da et nytt hus ikke må bygges.
Avstanden kan ikke regnes som uforholdsmessig stor, da det er snakk om ca
300 meter i luftlinje.
c. Dersom det er ønskelig med samlet tun, er et alternativ også oppbygging av nytt
tun, og søknad om kårbolig fradeling. Det ligger allerede tilsvarende

boligtomter, som det kan tenkes at man her fradeler. Søker har opplyst at dette
ikke vil gi stor nok pris på tomt som selges til at de vil kunne finansiere nytt tun.
Det må dog anses som realistisk at et salg av boligtomt til markedspris i
sentrum, vil kunne refinansiere kostnad for ny bolig, slik som normalt ved salg
og nykjøp i boligmarked i Norge.
Det finnes mange gårder som bygger opp nye driftsbygninger uten salg av tomt,
det finnes egne finansieringsordninger hos innovasjon Norge som kan hjelpe.
Det er snakk om å bygge opp en gård som kan driftes gjennom generasjoner,
samtidig skal man se det langsiktige perspektivet bør man mulig være forsiktig
med å legge en enkelt eiers finansielle status til grunn for hva som tillates.
Dette er også et generelt prinsipp i jordloven, eks ved vurdering av dispensasjon
for driveplikten i forhold til økonomi ved drift, skal det ikke vektlegges om den
spesifikke eieren ikke kan drifte økonomisk, men om «noen» normalt kan drifte
jorden økonomisk.
Det er ikke urealistisk å si at det for «noen» normalt vil kunne være mulig å
bygge ny driftsbygning, uten at det kreves salg til en sentrumsformålspris på
deler av gårdens areal.
Slik at selv om det er klart at det for enhver er formålstjenlig å ha minst mulig
lån, og investeringskostnader, er dette allikevel kostnader de fleste i Norge har,
både privat, og som eiere av firma for de dette gjelder.
3. Regulering av sentrumsformål på ny tomt.
Den nye tomten ligger på sørsiden av grensen som er satt for viktig landbruksområde
på Tangvall, som skal ivaretas og ikke bygges ut til sentrum.
Dersom det tillates regulering av sentrumsformål, eller boligbygging i større skala vil
dette føre til at man har forflyttet seg i forhold til en satt grense. Det kan argumenteres
at ulempene kan begrenses i forhold til presedens, ved at i dette tilfellet kan man si at
summen av tiltakene gir et positivt utslag for gården og landbruket, ved at det blir en
bedre tun plassering på gården.
Samtidig er det andre ulemper, selv om man skulle si at det er et særtilfelle og ikke
tillater ytterligere utbygging, får du en negativ konsekvens utover det en kårbolig
fradeling vil gi.
Bygges det eksempelvis en blokk her, vil plassering være relevant i forhold til at den
blir nær nabo til dyrket jord, som igjen kan påvirke lysforhold mv. Dette kan dog styres
gjennom reguleringsarbeidet.
Et annet problem er at i dag fungerer veien som en barriere inn mot landbruksjorden, og
selv om det er noe bebyggelse av privathus i dag langs jordene, er det snakk om et
begrenset antall beboere. Det er ikke urealistisk at det kan påbeløpe merkbart større
driftsulemper både for gården selv, og andre gårder med jord inn mot ny tomt å få en
bebyggelse som gir relativt mye mer befolkning eller aktivitet nært til jordene.
Ulemper kan påberegnes i forhold til tråkk, forsøpling og lignende i en annen skala og
med en høyere risiko, enn ved vanlig boligbebyggelse.
4. Plassering av nytt tun.
Nytt tun er planlagt midt inne i et ubebygd landbruksområde i dag. Samtidig gir det en
vis fordel og er her også ønsket fra tiltakshaver for å skape buffersone til annen
bebyggelse. Det må påberegnes at en slik tomt ikke vil kunne være aktuell som
fremtidig delingstomt, uavhengig av ønske om driftsrasjonalisering, dersom det skulle
bli aktuelt, da det vil skape store ulemper i et ellers ubebygd område for drift.
Det kan ut i fra dette til dels være ønskelig å vurdere at fordelene er store nok for en

driftsbygning, men at det er ulemper som tilsier at det vil være en fordel om det ikke
legges et bolighus inne i området, selv om dette er planlagt som våningshus i dag.

Rådmannens merknader:
Tangvallsletta er det største sammenhengende jordbruksområdet i kommunen. Inngrep i dette
områder må skje etter plan. Utvidelse av sentrum mot sør må avklares gjennom
kommunedelplanen for Tangvall – Linnegrøvan. Administrasjonen vil ikke tilrå at det
igangsettes et reguleringsarbeid for omdisponering av dagens gårdstun til sentrumsbebyggelse.
Hvis kommunen skal gå inn for omdisponering av landbruksareal mellom Tangvall og
Linnegrøvan, må det skje etter en helhetlig plan. Ut fra regional plan for Kristiansandsregionen
skal Tangvall utvikles øst – vest før det er aktuelt å se på andre utvidelser.
Driftsbygningen kan flyttes og avstanden til dagens våningshus bør være akseptabel.

Vedlegg
1 Anmodning om forhåndsuttalelse - Tangvall Gård - GB 72/10
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SØGNE KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR TANGVALL MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV
PLANPROGRAM
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt. 1
Fylkeskommunen mener planprogrammet utgjør et godt grunnlag for det videre
planarbeidet.
Pkt. 2
Kommunen oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen underveis i det videre
planarbeidet med sikte på avklaring og drøfting av problemstillinger før det legges
frem et konkret planforslag til høring.

