Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.05.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19861113
19840221
19860408
19990609
19911017
19941201
20050616
19780821

Navn
Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet (en liten del av
Toftelandsveien med regulert gang- og sykkelvei videreføres)
Reguleringsplan for Tangvall
Reguleringsplan for Tangvall syd
Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79
Omregulering for del av gnr. 73, bnr. 39
Reguleringsplan for Tangvall sentrum
Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering.

Stadfestet:
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Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19861113
19840221
19860408
19990609
19911017
19941201
20050616
19780821

Navn
Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet (en liten del av
Toftelandsveien med regulert gang- og sykkelvei videreføres)
Reguleringsplan for Tangvall
Reguleringsplan for Tangvall syd
Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79
Omregulering for del av gnr. 73, bnr. 39
Reguleringsplan for Tangvall sentrum
Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering.
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Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.05.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19861113
19840221

Navn
Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet (en liten del av
Toftelandsveien med regulert gang- og sykkelvei videreføres)
Reguleringsplan for Tangvall
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19990609
19911017
19941201
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Reguleringsplan for Tangvall syd
Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79
Omregulering for del av gnr. 73, bnr. 39
Reguleringsplan for Tangvall sentrum
Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering.
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17.10.1991
01.12.1994
16.06.2005
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Bakgrunn for saken:
Det ble meldt oppstart arbeidet med å oppheve følgende eldre reguleringsplaner på Tangvall
den 10.04.15:
Plan ID
19861113
19840221
19860408
19990609
19911017
19941201
20050616
19780821

Navn
Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet
Reguleringsplan for Tangvall
Reguleringsplan for Tangvall syd
Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79
Omregulering for del av gnr. 73, bnr. 39
Reguleringsplan for Tangvall sentrum
Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering.

Stadfestet:
13.11.1986
21.02.1984
08.04.1986
09.06.1999
17.10.1991
01.12.1994
16.06.2005
21.08.1978

Opphevelse av planene lå ute på offentlig ettersyn og høring i perioden 22.12.15 – 17.02.16:
Det ble sendt ut brev til offentlige myndigheter og alle grunneiere/hjemmelshavere innenfor
planene som var foreslått opphevet. I løp av høringsperioden kom det inn tre uttalelser til
arbeidet fra Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Aust- og VestAgder (vedlegg 1). Ingen av høringsinstansene har merknader til foreslått oppheving av planer.
Det har i tillegg kommet noen kommentarer til opphevelse av planene som en del av
uttalelsene til kommunedelplanen for Tangvall. Uttalelsene går blant annet på at det må sikres
høy utnyttelse av byggeområdene. Videre er det kommentert at kollen regulert til friområde i
reguleringsplanen for Tangvall sentrum bør bevares som friområde. Dette området inngår nå i
reguleringsplanen for Tangvall sentrum nord, og er der regulert til bebyggelse.
Saksutredning:
I kommuneplanen for Søgne er store deler av områdene som ligger innenfor planområdet for
kommunedelplanen for Tangvall, avsatt til eksisterende eller framtidig sentrumsformål. Gjennom
kommunedelplanen, er det foreslått å nyansere arealformålene mer. For områdene hvor en ønsker
fortetting og endring av arealformål er det foreslått et generelt plankrav i kommunedelplanen for
tiltak etter pbl § 20-1, første ledd, bokstav a, d, g, k, l og m. For områdene hvor en ser for seg en
videreføring av dagens utnyttelse av områdene er det gitt en utnyttelsesgrad og satt en
høydebegrensning, slik at en kan tillate en begrenset videreutvikling av områdene, uten at det vil
utløse dispensasjonsbehandling eller krav om regulering. For plandokumentene til forslag til
kommunedelplan for Tangvall vises det til møtedokumentene til formannskapsmøtet den 18.05.16.
Reguleringsplanene som ikke oppheves vil fortsatt gjelde, inntil de eventuelt erstattes av nyere
reguleringsplaner.
Under følger en gjennomgang av planene som det foreslås å oppheve. Plankartene ligger vedlagt.

Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet – Plan ID 19861113 (vedlegg 2)
Planen omfatter Tangvall øst for Hølleveien. Mye av planen er erstattet av nyere planer. I
områdene i planen som er regulert til boligområde er det plankrav, hvor det er åpnet opp for
villamessig bebyggelse. I og med at det er plankrav gir planen lite styring utover det en plan på
kommuneplannivå kan gi. I tillegg er føringene i planen ikke i tråd med dagens krav, og lite
hensiktsmessige for byggesak.
I reguleringsplanen er det regulert gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien, deler av denne er ikke
bygd. Det foreslås derfor at planen videreføres for den delen av Toftelandsveien hvor gang- og
sykkelveien ikke er realisert, mens resten av planen oppheves. I forslag til kommunedelplan for
Tangvall er den delen av planen som skal videreføres vist med skravur for gjeldende
reguleringsplan (H910_5). Den delen av planen det gjelder er avgrenset med rødlinje i kartutsnittet
under.

Boligområdene og jordbruksområdene mellom boligene i reguleringsplanen, er foreslått avsatt til
boligformål i kommunedelplanen. Det er foreslått et unntak fra plankravet i kommunedelplanen,
som åpner opp for tiltak på eksisterende bebygde eiendommer, opp til en utnyttingsgrad på 50 %
BYA. Dersom det skal bygges flere boenheter, dele eiendommer, endre formål eller øke utnyttelsen
til over 50 % BYA, vil det være plankrav og krav om høyere utnyttelse.
Reguleringsplan for Tangvall – Plan ID 19840221 (vedlegg 3)
Planen omfatter Tangvall vest for Hølleveien. Store deler av planen er erstattet av nyere planer.
Områdene som fortsatt gjelder er regulert til bolig, jordbruk og friluftsområde. For området som er
regulert til byggeområde for bolig er det plankrav. Planen gir ikke mer styring enn en plan på
kommuneplannivå kan gi.
Boligområdene er foreslått avsatt til boligformål i kommunedelplanen. Jordbruksområdet er
foreslått avsatt til nytt skolesenter og boligformål.
Reguleringsplan for Tangvall syd – Plan ID 19860408 (vedlegg 4)
Planen omfatter sentrumsbebyggelsen ved rådhusområdet og jordet sør for Tangvallveien. Området
for sentrumsbebyggelse er erstattet av andre planer. Øvrig areal er i stor grad regulert til jordbruk i
tråd med kommuneplanen og gir ikke noe mer styring enn kommuneplanen. Det er regulert 5
boligtomter i planen, disse er utnyttet annerledes enn planen legger opp til. Planen har liten verdi
som styringsverktøy utover hva en plan på kommuneplannivå kan ha.
Områdene i sentrum foreslås avsatt til sentrumsformål i kommunedelplanen. For arealene sør for
Tangvallveien, vil kommuneplanen bli gjeldende.

Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien – Plan ID 19990609 (vedlegg 5)
Plankartet viser planlagt utnyttelse av deler av område B3, i reguleringsplanen for vestre del av
Kleplandsområdet. Området er utbygd. Bestemmelsene er de samme som for planen for vestre del
av Kleplandsområdet. Planen gir ingen styring for framtidig utvikling. Området foreslås avsatt til
boligformål i kommunedelplanen. Det er foreslått et unntak fra plankravet i kommunedelplanen,
som åpner opp for tiltak på eksisterende bebygde eiendommer, opp til en utnyttingsgrad på 50 %
BYA. Dersom det skal bygges flere boenheter, dele eiendommer, endre formål eller øke utnyttelsen
til over 50 % BYA, vil det være plankrav og krav om høyere utnyttelse.
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79 – Plan ID 19911017 (vedlegg 6)
Dette er en liten plan for området ved bruktbutikken. Området er utbygd, planen gir lite styring for
framtidig utvikling.
Det er foreslått et unntak fra plankravet i kommunedelplanen, som åpner opp for tiltak på
eksisterende bebygde eiendommer, opp til en utnyttingsgrad på 50 % BYA. Dersom det skal
bygges flere boenheter, dele eiendommer, endre formål eller øke utnyttelsen til over 50 % BYA, vil
det være plankrav og krav om høyere utnyttelse.
Omregulering for del av gnr. 73, bnr. 39 - Plan ID 19941201 (vedlegg 7)
Planen regulerer en bolig. Området er utbygd med flere boenheter i strid med planen. Planen gir
ingen styring i dag.
Området foreslås avsatt til boligformål i kommunedelplanen. Det er foreslått et unntak fra
plankravet i kommunedelplanen, som åpner opp for tiltak på eksisterende bebygde eiendommer,
opp til en utnyttingsgrad på 50 % BYA. Dersom det skal bygges flere boenheter, dele eiendommer,
endre formål eller øke utnyttelsen til over 50 % BYA, vil det være plankrav og krav om høyere
utnyttelse.
Reguleringsplan for Tangvall sentrum – Plan ID 20050616 (vedlegg 8)
Planen dekker store deler av Tangvall sentrum. Rådhusområdet er erstattet av en nyere plan. Nylig
ble detaljregulering for Tangvall sentrum nord vedtatt, og det er meldt oppstart av planarbeid for
området ved Haugensenteret. I forbindelse med ny videregående på Tangvall er det planer om
endret utnyttelse av skole og idrettsanlegg. Det er også tanker om endring av bussterminalen og
veisystemet i dette området. Flere av de sentrale byggene på Tangvall er i planen regulert som
ferdig utbygd. Andre er ferdig bygget i tråd med planen. Det som da gjenstår i planen og som kan
bygges ut slik den ligger nå, er deler av F9, F10, F11 og O6, samt deler av infrastrukturen.
Oppsummert er planen i liten grad i tråd med framtidig ønsket utvikling av Tangvall, hvor en blant
annet ønsker en høyere utnyttelse av arealene. En vil få bedre styring over videre utvikling av
Tangvall ved å oppheve planen, og legge nye føringer gjennom kommunedelplanen, og de nye
planene som er under utarbeiding for området.
Ungdomsskolen og de tilgrensende idrettsanleggene forslås avsatt til framtidig skolesenter i
kommunedelplanen. Det er satt et plankrav og foreslått føringer i bestemmelsene, om at innenfor
området skal det reguleres arealer til skole, idrettsanlegg og nærmiljøpark. De sentrale delene av
Tangvall foreslås avsatt til sentrumsformål, med plankrav for tiltak etter pbl § 20-1, første ledd,
bokstav a, d, g, k, l og m. Det er foreslått unntak fra plankravet for BS1 i kommunedelplanen og
gitt en utnyttingsgrad og høydebegrensning, slik at en kan tillate en begrenset videreutvikling av
områdene, uten at det vil utløse dispensasjonsbehandling eller krav om regulering. Tilsvarende er
gjort for områder øst for Hølleveien, avsatt til eksisterende kombinert formål bolig/kontor/forretning i kommunedelplanen.
Omsorgssenteret og arealene øst for dette forslås avsatt til nåværende og framtidig tjenesteyting i
kommunedelplanen. Arealene avsatt til framtidig tjenesteyting er det foreslått plankrav for.
Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering – Plan ID 19780821 (vedlegg 8)
Planen omfatter Tillas nese og jordet sør for dette området. Planen regulerer området til

landbruksområde, tilsvarende formål kan ivaretas på kommunedelplannivå. Området foreslås
avsatt til grønnstruktur, LNF-formål og næringsområde i kommunedelplanen.
Konklusjon
Det har ikke kommet noen vesentlige merknader til høringen av oppheving av planene. Foreslått
kommunedelplan for Tangvall vil etter arealenhetens vurdering gi en bedre styring av utviklingen
av Tangvall, enn det planene som foreslås opphevet gir.
Arealenheten anbefaler at planene oppheves.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Høringsuttalelser
2 Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet, Plan ID 19861113
3 Reguleringsplan for Tangvall, Plan ID 19840221
4 Reguleringsplan for Tangvall syd, Plan ID 19860408
5 Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien Plan ID 19990609
6 Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79, Plan ID 19911017
7 Reguleringsplan for del av gnr. 73, bnr. 39, Plan ID 19941201
8 Reguleringsplan for Tangvall sentrum, Plan ID 20050616
9 Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering, Plan ID 19780821-2
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2015/962 -47523/2015

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/1475

Dato
28.01.2016

Tangvall - uttalelse til oppheving av reguleringsplaner ved offentlig ettersyn
Vi viser til kommunens skriv av 22.12.2015.
Kommunen forslår at 8 gjeldende reguleringsplaner i Tangvallområdet oppheves. Samtlige
planer ligger helt eller delvis innenfor planområdet for kommunedelplanen som samtidig er ute
til offentlig ettersyn.
Fylkesmannen har ved oppstart sett positivt på at gamle planer erstattes av ny plan utarbeidet
i samsvar med dagens lovverk og planleggingsprinsipper. Når slik ny plan foreligger, ser vi
derfor positivt på at de gamle planene som kommunen har listet opp blir opphevet.
Med hilsen

Magnus Thomassen(e.f)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
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