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Rådmannens forslag til vedtak:

Bakgrunn for saken:
Teal Landskap AS har på vegne av Søgne kommune v/eiendomsenheten utarbeidet forslag til
detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 som ble lagt ut på offentlig ettersyn desember 2017.
Formålet med planen er utvidelse av Solstrålen barnehage og oppdatere reguleringsplanen for
området i tråd med gjeldende status og ønsket utvikling av området.
Planen ble fremmet til sluttbehandling i mars. 2018 hvor Kommunestyret ga instruks om at det
skulle utarbeides et alternativt forslag. Det alternative forslaget innebar følgende endringer:

 Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
 Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
 Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
 Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering, særlig ved



eldreboligene
Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov, og utredning
anbefales
Rekkefølgekravet på fortauet strykes

Administrasjonen la et alternativt forslag i tråd kommunestyrets vedtak ut på offentlig ettersyn
i juni 2018.
Saken fremmes nå til sluttbehandling i 3 alternativer hvor det tredje alternativet medfører noe
nedjustering av størrelsen på uteoppholdsarealet på kommunestyret alternative forslag.

Planforslagene:
Administrasjonen viser til tidligere saksutredning hvor det opprinnelige forslaget til
Eiendomsenheten utførlig var gjennomgått og drøftet (se saksutredninger vedlegg 0).
Ettersom det alternative forslaget har sitt utspring fra et kommunestyrevedtak er det ikke
utarbeidet noe saksutredning av forslaget fram til nå. Administrasjonen vil derfor videre i
saken fokusere mer på de alternative forslagene og konsekvenser av å vedta disse.
Felles endringer som er foretatt i alle alternativene med bakgrunn i høringen er følgende:

 Det er tatt inn fortau på 2,5 meter da det manglet i det opprinnelige forslaget (A til B i




kartutsnitt over)
Fortau på nordligste veien er tatt ut som følge av at det er foreslått fortau på den
sydligste veien (C i kartutsnitt over). Administrasjonen vurderer det som mer
hensiktsmessig å ha fortau til og fra uteområdet. Det er videre grunn til å tro at det er
flere gående som kommer fra syd enn fra nord i tillegg til at det er utfordrende å få
fortauet i nord forbi pumpestasjonen som grenser tett opptil veien. En annen utfordring
med det nordligste fortauet har vært at det kun har en bredde på 1,5 meter som gjør at
det ikke kan brøytes av med ordinære maskiner.
Parkeringsplassen er forskjøvet 1,5 meter i nordlig retning for å gi plass til
grøft/sideareal til parkeringsplassen. Det er vurdert som nødvendig da
parkeringsplassen grenser til murer på 5-7 meter i sør hvor det kan falle snø og is ned
vinterstid (D i kartutsnitt over).

Forslag 1 (Opprinnelig forslag hvor uteoppholdsarealet til barnehagen løses innenfor
BOP 3):
Et vesentlig punkt i dette forslaget er at det planlagte fortauet og bussholdeplass på
Langenesveien skal opparbeides av de nye boenhetene i B1-B3 iht. rekkefølgekravene som er
foreslått.

Kartutsnitt: Viser siste reviderte versjon med 2,5 meter fortau på sydligste vei.
Administrasjonen viser til tidligere saksutredning for mer informasjon om forslaget.
Forslag 2 og 3 (uteoppholdsarealet løses på multihusområdet, men med ulik størrelse på
arealet):

Det foretatt endringer etter offentlig ettersyn

Den vesentligste forskjellen fra det opprinnelige forslaget er hvor det skal anlegges ekstra
uteoppholdsareal til barnehagen. I det opprinnelige forslaget var det foreslått øst for
eldreboligene på en odde. I det alternative forslaget foreslås en videreføring av bruken på
«mulitihusområdet» som ligger sørvest for barnehagen. Multihusområdet er i dag regulert til
boligtomter og eies av kommunen. Barnehagen har en midlertidig avtale om bruk etter avtale
med Eiendomsenheten som forvalter kommunal grunn.