Vedlegg
Forslag til planprogram – Kommunedelplan for Tangvall
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Bakgrunn for saken
Søgne kommune har i oversendelse 28.04.14 varslet oppstart av arbeid med ny
kommunedelplan for Tangvall samt høring av forslag til planprogram.
Fylkeskommunen er gitt utsatt frist for innspill til planarbeidet for å fange opp SAMutvalgets møte 03.09.2014.
Varslet planområde er fra der hvor E39 krysser Lundevegen, forbi skole- og
idrettsområdet, gjennom Tangvall sentrum og opp mot Tofteland og Klepland. I sørlig
retning går det langs med Hølleveien og inkluderer Søgneelva og ned til og med
næringsområdet på Linnegrøvan.
Varslet planområde fremgår av kartet under:

Formålet med planarbeidet er:
- Legge til rette for videre sentrumsutvikling mot øst og vest
- Bedre koblingen mellom Tangvall og Linnegrøvan
- Vurdere utvidelse av næringsarealene på Linnegrøvan
I planprogrammet foreslås det å jobbe spesielt med følgende emner:
- Grønnstruktur – park, torg, lekeplasser og gangforbindelser
- Infrastruktur – veier, kryss, parkering og kollektiv
- Lokalisering av arealformål – boliger,
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Vurderinger
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
- Tilgjengelighet for alle
- Estetikk i form av godt tilpasset arkitektur
- Et variert utvalg av boligtyper
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.

Fylkeskommunen mener seminaret ga mange gode løsninger med god medvirkning
fra involverte parter og at disse løsningene bør tas med i det videre arbeidet med
kommunedelplan.
Med hensyn til samordnet areal- og transportpolitikk er det positivt at jordene sør for
Tangvallveien ikke er tatt med i planområdet. 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, gangog 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
- Gode utearealer for lek og opphold må ha tilstrekkelig med sollys.
- Tilgrensende grønnstruktur må innby til rekreasjon og utøvelse av friluftsliv
Med tanke på leilighetsbygg og best mulig bokvalitet vil gjennomgående leiligheter i
regelen være å foretrekke. Med gjennomgående leiligheter menes boliger der begge
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fasadene vender ut til det fri. Dette gir fullt gjennomlys samt mulighet til å etablere
private balkonger på flere sider av bygget. For å spare kostnader med bygging av
heis ser vi ofte at det bygges leilighetsbygg med svalgang. Ulempen er at en mister
muligheten til etablering av privat skjermet balkong på begge sider av bygget.
Svalgangene kan også medføre generende trafikk og innsyn fra andre beboere –
særlig der soverom vender ut mot svalgangen. Svalgangsløsninger kan også by på
utfordringer rent estetisk. Det vises for øvrig til Husbanken sine hjemmesider der
uheldige konsekvenser ved svalganger omtales.
Grønnstruktur – friluftsliv
Med hensyn til områdene mot Søgneelva anbefaler vi at det benyttes
Miljødirektoratets metode for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
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).
Når det gjelder automatisk fredete kulturminner, vil det normalt ikke bli foretatt en
avklaring av slike kulturminner i forbindelse med kommuneplanleggingen ettersom
dette i regelen vil bli avklart på reguleringsnivå. Dersom kommunen imidlertid ønsker
å klarere enkelte byggeområder allerede på kommunedelplannivå, ber vi om
tilbakemelding med sikte på å avtale budsjett og øvrige vilkår knyttet til
registreringene.
Kollektivtrafikk:
Vi viser til oversikten over tema som skal inngå i konsekvensutredningen (tabell side
9). AKT ønsker å være en aktiv bidragsyter under tema Klima, energi og transport
når det gjelder kollektivtransport. På en vanlig virkedag er det 4-500 påstigende
passasjerer på terminalen på Tangvall. Denne er sentral og viktig med tanke på
videreutvikling for økt kollektivtrafikk. I tillegg ligger Park&Ride anlegget ved E39
innenfor planområdet, men ikke i direkte tilknytning til terminalen. Det kan således
være et utredningsbehov om muligheter for samlokalisering. Dette var også drøftet
og lansert skisser for i tidligere møter i Søgne om fremtidig utvikling av Tangvall.
Tema Sentrumsstruktur er således også svært viktig for kollektivtrafikken.
Utdanning:
Vi har følgende tilleggskommentarer til teksten som står på side fire i
planprogrammet: Fylkestinget skal i desember 2014 behandle skolebruksplanen for
Kristiansands regionen (Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla). Det
planlegges å sende ut et høringsforslag i starten av september.

Fremdrift og videre prosess
Fremdriftsplanen må ta høyde for at planen når den legges ut til offentlig ettersyn, vil
bli behandlet i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
(SAMutvalget). Kommunen bes om å ta kontakt med fylkeskommunen for nærmere
avtale om høringsfrist m.m.
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Vi vil avslutningsvis oppfordre kommunen til å ta kontakt med fylkeskommunen
underveis i det videre planarbeidet. Dette for å avklare og drøfte problemstillinger før
et konkret planforslag legges fram til høring.

Økonomiske konsekvenser
Det er i utgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser for Fylkeskommunen ved
utarbeiding av kommunedelplan for Tangvall.
Dersom det blir aktuelt med en mulighetsstudie for området vil det bli et emne ved
revisjon av samarbeidsavtalen mellom Søgne kommune og Fylkeskommunen.

Kristiansand, 26. juni 2014

Kenneth Andresen
regionalsjef
Kristin Syvertsen
seksjonssjef
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