Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L81
2016/3039 -44066/2016
Torkjell Tofte
01.11.2016

Saksframlegg
Tangvall - Utbyggingsavtale infrastrukturtiltak
Utv.saksnr
116/16
87/16

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
16.11.2016
24.11.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler innenfor planavgrensningen i
kommunedelplanen for Tangvall i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Repr. Andersen (H) erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Oskar Lohne (H) tiltrådte møtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler innenfor planavgrensningen i
kommunedelplanen for Tangvall i tråd med saksframlegget.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret har 19.02.15 (sak 10/15) åpnet for at kommunen kan inngå avtaler med private
utbyggere om overføring av justeringsrett og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven.
Rådmannen er gitt fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Rådmannen er ikke gitt
fullmakt til å inngå avtaler om anleggsbidragsmodell, men modellen er omtalt i nevnte sak:
«For anlegg over 20 mill. kroner vil rådmannen anbefale at det vurderes i hvert enkelt tilfelle
om det kan tilbys avtale om anleggsbidragsmodellen i forhold til kommunens ressurser.»
Kommunestyret har 25.09.14 (sak 76/14) åpnet for at det kan inngås utbyggingsavtaler basert
på anleggsbidragsmodellen til utbygging av felles- og lekearealer for dagens sentrumsområde
på Tangvall.

Kommunedelplanen for Tangvall ble vedtatt av kommunestyret 26.05.16 (sak 34/16).
Kommunedelplanen har omfattende rekkefølgebestemmelser som for de enkelte delområdene /
utbyggingsområdene kan være vanskelige å oppfylle enkeltvis.
Saksutredning:
Kommunedelplanen for Tangvall har omfattende rekkefølgekrav knyttet til nye
utbyggingsområder. Eksempel på rekkefølgekrav er gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien
med kobling til turvei langs Søgneelva, ny rundkjøring på E39 og vei til Tangvallveien,
rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien og turvei langs Søgneelva.
De nye utbyggingsområdene skal finansiere rekkefølgekravene. Ut fra utbyggingsrekkefølgen
har det vært tenkt at rekkefølgekravene vil bli knyttet til det enkelte utbyggingsområdet ved
utarbeidelse av reguleringsplan. Omfanget av rekkefølgekravene er imidlertid så omfattende at
flere av dem er vanskelige å realisere for et enkelt utbyggingsområde. Ved å inngå avtale om
anleggsbidragsmodell påtar kommunen seg ansvaret ved å realisere rekkefølgekravene, men
finansieringen skjer fra utbyggingsområdene. Hvilke rekkefølgekrav som skal realiseres til
hvilken tid og hvorvidt alle rekkefølgekravene skal realiseres dersom ikke hele
kommunedelplanen realiseres må avklares ved utarbeidelse av reguleringsplaner.
Gjennom avtaler om anleggsbidragsmodell kan kommunen fullfinansiere rekkefølgekrav som
skal realiseres. Kommunen kan imidlertid ikke gå med overskudd eller kryssfinansiere andre
tiltak. Bidragsnivået vil derfor kunne variere ut fra hvilke rekkefølgekrav som skal finansieres.
Gjennom arbeidet med anleggsbidragsmodell for finansiering av felles- og lekearealer på
Tangvall hadde kommunen tett kontakt utbyggerne innenfor dette området. Bidragsnivået som
ble vedtatt i dette arbeidet var basert på en enighet om hva utbyggingsområdene på Tangvall
kunne bidra med uten at det gikk på bekostning av evnen til å realisere områdene. På bakgrunn
av dette foreslås det derfor at dette bidragsnivået settes som en øvre ramme for bidrag til
finansiering av rekkefølgekravene innenfor kommunedelplanen.
Administrasjonen har engasjert ViaNova Kristiansand AS for å utarbeide kostnadskalkyle for
gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien med kobling til turvei langs Søgneelva, rundkjøring i
krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien og turvei langs Søgneelva. Det knytter seg stor
usikkerhet til kostnadskalkylen basert på at ingen av anleggene er detaljregulert eller
prosjektert, men foreløpig kalkyle på anleggene er ca. 17,5 millioner kroner ekskl. mva.
Kalkylen omfatter ikke grunnerverv. Tar en med grunnerverv og ny rundkjøring på E39 med
vei til Tangvallveien mener administrasjonen at anleggskostnadene vil være over 20 millioner
kroner, som er satt som grenseverdi for at rådmannen kan anbefale at det kan tilbys avtale om
anleggsbidragsmodell.
Forslag til vedtak legger opp til at rådmannen delegeres myndighet til å inngå
utbyggingsavtaler etter anleggsbidragsmodellen til gjennomføring av rekkefølgekravene i
kommunedelplanen for Tangvall, begrenset oppad til samme bidragsnivå som for
opparbeidelse av felles- og lekearealer på Tangvall. Det foreslås at rekkefølgekravene
spesifiseres ved utarbeidelse av reguleringsplan, men kan anses som oppfylt mot at det
innbetales beløp i samsvar med inngått avtale om anleggsbidragsmodell. Avtalen skal være
inngått og beløpet betalt innen det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor hvert
enkelt delfelt. Avtale om anleggsbidragsmodell gjelder også for andre eventuelle eksterne
rekkefølgekrav som måtte knyttes til utbyggingsområder ved utarbeidelse av reguleringsplaner
innenfor planavgrensningen til kommunedelplanen for Tangvall.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg
1 Sak vedrørende inngåelse av utbyggingsavtaler
2 Kommunedelplan for Tangvall
3 Reguleringsbestemmelser kommunedelplan Tangvall
4 Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall
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Søgne kommune