Kartutsnitt: Viser multihusområdet i sørvest for barnehagen og opprinnelig foreslått
uteområde helt i øst på odden.
Administrasjonen la et alternativt forslag i tråd med kommunestyrevedtaket med bestemmelser
om at BOP3 og BO4 tillates opparbeidet til uteoppholdsareal for barnehage ut på offentlig
ettersyn:

Kartutsnitt: Viser kommunestyrets forslag slik det sendt på høring juni 2018.
På bakgrunn av høringen foreslår administrasjonen en del mindre justeringer i begge
alternativene:

Kartutsnitt: Revidert forslag av kommunestyrets alternative forslag.
Endringene som foreslås i er følgende:
 Det er tatt inn fortau (1,5 meters bredde) fra samleveien til barnehagen (merket A til B i
kartutsnitt over). Skal mulihusområdet tas i bruk som permanent uteoppholdsareal
vurderer administrasjonen det som hensiktsmessig med en trygg gangatkomst til og fra
uteoppholdsarealet samtidig som adkomst for myke trafikanter til og fra barnehagen
sikres.
 Parkeringsplassen (SKF) er forskjøvet 1,5 meter nordover for å gi plass til et sideareal
– annen veggrunn sør for parkeringsplassen. Det er svært høye murer mot boligene i sør
og det vurderes som nødvendig med 1,5 meter sideareal til parkeringsanlegget for både
snørydding og forhindre at snø og is raser ned på bilene fra murene (se området merket
C i kartutsnitt over hvor det er tatt inn nytt sideareal). Konsekvensen av endringen er at
tomta BOP2 reduseres i størrelse med ca.50 m2.
 I det opprinnelige forslag var multihusområdet foreslått til formålet «tjenesteyting».
Administrasjonen vil anbefale at det avsettes til uteoppholdsareal da formålet ligger
nærmere planlagt bruk enn tjenesteyting. Avkjørselspunkter og byggegrenser som
opprinnelig lå inne er tatt ut da det ikke er nødvendig om det skal brukes til
uteoppholdsareal.
Fortau og endringene på parkeringsplassen er også tatt inn Eiendomsenhetens forslag:

Kartutsnitt: Viser revidert versjon av Eiendomsenhetens planforslag.
Administrasjonen vurderer endringene å være av en slik karakter at det ikke er nødvendig å
foreta ytterligere høringer. Endringene ivaretar flere innspill til planen fra både tilgrensende
beboere og barnehagens ledelse. Eiendomsenheten har fått uttale seg til forslagene, og har
ingen innvendinger til endringene, men anbefaler at kommunen velger forslaget der
boligformålet opprettholdes (se vedlegg 0).
Administrasjonens vurdering:
Planadministrasjonen vil innledningsvis bemerke at det har vært noe utfordrende å fastlegge
premissene for å vurdere planforslagene opp mot hverandre. Barnehagen har fremlagt sitt syn
med støtte fra Barnehageenheten og argumenterer sterkt for at kommunen må gå for forslaget
der multihusområdet forblir uteområde til barnehagen. Eiendomsenheten ønsker å videreføre
boligtomtene, først og fremst av økonomiske hensyn. Det å regulere bort to byggetomter som
kan selges på det åpne markedet er et økonomisk tap for kommunen som eiendomsforvalter.
Argumenter som er trukket frem for multihusområdet er mindre vind og værutsatt enn arealet
nede med sjøen, kortere avstand til barnehagen (eks. ved toalett besøk). Sikkerhet er også
trukket fram, økt risiko for drukningsulykker dersom barn klatrer over gjerdet nede ved sjøen.
Det at multihusområdet ikke er flatt – i motsetning til det andre arealet og er generelt mer
variert/mangfoldig– er også trukket fram som fordelaktig for barns utfoldelse. Andre
argumenter er at de eldre som bor i leilighetene vil bli plaget av støyen og innsyn når barn går
forbi på vei til uteområdet ved sjøen.
Administrasjonen er enig i at det er en del fordeler med mulitihusområdet, men vil påpeke at
sikkerhetsrisikoen neppe er større med uteområdet ved sjøen. Barn vil eksempelvis kunne
klatre over gjerdet i multihusområdet og gå ut i veibanen i tillegg til at det gjør en viss økt
risiko å måtte krysse parkeringsplassen/veien til multihuset som ikke vil være påkrevd om
arealet ved sjøen tas i bruk.
Administrasjonen deler heller ikke fullt ut barnehagens bekymring med støy og innsyn til de
eldre som bor i leiligheten på veien til uteområdet ved sjøen. Det har blitt mer vanlig å plassere
institusjoner med eldre og barn tettere på hverandre for øke samspill og kontakt mellom

brukergruppene. Det kan derfor i like stor grad være noe positivt for eldre å se barn som leke,
som at det er et forstyrrende element.
Den største forskjellen virker å være hvordan områdene i dag fungerer, samt størrelsen på
arealene. Multihusområdet er 2500 m2 og arealet i øst er på ca. 1800m2. Mulitihusområdet er
mer et naturpreget område med trær og variert terreng, barnehagen har eksempel satt opp
fuglekasser i trærne. Multihusområdet er også mer skjermet mot vær og vind.
Det ene forslaget medfører omdisponering av 2500m2 regulert boligareal og boligbehovet i
området er relevante momenter å vurdere i saken. Administrasjonen vurderer boligreserve
situasjonen som forholdsvis god. I reguleringsplanene for Pålsnes og Nodenes er det mange
ledige tomter og områdereguleringsprosessen på Øygardsheia er i sluttfasen. Kommunen har
også nylig vedtatt en reguleringsplan rett syd for planområdet (Kossevigheia 2) hvor det er lagt
opp til en del nye boliger.
Oppsummert vil det ikke være kritisk for boligsituasjonen på Langenes om tomtene
omdisponeres.
Det andre forslaget medfører at odden tas i bruk til uteoppholdsareal for barnehagen. Arealet
kan – på lang sikt– brukes til utvidelse av eldre tilbudet både som uteoppholdsareal til
nåværende boenheter eller utvidelse i form av nye enheter, men det forutsetter omregulering,
eksempelvis flytting av byggegrenser. Det er grunn til å bemerke at det ikke er meldt inn et
slikt behov pr. i dag, men det er relevant å vurdere når ulike alternativer settes opp mot
hverandre.
Innspill offentlig ettersyn:
For innspill til Eiendomsenhetens forslag vises det til tidligere saksutredning hvor forslaget ble
fremmet til sluttbehandling (vedlegg 0). Administrasjonen vil kommentere innspille fra
kommunestyrets planforslag under.
Solstrålen barnehage, e-post datert 4.10.18
Barnehagen ønsker i utgangspunktet et uteområde som ikke separert fra barnehagen og går ut
i fra at det utredet i tidligere fase. Med det som utgangspunkt ber de om at Multihusområdet
tas i bruk med argumenter som: mindre værutsatt, ligger ikke ved sjøen (risikoaspektet og
slipper inngrep i strandsonen), variert terreng og dyreliv (utfordrende og utviklende for barn),
kortere avstand til multihusområdet, skaper ikke støy for de eldre.
Viser til at det må være tilstrekkelig parkeringsdekning.
Støtter forslaget med enveiskjøring og vil ha skilt på Langenesveien merket «Solstrålen
barnehage».
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonens er enig i en del av argumentene som trekkes fram for å velge
multihusområdet. Begge forslagene oppfyller KP krav til parkeringsdekning.
I forhold til skilting er dette noe som må avklares på siden av reguleringssaken.
Reidar Johansen, e-post datert 18.1.18
Stiller spm. Ved at parkeringsplassen er regulert helt inntil forstøtningsmurene. Hvem har
ansvaret om det faller ned gjenstander på bilene eller mennesker. Har barn som er aktive og er
ute og leker i hagen (spiller fotball) og derfor litt skeptisk til plasseringen av