L80
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Ståle Øverland
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Saksframlegg
Utbyggingsavtaler med private utbyggere - overføring av
justeringsrett og -plikt etter merverdiavgiftsloven
Utv.saksnr
12/15

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
18.02.2015

10/15

Kommunestyret

19.02.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune åpner for inngåelse av avtaler med private utbyggere om overføring av
justeringsrett og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven. Godtgjørelse for
kommunens forpliktelser ved overføring av justeringsrett settes til:



25% med minimumsbeløp på 100 000 kroner ved avtaler om overføring av justeringsrett.
10% med minimumsbeløp på 15 000 kroner ved overføring av justeringsplikt.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Forutsetning for inngåelse av
justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale. Det inngås ikke justeringsavtaler for
anlegg med kostnad under 0,5 mill. kroner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Kommunalsjef Torkjell Tofte orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen. Rådmannens
forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune åpner for inngåelse av avtaler med private utbyggere om overføring av
justeringsrett og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven. Godtgjørelse for kommunens
forpliktelser ved overføring av justeringsrett settes til:



25% med minimumsbeløp på 100 000 kroner ved avtaler om overføring av justeringsrett.
10% med minimumsbeløp på 15 000 kroner ved overføring av justeringsplikt.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Forutsetning for inngåelse av
justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale. Det inngås ikke justeringsavtaler for
anlegg med kostnad under 0,5 mill. kroner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Repr. Liland (H) stilte spørsmål med sin habilitet da han eier eiendom i et område der privat utbygger
søker å inngå utbyggingsavtale med kommune. Representanten ble enstemmig vurdert som habil.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune åpner for inngåelse av avtaler med private utbyggere om overføring av
justeringsrett og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven. Godtgjørelse for kommunens
forpliktelser ved overføring av justeringsrett settes til:



25% med minimumsbeløp på 100 000 kroner ved avtaler om overføring av justeringsrett.
10% med minimumsbeløp på 15 000 kroner ved overføring av justeringsplikt.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Forutsetning for inngåelse av
justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale. Det inngås ikke justeringsavtaler for
anlegg med kostnad under 0,5 mill. kroner

Bakgrunn for saken:
Kommunen skal i en del tilfeller overta infrastruktur til drift og vedlikehold i
utbyggingsområder som bygges ut i privat regi. Det blir da inngått en utbyggingsavtale med
kommunen. En slik avtale vil i tillegg klargjøre hvilke tiltak grunneier/utbygger skal bekoste
helt eller delvis for gjennomføringen av planvedtaket (rekkefølgekrav).
Når private utbyggere er byggherre eller oppdragsgivere for opparbeidelse av offentlig
infrastruktur påløper vanligvis merverdiavgift (mva.).
Dersom kommunen er byggherre/oppdragsgiver for offentlig infrastruktur, oppstår
ingen mva.-belastning. Kommunen har rett til fradrag for mva. på utbyggingskostnader
til vann- og avløpsanlegg og rett til kompensasjon for mva. på kostnader for annen
offentlig infrastruktur.
For å redusere utbyggers merverdikostnader på offentlig infrastruktur åpner
merverdiavgiftloven for ordninger som innebærer at kommunens avgiftsposisjon kommer
utbygger til gode.
Det er gjort politiske vedtak om overføring av justeringsrett og -plikt etter
merverdiavgiftsloven i flere av nabokommunene. Rådmannens forslag tilsvarer vedtak i
Kristiansand og Vennesla.

Saksutredning:
For å redusere utbyggers merverdikostnader på offentlig infrastruktur fins det to modeller.
Begge ordningene innebærer at kommunens avgiftsposisjon kommer utbygger til gode.
Anleggsbidragsmodellen:
Modellen innebærer i praksis at kommunen opptrer som byggherre under oppføringen av
infrastruktur, mens utbygger betaler anleggsbidrag til kommunen tilsvarende
utbyggingskostnadene. Forutsetning at det er inngått en utbyggingsavtale og utbygger
stiller garanti for de arbeider som skal gjøres.
Modellen krever mye arbeid fra kommunen både i forbindelse med oppfølgning av
utbyggingen/anleggene fra teknisk forvaltning og for økonomiavdelingen som må
viderefakturere til utbygger.
Justeringsmodellene:
Justeringsreglene ble innført i merverdiavgiftsloven med virkning fra 01.01.2008.
Reglene gir mulighet for private utbyggere og kommunen å inngå avtale som kan
reduserer mva-belastningen i et prosjekt. I korthet går reglene ut på at inngående mva.
på byggetiltak kan/skal justeres opp eller ned dersom bruken av tiltaket i avgiftspliktig
eller kompensasjonsberettiget virksomhet endres i en 10-års periode etter ferdigstillelse.
Det kan inngås avtale om overføring av justeringsplikt og justeringsrett.
Justeringspliktmodellen:
I disse tilfellene har utbygger fått fradrag for inngående mva. Dersom utbygger overfører de
kommunale anleggene i tilknytning til avgiftsregistrert virksomhet (eks utleie av næringsbygg)
er inngående mva på anskaffelsen gjerne fradragsført når kommunen skal overta anleggene.
Kommunens overtakelse utløser i utgangspunktet en plikt for utbygger til å justere
(tilbakebetale) den fradragsførte inngående mva på byggetiltaket.
Utbygger kan imidlertid unnlate å justere dersom plikten til å justere overføres til
kommune med kommunens samtykke. Overføringen medfører at det vil være
kommunens framtidige bruk av anleggene som er avgjørende for om mva. skal justeres,
og at det er kommunen som vil være ansvarlig for justeringen.
Overtakelse av justeringsplikten innebærer forholdsvis lite merarbeid for kommunen.
Det må utarbeides / inngås avtale om overføring av plikten og relevante dokumenter må
oppbevares.
Justeringsrettmodellen:
I disse tilfellene har utbygger ikke fått fradrag for inngående mva., noe som er tilfelle
ved for eksempel utbygging av infrastruktur i boligområder. Da har utbygger bekostet
infrastrukturanlegg som senere overføres til kommunen. Overføring av justeringsrett til
kommunen innebærer at kommunen kan justere opp og kreve tilbakebetalt inngående mva. på
byggetiltak som kommunen overtar med 1/10 hvert år i 10 år. Forutsetning er at kommunen
benytter anlegget i egen (fradrags-/kompensasjonsberettiget) virksomhet i perioden.
Tilbakebetalt mva. kan deretter utbetales helt eller delvis til utbygger (mva-loven § 9-3 og
mva-forskriften § 9-3-4).

Kommunen må innberette justeringen til skattemyndighetene i omsetnings og/eller
kompensasjonsoppgaven en gang årlig. Avtaleinngåelse, innberetning og kontroll av
grunnlaget vil innebære en god del merarbeid fra kommunens side.
Kommunen vil være ansvarlig for at justeringsbeløpet er korrekt. Risikoen for feil kan
reduseres dersom det blir krevd revisorbekreftelse for relevante opplysninger og
dokumentasjon. Risikoen vil imidlertid foreligge og vil ikke kunne fjernes helt.
Merknader:
Kristiansand kommune vedtok i mars et prinsipp om å inngå avtaler om overføring
justeringsrett- og plikt. Det er i forkant gjort en grundig vurdering i samarbeid med
kommuneadvokat og revisjon i forhold til rimelighetshensyn, risikomomenter og
fordelingsnøkkel. Da spesielt i forhold til avtaler om justeringsrett og fordeling av
refundert mva. Saken har også vært til høring til en gruppe utbyggere. Rådmannens forslag til
vedtak har samme satser som Kristiansand. Satsene i Kristiansand er også vedtatt i Vennesla
kommune.
Diskusjonen mot utbyggersiden går på hvor arbeidskrevende ordningen er for
kommunen, hvor stor risiko det er for kommune og hvordan den refunderte merverdiavgiften
skal fordeles mellom utbygger og kommunen. Kommunen bør som et minimum ha dekket
reelle kostnader for merarbeidet. Dette er utbyggersiden og kommunen enige om, men partene
var ikke enige om omfanget.
Utbyggersiden har gitt samlet skriftlig innspill til saken. Oppsummert mener
utbyggersiden at prinsippet om kostnadsdekning kan og bør legges til grunn og at
kommune ikke bør ta inn ekstra fortjeneste knyttet til gjennomføring av avtalene.
Kostnadsdekning for denne type saker bør utgjøre ca. 50.000 kroner per avtale. Risiko og
fortjeneste som tilføres kommunen ble fra utbyggerne foreslått satt til 0 %.
Fra kommunens side er det viktig å påpeke at inngåelse av slike avtaler vil være
ressurskrevende og det også vil være behov for kompetanseoppbygging. Regelverket
som ligger til grunn for avtalene er meget komplisert og detaljorientert. Kvalitetssikring
og gjennomgang av denne type avtaler krever en spisskompetanse som kommunen må
opparbeide og vedlikeholde. Basert på erfaring og innhentet informasjon har Kristiansand
kommune anslått et timeforbruk på ca. 80 timer per sak. De har videre lagt til grunn at
det alltid vil være forbundet med ansvar og risiko å inngå denne type avtaler.
Mva-besparelse knyttet til vann- og avløpsdelen må tilbakeføres til kommunens
abonnenter som kan gi reduserte vann- og avløpsgebyrer. Mva-besparelse innenfor annen
infrastruktur og som beholdes i kommunen kan benyttes til nedbetaling av gjeld eller tilføres
drift/vedlikehold, eks reasfaltering.
Kristiansand kommune har også kartlagt hvordan andre kommuner praktiserer de nye reglene:
Stavanger:
Sandnes:
Ulstein:

50 % av refundert beløp tilfaller hver av partene
40/60 av refundert beløp tilfaller hhv kommune og utbygger
Justeringsplikt tas et adm. gebyr tilsvarende kr 15.000
Justeringsrett fordeles mellom kommune og utbygger med hhv 60/40
Kongsberg: Justeringsrett fordeles mellom kommune og utbygger med hhv 50/50 på
hver av partene.
Nedre Eiker: 3% av brutto anleggssum tilføres kommunen med minimum kr 50.000
Lindesnes : 4% av brutto anleggssum tilføres kommunen som et adm. gebyr
Trondheim : Adm. gebyr ved justeringsplikt er satt til kr 15000

Eigersund :
Rennesøy :
Sola:
Klepp:
Mandal:

Justeringsrett fordeles mellom kommune og utbygger med hhv 20/80
(kommune/utbygger)
Justeringsrett fordeles mellom kommune og utbygger med hhv 50/50
Justeringsplikt tas et administrasjonsgebyr tilsvarende kr 15.000
Justeringsrett fordeles mellom kommune og utbygger med hhv 40/60
Justeringsrett fordeles mellom kommune og utbygger med hhv 50/50
Justeringsrett fordeles mellom kommune og utbygger med hhv 75/25
4% av brutto anleggssum som et adm.gebyr

Det ser så langt ut til at alle kommuner vil kreve en viss andel av mva-besparelsen, men
andelen varierer ganske mye og det er ulik begrunnelse.
Rådmannen vil anbefale at kommunen åpner for inngåelse av avtaler om overføring av
om justeringsrett- og plikt. Regelverket vil gi en mulighet til å redusere kostnadsnivået i
utbyggingsprosjekter. I dag har kommunen kun erfaring med anleggsbidragsmetoden.
Denne modellen er som utredet tidligere svært ressurskrevende for kommunen og vi
har derfor ikke mulighet til å inngå mange slike avtaler. Kommunen har også større
risiko ved en slik modell. I forhold til anleggsbidragsmetoden er justeringsavtaler mindre
ressurskrevende og for kommunen mindre risiko.
På bakgrunn av den grundige prosessen Kristiansand kommune har hatt i saken vil
rådmannen innstille på tilsvarende fordeling. Det er også en fordel at regionen har like
prinsipper. Det er i teknisk- og økonomisk nettverk i knutepunkt-kommunene enighet
om å legge seg på samme nivå som Kristiansand.
Kristiansand kommune har vedtatt følgende godtgjørelse for kommunens forpliktelser:
 25 % med minimumsbeløp på 100.000 kroner ved avtaler om overføring av
justeringsrett
 10% med minimumsbeløp på 15.000 kroner ved overføring av justeringsplikt
Tilbakebetalt mva. bør bidra til å sikre kommune og utbygger i forbindelse med gjennomføring
av planer. En forutsetning for inngåelse av justeringsavtaler bør derfor være at kommunen og
utbygger har inngått utbyggingsavtale. Bruk av justeringsavtaler med overføring av bidrag til
utbygger er begrenset oppad etter statsstøtteregelverket. Den øvre grense for tilføring er satt til
200.000 euro over en treårs periode. Kommunens valgte fordelingsnøkkel vil påvirke om et
slikt regelverk får anvendelse.
Bruken av justeringsavtaler bør som følge av dette også begrenses oppad. Kristiansand har
fulgt Sandes kommune som har følgende inndeling:
 For anlegg med totalkostnad opp til 0,5 mill. kroner tilbys ikke justeringsavtaler.
 For anlegg mellom 0,5 og 20 mill. kroner tilbys inngåelse av justeringsavtaler
 For anlegg over 20 mill. kroner tilbys anleggsbidragsavtaler.
Rådmannen vil anbefale at Søgne følger denne inndelingen for når det tilbys
justeringsavtaler. For anlegg over 20 mill. kroner vil rådmannen anbefale at det vurderes i
hvert enkelt tilfelle om det kan tilbys avtale om anleggsbidragsmodellen i forhold til
kommunens ressurser.
Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

X 6440700

X 6440400

X 6440100

TEGNFORKLARING
Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)
Linje- og punktsymboler(PBL2008)
Faresone grense

Boligbebyggelse - nåværende
Støysonegrense
Boligbebyggelse - fremtidig
Angitthensyngrense
Sentrumsformål - nåværende
Infrastrukturgrense
Tjenesteyting - nåværende
Båndlegginggrense nåværende
Tjenesteyting- fremtidig
Detaljeringgrense
Næringsbebyggelse - nåværende
Planens begrensning
Idrettsanlegg - nåværende
Grense for arealformål
Idrettsanlegg - fremtidig
Fjernveg - nåværende
Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende
Hovedveg - nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 NR.2)

Hovedveg - framtidig

Veg - nåværende
Hovedveg bro - nåværende
Parkering - nåværende
Samleveg - nåværende
Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer - nåværende
Samleveg tunnel - nåværende

Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

Adkomstveg - nåværende

Grønnstruktur - nåværende
Adkomstveg tunnel - nåværende
Kombinert grønnstrukturformål - fremtidig
Adkomstveg bro - nåværende

Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)

Gang-/sykkelveg - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

X 6439800

Gang-/sykkelveg - framtidig

Bruk og vernav sjø og vassdrag(PBL2008 §11-7 NR.6)

Gang-/sykkelveg tunnel - nåværende

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende
Gang-/sykkelveg bro - framtidig

Hensynsoner (PBL2008 §11-8)

Gangveg - nåværende

Faresone - Ras- og skredfare
Turveg/turdrag - framtidig
Faresone - Flomfare
Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)
Støysone - Rød sone iht. T-1442
Støysone - Gul sone iht. T-1442
Angitthensynsone - Hensyn grønnstruktur
Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur
Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende
Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
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1. GENERELLE BESTEMMELSER UAVHENGIG AV AREALFORMÅL (PBL § 11-9)
1.1. Plankrav (pbl § 11-9, nr. 1)
For områder avsatt til bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg er det krav om
detaljreguleringsplan før opprettelse av ny boenhet og for tiltak nevnt i plan- og
bygningsloven § 20-1, første ledd, bokstav a, d, g, k, l og m kan iverksettes.
1.2. Unntak fra plankravet (pbl § 11-10, nr. 1)
Boligbebyggelse
Innenfor områdene B4, B6-B13 kan det oppføres mindre tilbygg og påbygg til eksisterende
enhet og frittliggende bod og garasje på bebygd eiendom, uten krav om reguleringsplan.
Samlet BYA skal ikke overstige 50 % på den enkelte tomt.
 Garasje kan ha maks BYA på 50 m2. For saltak er maks gesims 3 meter og maks
mønehøyde er 5 meter. For pulttak og flatt tak er maks gesims 4 meter. Takvinkel og
utforming skal tilpasses boligen. Langs veg tillates garasjen oppført inntil 2 meter fra
vegkant dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra vegkant dersom den
står vinkelrett på vegen.
Sentrumsformål
Innenfor område BS1 tillates tilbygg og påbygg til eksisterende bygg, uten krav om
detaljregulering. Det tillates maks BYA inntil 65 %. Maks høyde på bebyggelsen er 15 meter,
heishus og andre tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
Arealet avgrenset i vedlegg 1, innenfor BS3, kan opparbeides i tråd med godkjent
utomhusplan, uten krav om detaljregulering.
Tjenesteyting
Innenfor område BOP3 tillates tilbygg og påbygg til eksisterende bygg, uten krav om
detaljregulering. Det tillates maks BYA inntil 65 %. Maks høyde på bebyggelsen er 14 meter,
heishus og andre tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Innenfor BKB2 og BKB3 tillates tilbygg og påbygg til eksisterende bygg, uten krav om
detaljregulering. Det tillates maks BYA inntil 65 %. Maks høyde på bebyggelsen er 14 meter,
heishus og andre tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
1.3. Forhold som skal avklares i reguleringsplaner (pbl § 11-9, nr. 8)
a. I arbeidet med reguleringsplaner må det avklares at områdestabiliteten er tilstrekkelig.
b. Ved detaljregulering av B1 – B5, BKB1 og o_BOP1 skal flomfare fra Tangvallbekken
utredes.

1.4. Krav til tekniske løsninger for nye bygge- og anleggstiltak (pbl § 11-9, nr. 3)
a. Overvannshåndtering. Det skal tilrettelegges for overvannshåndtering på egen tomt.
b. Kommunale veier, inklusiv gang- og sykkelveier og anlegg for kollektivtransport skal
dimensjoneres og bygges i henhold til statens vegvesens vegnormal.
c. Offentlig- vann og avløpsanlegg skal dimensjoneres og bygges i henhold til VA-norm for
Søgne kommune.
d. Underkant av laveste gulv i ny bebyggelse skal være minimum 0,5 meter over beregnet
høyde for 200-årsflom.
1.5. Rekkefølgekrav (pbl § 11-9, nr. 4)
a. Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger innenfor B7 - B14 eller nye bygg innenfor
BKB2 – BKB6 eller BOP2, skal gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien med kobling til
turvei langs Søgneelva være etablert.
b. Før det kan gis byggetillatelse til boliger i område B1 – B3, skal ny rundkjøring på E39 og
vei til Tangvallveien være regulert. Rundkjøringen kan først etableres når ny trasé for
E39 er anlagt.
c. Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i område B1 – B14 og ny bebyggelse i
BOP1, BS1 – BS3 og BKB1 – BKB6, skal rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og
Hølleveien være etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
d. Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene satt av til sentrumsformål
skal offentlige uteoppholdsareal, avgrenset i vedlegg 1, være opparbeidet.
e. Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1 - B14 og byggetillatelse til
ny bebyggelse innenfor BOP1, BS1 – BS3 og BKB1 – BKB6, skal turveien langs Søgneelva
være etablert, og friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent
utomhusplan.
f. Før det kan gis byggetillatelse må områdestabilitet avklares og sikres ivaretatt.
1.6. Uteoppholdsareal til bolig (pbl § 11-9, nr. 5)
 Uteoppholdsarealet skal være på egen tomt eller i fellesareal.
 For småhusbebyggelse er det krav om minimum 80 m2 uteoppholdsareal per boenhet.
 For blokkbebyggelse hvor leiligheter er under 60 m2 er det krav om minimum 25 m2
uteoppholdsareal. For leiligheter over 60 m2 er det krav om minimum 50 m2
uteoppholdsareal.
 For områdene avsatt til sentrumsformål er kravet om minimum uteoppholdsareal per
boenhet 25 m2 per boenhet.
1.7. Uteareal for lek, rekreasjon og idrett (pbl § 11-9, nr. 5 og 6)
a. Funksjonskrav:
 Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 ved vårjevndøgn.
 Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå
i lekeareal, som f.eks. akebakke.
b. Lokalisering og utbyggingsvolum
 Nærmiljøpark på minimum 5 daa skal etableres innenfor BOP1 og/eller BKB1.
 Det skal være kvartalslekeplass på minimum 2,25 dekar, inklusiv sandlekeplass,
maksimalt 400 meter i luftlinje fra bolig. Terrengsprang større enn 30 meter og vei
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større enn samlevei SA1 regnes som barriere for atkomst til lekeplassen. Maksimalt
600 boenheter kan være knyttet til en kvartalslekeplass.
Det skal være sandlekeplasstilbud på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i
luftlinje fra bolig. Terrengsprang på mer enn 10 meter og vei større enn atkomstvei
A1 regnes som barriere for atkomst til lekeplassen. Maksimalt 100 boenheter kan
være tilknyttet en sandlekeplass.

1.8. Universell utforming/tilgjengelighet (pbl § 11-9, nr. 5)
80 % av nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken,
soverom, bad og toalett.
1.9. Skilt og reklame (pbl § 11-9, nr. 5)
Skilt og reklameinnretninger o.l. skal tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn i seg selv, i
forhold til omgivelsene og ikke være sjenerende i forhold til ferdsel eller naturområder.
Skilt som dekker et areal på maks 1 m2 og som ikke har egen belysning, tillates oppsatt på
bygning eller innhegning uten forhåndsgodkjenning.
Skilt skal plasseres på husets hovedfasade i tilknytning til dør eller vindu. Skiltet skal
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med gesims eller fasadeutsmykning. Skiltet skal
ikke være sammenhengende over hele fasaden. Frittstående skilt og reklameinnretninger
tillates ikke plassert på takflate, møne eller oppbygg.
Uthengsskilt og markiser skal av hensyn til sikt, ferdsel og vedlikehold plasseres tilstrekkelig
høyt på fasaden. Uthengsskilt skal maksimalt stikke 1 m ut fra fasaden, ha fri høyde over
fortau på min. 2,50 m og areal ikke over 0,75 m2.
For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og et veggskilt. Kommunen kan
gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate. Lysskilt
må ha fast lys, ikke skiftende eller alternerende. Plassering av flagg, vimpler og
transparenter må ikke stenge den frie sikt i gateløpet. Det tillates ikke plassert frittstående
skilt/gatebukker på gateplan/fortau som kan være til hinder for ferdsel. Frittstående skilt
skal normalt være begrenset til ett stk. for den enkelte virksomhet.
2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl §§ 11-9 og 11-10)
2.1. Fellesbestemmelser
2.1.1. Utnyttingsgrad (pbl § 11-9, nr. 5)
For områder som planlegges med boliger, er det et minstekrav til 4 boenheter per
dekar. For områder hvor det beslaglegges jordbruksjord er det et minstekrav til 6
boenheter per dekar.
2.1.2. Parkering (pbl § 11-9, nr. 5)
Parkeringsanlegg for blokkbebyggelse skal legges under bakken. 5 % av parkeringsplassene i
felles parkeringsanlegg skal være for forflytningshemmede.
For ny, ombygget eller bruksendret bebyggelse gjelder følgende regler for antall
parkeringsplasser.
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FORMÅL
Blokkbebyggelse
Småhus
Gjesteparkering
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale

Parkeringskrav
1 / boenhet
Min. 1 / boenhet, maks 2 / boenhet
0,25 / boenhet
3 / 100 m2 bruksareal
1 / 20 m2 netto kontorflate
0,2 / sitteplass

Parkeringsdekning for formål som ikke er nevnt i tabellen over, skal vurderes gjennom
reguleringsplan.
2.1.3. Sykkelparkering (pbl § 11-9, nr. 5)
Bestemmelsen angir minimumskrav for antall plasser sykkelparkering. Minst 25 % av
sykkelplassene skal ha overbygg.
FORMÅL
Bolig
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale

Min. / enhet
2 / boenhet
1 / 100 m2 BRA
1 / 20 m2 netto kontorflate
0,1 / sitteplass

Parkeringsdekning for formål som ikke er nevnt i tabellen over, skal vurderes gjennom
reguleringsplan.
2.2. Boligformål (B1 – B14) (pbl § 11-9, nr. 5 og 9)
 I område B1 – B4 og B6 - B14 skal det planlegges med blokkbebyggelse og/eller
konsentrert småhusbebyggelse.
 I område B5 skal det planlegges for blokkbebyggelse.
 Ved detaljregulering av B4 skal arealet satt av til grønnstruktur langs Tangvallbekken tas
med i planområdet.
2.3. Sentrumsformål (BS) (pbl § 11-9, nr. 5)
Sentrumsformål omfatter, forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, boliger,
hotell/overnatting, bevertning, grøntarealer, veier og parkering.
Etasjen på bakkeplan skal nyttes til publikumsrettede virksomheter, dvs. handels- og
servicefunksjoner. Det tillates ikke bolig i første etasje.
2.4. Kombinert bebyggelse og anlegg - Offentlig tjenesteyting og bolig (BKB1) (pbl §§ 11-9, nr.
5 og 11-10, nr.3)
Innenfor område BKB1 kan det etableres offentlig skole, barnehage og idrettsanlegg.
Området skal detaljreguleres sammen med BOP1.
Dersom det ikke er behov for området til tjenesteyting, kan området reguleres til bolig, i
form av blokkbebyggelse.
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2.5. Kombinert bebyggelse og anlegg – bolig-, forretning og næringsbebyggelse (BKB2, BKB3)
(pbl § 11-9, nr. 5)
Innenfor BKB2 og BKB3 tillates bebyggelse for forretning, bolig og kontor. Etasjen på
bakkeplan kan benyttes til forretning. Etasjene over første etasje skal benyttes til bolig eller
kontor.
2.6. Kombinert bebyggelse og anlegg – bolig- og næringsbebyggelse (BKB4 og BKB5) (pbl § 119, nr. 5)
Innenfor område BKB4 og BKB5 tillates bebyggelse for næring og bolig.
Det er ikke tillatt med støyende virksomhet.
Ved detaljregulering skal gang- og sykkelveg langs Klepplandsveien med kobling til turveien
langs Søgneelva reguleres inn.
2.7. Kombinert bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse, forretning og tjenesteyting (BKB6)
(pbl §§ 11-9, nr. 5 og 11-10, nr. 3)
Innenfor område BKB6 tillates etablering av bebyggelse for bolig, forretning, kontor og
offentlig tjenesteyting. I detaljreguleringen skal det vurderes tjenesteyting i første etasje.
Etasjen på bakkeplan kan benyttes til forretning. Etasjene over første etasje skal benyttes til
bolig eller kontor.
2.8. Offentlig og privat tjenesteyting (BOP)
2.8.1. BOP1 (pbl §§ 11-9, nr. 5 og 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP1 tillates etablering av offentlig skole, barnehage, idrettsanlegg
og nærmiljøpark. Området skal planlegges sammen med BKB1, BIA1 og BIA2.
2.8.2. BOP2 (pbl §§ 11-9, nr. 5 og 11-10, nr. 3)
Område BOP2 skal tilrettelegges for offentlig institusjon / omsorgssenter med
tilhørende anlegg.
2.8.3. BOP3 (pbl §§ 11-9, nr. 5 og 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP3 tillates utvidelse av offentlig omsorgssenter med tilhørende
anlegg.
2.9. Idrettsanlegg (BIA) (pbl § 11-9, nr. 5)
Innenfor området tillates idrettsanlegg og anlegg for uorganisert fysisk aktivitet.
3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 11-9, nr. 1)
Innenfor kombinert formål for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kollektivknutepunkt,
veg, parkering (SKF), skal det etableres en kollektivterminal.
4. GRØNNSTRUKTUR (PLB § 11-10)
Områdene avsatt til grønnstruktur skal bevares som grønnstruktur i tilknytning til
boligområdene.
4.1. Kombinerte grønnstrukturformål – friområde, turdrag og naturområde (GKG)
Innenfor området avsatt til kombinert grønnstrukturformål tillates etablering av turvei som
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vist i kommunedelplanen, utforming og endelig plassering av turvegen avklares ved
prosjekteringen av turvegen. Turvegen skal tilpasses terrenget. Kantvegetasjonen langs elva
skal i størst mulig grad bevares. I tilknytning til stien kan det tillates opparbeiding av
fiskeplasser og tilrettelegging av området som friområde. Godkjent utomhusplan skal
legges til grunn for opparbeiding av området.
5. LANDBRUKS-, NATUR, OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (PBL § 11-11, NR. 1 OG 5)
Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført nærmere enn 50 meter fra vassdrag, der det er
alternativ plassering på eiendommen.
Nye kårboliger tillates ikke.
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 11-11, NR. 5)
Formålsgrensene for byggeformål og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur angir
byggegrensen mot Søgneelva. Det tillates etablering av turvei og friområde nærmere Søgneelva,
som illustrert i plankartet.
7. HENSYNSSONER (PBL § 11-8)
7.1. Sikringssone ras- og skredfare (H310), (§11-8, a)
Hensynssonen viser områder for potensiell skredfare. Innenfor angitt med hensynssone
H310 er det krav om geotekniske utredninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet før
det kan gis tillatelse til tiltak jf. pbl § 1-6.
7.2. Sikringssone flom (H320), (§11-8, a)
Innenfor området angitt med hensynssone H320 er det ikke tillatt med ny bebyggelse.
Dersom det skal tillates bebyggelse må det være avklart gjennom en reguleringsplan.
7.3. Sikringssone støy (H210 og H220), (§11-8, a)
Innenfor området angitt med hensynsone H210 og H220, skal det før det gis tillatelse til ny
bebyggelse og uteoppholdsarealer, eller vesentlig endring av støyfølsom bebyggelse, lages
en støyutredning og dokumenteres hvordan tilfredsstillende støynivå skal oppnås.
7.4. Sone med særlig krav til infrastruktur (H410), (§ 11-8, b)
Innenfor området er det vist ny rundkjøring på E39 med veikobling til Tangvallveien. Endelig
trasévalg fastsettes i reguleringsplanen.
7.5. Båndlegging etter lov om kulturminner (H730), (§ 11-8, d)
Innenfor området angitt med hensynssone H730 er det automatisk fredet kulturminne,
området må frigis før det kan bebygges.
7.6. Gjeldende reguleringsplaner (H910), (§11-8, f)
Innenfor området angitt med hensynssone H910 – gjeldende reguleringsplan, jf. pbl § 11-8,
skal følgende reguleringsplaner fortsatt gjelde:
- 20091217
Reguleringsplan for Rådhusområdet Tangvall sentrum
- 20030625
Bebyggelsesplan for gnr. 73, bnr. 12, 15, 53, m.fl. - Tangveien
- 201110
Områderegulering for Linnegrøvan Næringsområde
- 19970313-2
Fotballbane nord for E39
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-

201412
19861113

Detaljregulering for Tangvall sentrum nord
Vestre del av Kleplandsområdet (kun liten del av planen)

RETNINGSLINJER
Hensynssone bevaring grønnstruktur (H540), (§ 11-8, c)
Innenfor området angitt med hensynssone H540, skal bekken opprettholdes med åpent bekkeløp.
Gjennom detaljregulering av områdene skal bekken inngå i grønnstrukturen. Det skal bevares en
kantsone langs bekken på begges sider. Innenfor arealet avsatt til tjenesteyting (BOP) kan bekken
legges om.

VEDLEGG 1 - Avgrensingen av offentlig uterom på Tangvall, ref. bestemmelse 1.2 og 1.5. e).
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L81
2014/1893 -28265/2014
Torkjell Tofte
08.09.2014

Saksframlegg
Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall
Utv.saksnr
101/14

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
17.09.2014

76/14

Kommunestyret

25.09.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Bakgrunn for saken:
Saken om utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall har tidligere vært behandlet i
Formannskapet 11.06.2014 (sak 78/14) og Kommunestyret 19.06.2014 (sak 49/14). I etterkant
av behandlingen har det fremkommet at begrepene som ble brukt i tidligere saksframlegg er
blitt ulikt tolket av kommunens representanter og utbyggerne. Uenigheten er om begrepet
«BRA bolig» skal beregnes ut fra plan- og bygningslovens begrep eller knytte seg mot salgbart
bruksareal i det enkelte prosjekt. Den ulike oppfatningen av begrepet har medført at det ikke
har vært en enighet med utbyggerne om bidragsnivået slik tidligere saksframlegg ga uttrykk
for.
Saksutredning:
I reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet er det vedtatt
rekkefølgekrav om at før det kan gis byggetillatelse for nye boenheter skal de offentlige uterom
på Tangvall opprustes med høy kvalitet med vekt på barn og unges interesser (sikre gode
felles- og lekearealer). Ved tidligere behandling av denne saken ble det vedtatt at
rekkefølgekravet kan anses som oppfylt mot at det innbetales kr 750,- pr m²
BRA bolig og kr 100,- pr m² BTA næring (definert som alle andre tiltak enn bolig). Ut fra disse
bidragsnivåene vil opprustningen bort i mot fullfinansieres under forutsetning av
at alt utbyggingsvolumet på Tangvall ble realisert og at en la til grunn at BRA bolig ble
beregnet ut fra plan- og bygningslovens begrep. Det vises for øvrig til tidligere saksframlegg i
sin helhet.
Dersom en skulle legge til grunn salgbart bruksareal ved tidligere bidragsnivå ville dette
tilsvare ca. 600 kr/m² sett opp mot plan- og bygningslovens beregningsmåte av BRA. Etter
ytterligere dialog med utbyggerne var det enighet om at det var hensiktsmessig å benytte planog bygningslovens beregningsmetode og enighet om at bidraget ble satt til kr 650,- pr m²
BRA bolig.
Som det fremgår av tidligere saksframlegg er tiltakene samlet beregnet til kr. 22 000 000,-. Ut
fra reguleringsplanene er det beregnet at det kan bygges ca. 9 400 m² nytt næringsareal og
ca. 27 000 m² nytt boligareal. Det vil imidlertid være stor usikkerhet knyttet til om hele
utbyggingsvolumet realiseres og på hvilket tidspunkt dette eventuelt gjøres. Manglende
finansiering som følge av nytt bidragsnivå må dekkes ved å redusere opparbeidelsen
kvalitetsmessig eller ved at kommunen bidrar økonomisk.
Det foreslås at rekkefølgekravet kan anses som oppfylt mot at det innbetales kr 650,- pr m²
BRA bolig og kr 100,- pr m² BRA næring (definert som alle andre tiltak enn bolig). Plan- og
bygningslovens beregningsmåte skal legges til grunn for beregning av utbyggingsvolumet.
Bruksareal under terreng og utvendig parkering inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Bidraget
indeksreguleres basert på SSB’s indeks for veganlegg. Utgangspunkt for beregningen er
indekstallet pr mai 2014. Forslag til vedtak legger opp til at rådmannen delegeres myndighet til
å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Særutskrift sak 49/14 Kommunestyret 190614
2 Reguleringsbestemmelser Tangvall sentrum
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5
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Reguleringsplan rådhusområdet
Reguleringsbestemmelser rådhusområdet
Tilleggsbestemmelser rådhusområdet
Reguleringsplan Tangvall sentrum