parkeringsplassen. Kan være en ide å trekke plassene noe ut fra veggen som en
sikkerhetsavstand.
Administrasjonens kommentar:
Hjemmelshaver av boligeiendommen og forstøtningsmuren er i utgangspunktet ansvarlig for at
muren eller gjenstander ikke raser eller faller ut fra eiendommen.
Administrasjonen har i revidert forslag likevel valgt å flytte parkeringsplassen 1,5 meter ut fra
Johansens eiendomsgrense av hensyn til snø og is som kan falle ut fra muren vinterstid.
Merknaden vurderes som hensyntatt i siste utkast.
Vest-Agder fylkeskommune, brev datert 3.8.18
Det bør gjøres en vurdering av om rekkefølgekravet for opparbeiding av fortau før fjernes, og
eventuelt gi en begrunnelse for dette.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen vil anbefale at kommunestyret begrunner hvorfor rekkefølgekravet ble tatt
ut. Det er kun relevant dersom eiendomsenhetens forslag skal vedtas, da kommunestyrets
alternative forslag omregulerer boligtomtene som rekkefølgekravet var knyttet til.
Statens vegvesen, brev datert 10.8.18
Har ingen merknader til formålsendringen, men bør gjøres ei endring i
rekkefølgebestemmelsene § 1.2. Første del av fortau SF_1 frem til atkomstveg til B1 henger
naturlig sammen med busslomma og det bør stilles krav om at disse bygges samtidig.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen ser at det kan være hensiktsmessig at det bygges fortau fram til busslomme,
men viser til at kommunestyret har valgt å ta ut kravet om fortau. Administrasjonen vil
dessuten fremheve at kravet i realiteten kun er aktuelt for alternativet for boligformål
opprettholdes.
Fylkesmannen i Agder, brev datert 16.8.18
Fylkesmannen er positiv til kommunestyrets planalternativ. Spesielt gjelder dette de nye feltene
BOP3 og BOP4 som tillattes opparbeidet til uteoppholdsareal for barnehage. Ettersom dette er
byggeområde for offentlig tjenesteyting gir fylkesmannen faglig råd om at
reguleringsbestemmelsene bedre sikrer disse arealene til uteoppholdsareal med en skalbestemmelse.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er enig at det er hensiktsmessig at planen er mer tydelig på at området skal
brukes til uteoppholdsareal og ikke andre formål. Det er derfor i revidert forslag foreslått at
område angis med arealbruksformålet uteoppholdsareal. Det gjør planen lettere å lese og forstå
samtidig som man sikrer det at området kun brukes til uteoppholdsareal.
Herlaug og Gunnar Norenes, brev datert 30.8.18
Ønsker ikke alternativet med uteoppholdsareal i øst da det ligger tett på sin eiendom. Var ikke
det de har sett for seg når de anskaffet bolig med idylliske og frittliggende områder ved sjøen.
Foreslår at barnehagen kan flyttes, eksempel nærmere Langenes skole. Er ikke enig i at det er
bra for boligene i området at det kommer nye lekearealer.
Mener området fortsatt må være friområde og viser til multihusområdet.

Administrasjonens kommentar:
Premissene for planarbeidet er at barnehagen skal ligge der den er i dag. I forhold til
lokaliseringsspørsmålet av uteoppholdsarealet vises det til administrasjonens vurdering.
Konklusjon
Forutsatt at kommunestyret mener at de økonomiske konsekvensene er akseptable vil
administrasjonen anbefale at forslaget om omdisponering av boligtomtene til uteoppholdsareal
vedtas.
Administrasjonen har da vekt på at det er liten overvekt av arealbruksmessige fordeler som at
arealet innehar noen flere kvaliteter enn uteoppholdsarealet ved sjøen, og at arealet ved sjøen
da kan bli liggende som en arealreserve til annen tjenesteyting (eksempel utvidelse av eldre
tilbudet).
Videre har administrasjonen lagt vekt på at flere høringsparter herunder naboer og barnehagen
som bruker foretrekker alternativet, og at barnehagen allerede har et forhold til arealet gjennom
etablert bruk.
Alternativ innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas Eiendomsenhetens planforslag (vedlegg
0) som forutsetter at barnehagens uteoppholdsareal løses innenfor regulert tomt BOP2.

Rådmannens merknader:

