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Rådmannens forslag til vedtak:

1. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede bestemmelser.
Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i bestemmelsene.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede bestemmelser.
Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i bestemmelsene.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. FRP (Daland) fremmet forslag:
utbyggers forslag. Planen vedtas slik den er innsendt med maks cotehøyde 54,0.
Repr. FRP (Daland) trekker forslaget.

Repr. FRP (Daland) fremmet forslag:
Planen vedtas med maks cotehøyde 44,0. Den øverste etasjen skal være tilbaketrukket, dvs.
maks gesimshøyde på cotehøyde 41,0.
Tilleggspunkt: Øverste etasje skal være inntrukket på alle fasader og dekke maks 70 % av
taket.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 falt med 4 (AP, MDG, KRF) mot 5 stemmer
Rådmannens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede
bestemmelser. Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i
bestemmelsene.
Planen vedtas med maks cotehøyde 44,0. Den øverste etasjen skal være tilbaketrukket,
dvs. maks gesimshøyde på cotehøyde 41,0.
Tilleggspunkt: Øverste etasje skal være inntrukket på alle fasader og dekke maks 70 %
av taket.
1. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Prosjektgruppen AS og Strek Arkitekter AS har på vegne av Mur i Sør Eiendom AS,
Rådhusveien 36 AS og Søgne kommune utarbeidet detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse med bolig, kontor,
forretning og bevertning, med tilhørende funksjoner.
Dagens situasjon og planstatus
Planområdet omfatter GB 73/163, 72/57 og deler av GB 72/187, som er kommunens eiendom.
I kommunedelplanen for Tangvall er området avsatt til sentrumsformål. Deler av området er
bebygd med lave forretnings- og kontorbygg. Kommunens deler av planområdet er opparbeidet
med parkeringsplass og gågate. I tidligere reguleringsplan for Tangvall sentrum var det regulert
bebyggelse på arealene som er opparbeidet med parkeringsplass. Det har følgelig vært forutsatt
bebyggelse på disse arealene over lengre tid. Denne reguleringsplanen var en av flere planer
som opphevet i forbindelse med vedtaket av kommunedelplanen for Tangvall. Det er atkomst
til eiendommene fra Sentrumsveien og parkeringskjeller under en mindre del av området.
Planens innhold
Planforslaget består av plankart i to nivåer, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 4).

Planforslaget som er fremmet legger til rette for høy utnyttelse av området, med
blokkbebyggelse i 10 til 12 etasjer. Parkering er foreslått løst i parkeringskjeller. Planen legger
til rette for forretninger, bevertning og/eller tjenesteyting i første etasje og boliger og/eller
kontor i etasjene over. For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen
(vedlegg 4).
Planprosess
Det ble avholdt oppstartsmøte den 11.11.16. og varslet oppstart av planarbeidet den 17.11.16.
Til oppstartsvarslet kom det inn 8 uttalelser. Etter oppstarten er nordre del av planområdet lagt
til. Dette området var opprinnelig med i planområdet for nytt skolesenter, men er av
arealbruks- og arronderingsmessige hensyn lagt til denne planen.
Planforslaget lå ute på høring i perioden 07.03.18 – 30.04.18. Det kom inn 17 høringsuttalelser
til planforslaget. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av administrasjonen i vedlegg 12.
Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 13.
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Planområdet omfatter sentrumsområder hvor det er forventet høy utnyttelse, men det er ikke
lagt noen konkrete føringen knyttet til høyder og grad av bebygd areal. Den planlagte
utbyggingen er i tråd med nasjonale føringer knyttet til fortetting i sentrum og nær
kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur. Hovedspørsmålet i vurderingen av planen er
hvordan konsekvensene for de omkringliggende områdene blir.
Utnyttelse og sol- skygge
Gateplanet på Tangvall ligger ca. på kote 14. Per i dag er blokka i Rådhusveien 30 det høyeste
bygget på Tangvall, med høyeste gesims på ca. kote 34. Bebyggelsen som foreslås i
planforslaget har maks gesimshøyde på kote 54, i tillegg åpnes det opp for parapet 1,2 meter
over makshøyden. Dette gir rom for bebyggelse som er drøyt 40 meter høy. I høringsuttalelser
fra naboer til planområdet bes det om at høyden på bebyggelsen reduseres for å bedre ta
hensyn til solforhold, lys og utsikt.

Figur 1Illustrasjon av foreslått bebyggelse, skygger tilsvarende 21. mars kl. 1500.

Illustrasjonene over viser mulig volum av planlagt bebyggelse. Bebyggelsen er søkt plassert
slik at det slippes lys inn mellom den høye delen av bebyggelsen. Etter høringen av planen har
forslagsstiller foreslått justering av avgrensningen av bygget i Rådhusveien 36. Den høye delen
er dreid slik at bygningskroppen ligger vinkelrett på øvrig bebyggelse. Videre er avstanden
mellom bebyggelsen i Rådhusveien 30 og ny bebyggelse i Rådhusveien 36 foreslått økt fra
minimum 7 til 9 meter for den lave delen av bebyggelsen, og fra ca. 10 meter til 17 meter for
den høye delen.
Når solforholdene er på sitt beste, kl. 12, ved sommersolverv, vil bygg på 40 meter kaste 30
meter skygge. Det er utarbeidet sol- og skyggeanalyser som viser konkret hvordan planlagt
bebyggelse vil kaste skygge på omkringliggende arealer ved vår- og høstjevndøgn (21. mars),
8. mai og ved sommersolverv (23. juni), se notat om sol- skygge i vedlegg 5. Sol- og
skyggeanalysene viser at den planlagte bebyggelsen på morgenen vil kaste skygge over
området hvor friidrettsbanen er i dag. I dette området er det vurdert plassering av nytt
skolesenter. Fra tidlig ettermiddag vil arealene nord for Sentrumsveien bli skyggelagt.
Bebyggelsen som ligger øst for planområdet, i Rådhusveien 23 og 25, vil bli skyggelagt av
ulike deler av planlagt bebyggelse fra formiddagen og utover. De vestvendte
uteoppholdsarealene til Rådhusveien 30 vil i følge sol- og skyggeanalyse bli skyggelagt av
planlagt bebyggelse på kveldstid.
Som det framgår av sol- og skyggeanalysen vil solforholdene på eksisterende
uteoppholdsarealer for bebyggelsen nord og øst for planlagt bebyggelse bli redusert. Høyden
på bebyggelsen må reduseres betydelig dersom de negative konsekvensene for
omkringliggende arealer skal reduseres. Det er ønskelig å ha en høy utnyttelse i sentrum av
Tangvall for å legge til rette for at flere kan bo og jobbe nær kollektiv- og tjenestetilbud.
Samtidig skal både eksiterende og framtidige beboere sikres tilstrekkelig bokvalitet på inne og
uteoppholdsarealer. Etter administrasjonens vurdering vil foreslåtte høyder og tetthet gi
vesentlige negative konsekvenser for bokvaliteten for eksisterende beboere i tilstøtende

eiendommer. I tillegg til at skyggediagrammene viser skyggelegging av store arealer er det
knyttet usikkerhet til om lysforholdene i oppholdsrom i tilstøtende bebyggelse kan
opprettholdes i henhold til tekniske krav til lys i oppholdsrom. Videre vil planlagt bebyggelse i
stor grad skyggelegge framtidig planlagt torg nord for Torvgada 3 og 5.
Planforslaget innebefatter at dagens høyeste bygg i sentrum får et dobbelt så høyt bygg ved
siden av seg. Snitt av planlagt og eksisterende bebyggelse vises under. Flere snitt og detaljer
kan ses i vedlegg 8-10:

Selv om en må forvente en fortetting i et sentrumsområde, er dette ikke en utvikling beboerne i
Rådhusveien kunne forutse da de kjøpte leilighet i Rådhusveien 30. Av hensyn til bokvaliteten
i tilstøtende boliger til planområdet og solforhold på gateplan anbefaler administrasjonen at
makshøyden for bebyggelsen reduseres til kote 37. Dette tilsvarer seks etasjer i foreslåtte
prosjekt. Sol og skyggediagrammene under viser sol- og skyggeforholdene ved foreslåtte
redusert høyde.

Figur 2 Sol- og skygge 21. mars, kl. 0900 (seks etasjer).

Figur 3 Sol- og skygge 21. mars kl. 1500. (seks etasjer)

Figur 4. Sol- og skygge 21. mars, kl. 1700 (seks etasjer)

Foreslåtte makshøyde er i tråd med øvrig planlagt bebyggelse på Tangvall. Framtidig
skolesenter er foreslått med en maks høyde på kote 36,5. Bebyggelsen i Tangvall sentrum nord
er vedtatt med en makshøyde på kote 38 for den nordlige delen av bebyggelsen, og maks kote
37 for bebyggelsen langs Sentrumsveien.

Uteoppholdsarealer og barn og unges interesser
Planområdet består av sentrumsbebyggelse med kontor og forretningsbygg samt
parkeringsplass og gateløp. Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge slik det er i
dag. I planforslaget er det planlagt bebyggelse på store deler av tomta. Det er i planen lagt vekt
på å sikre trygge gangforbindelser. Nordøst i planområdet er det regulert torgareal som skal
opparbeides spesielt for ungdom i tråd med utarbeidet utomhusplan. Det er i planen satt krav
om at det som et minimum skal opparbeides 25 m2 uteoppholdsareal per leilighet, i tillegg til
de offentlige arealene. Dette er i tråd med kravene som gjelder for områdene avsatt til
sentrumsformål i kommunedelplanen. I områdene som opparbeides som felles
uteoppholdsareal skal det opparbeides funksjoner for barn som en integrert del av anlegget. Det
er satt som krav at lekefunksjonene skal utgjøre minimum 250 m2 av de felles
uteoppholdsarealene.
Alle byggene i planen vil ha atkomst fra offentlig tilgjengelige gågater og torg i sentrum av
Tangvall. Dette gir trygg atkomst fra byggene til arealer som er opparbeidet for barn- og unge
og som vil bli ytterligere tilrettelagt i tråd med utomhusplanen for de offentlige
uteoppholdsarealene på Tangvall. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planen knyttet til
opparbeidelse av de offentlige utearealene, i tråd med rekkefølgebestemmelse i
kommunedelplanen for Tangvall.
Planområdet ligger nær eksisterende idrettsanlegg og ungdomsskole. Dette området skal
utvikles videre med videregående skole og nærmiljøanlegg. I tillegg er det gangatkomst til
friluftsområder nord for E39 og det skal opparbeides gode fellesarealer innenfor planområdet.
Det vurderes at planen ivaretar kravet til uteoppholdsarealer og barn og unges interesser i tråd
med kravene i kommunedelplanen for Tangvall.
Vei og parkering
Til forretningene og kontorene som er i området i dag, er det kjøreatkomst fra Sentrumsveien.
Rådhusveien 36 har arealer til parkering i kjeller som har atkomst via nedkjøringen på GB
72/187. Planforslaget legger opp til å stenge denne nedkjøringen og etablere ny atkomst fra
vest. Det planlegges ny parkeringskjeller som kan kobles sammen med eksisterende
parkeringsanlegg. Mulig løsning er illustrert under. For at parkeringskjelleren skal fungere som
publikumsparkering er en avhengig av at løsningen blir åpen, oversiktlig og tilgjengelig.
Kjelleren vil bli bygd ut i flere trinn og det må være en fleksibilitet knyttet til organiseringen av
parkeringsplassene.

Det er i illustrasjonen lagt inn mulighet til framtidig nedkjøring direkte fra Sentrumsveien i
nord. Hvorvidt det er mulig å få til denne løsningen er ikke avklart enda. For å sikre at det kan
etableres nedkjøring fra nord, uavhengig av om denne kan legges i Sentrumsveien, legges det
inn i bestemmelsene at det kan etableres nedkjøring innenfor BKB3, og at atkomst fra nord må
avklares før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor BKB3. Når det er etablert
atkomst til parkeringskjelleren fra sør og nord skal begge disse være offentlig tilgjengelig og
parkeringsanlegget skal være koblet sammen, slik at en kan kjøre gjennom anlegget.
Foreslåtte parkeringskrav til den nye bebyggelsen er i tråd med føringene som ligger i
kommunedelplanen for Tangvall. Planen ligger nær kollektivterminalen og det ligger godt til
rette for at de som skal bo og jobbe innenfor planområdet kan benytte buss. Videre er det satt
krav om sykkelparkering, for å legge til rette for å bruke sykkel.

Kommunenes arealer innenfor BKB3 og torg (o_ST) er i dag opparbeidet med
parkeringsplasser, disse blir i stor grad benyttet i dag. Parkeringskravene som er foreslått for
den nye bebyggelsen kompenserer ikke for omdisponeringen av dagens parkeringsplasser.
Dette er påpekt av flere i høringsuttalensene til planen. For å kompensere for tapet av noen av
bakkeparkeringsplassene foreslås det å legge inn et krav om ytterligere 50 parkeringsplasser i
fellesanlegget, i tillegg til plassene som genereres av behovet til planlagt bebyggelse.
Rekkefølgekrav
Det er i planarbeidet gjort en vurdering av hvordan rekkefølgekravene i kommunedelplanen for
Tangvall skal følges opp. I kommunedelplanen er det satt følgende rekkefølgekrav knyttet til
sentrumsområdene:
1.5. c) Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i B1-B14 og ny bebyggelse iBOP1, BS1BS3 og BKB1-BKB6, skal rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien være
etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
1.5. d) Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene satt av til sentrumsformål
skal offentlige uteoppholdsareal, avgrenset i vedlegg1 være opparbeidet.
1.5. 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 turvei langs Søgneelva være
etablert, og friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan.
Administrasjonen legger opp til at istedenfor at alle rekkefølgekravene knyttes til alle
byggeområdene, deles rekkefølgekravene opp og knyttes til konkrete felt. Det er i planforslaget
foreslått at til feltene BKB1 og BKB2 settes det rekkefølgekrav om opparbeidelse av offentlige
uteoppholdsarealene (torget) før det kan gis byggetillatelse. Til felt BKB3 er det foreslått
rekkefølgekrav om opparbeidelse av rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og
Tangvallveien, før det gis tillatelse til ny bebyggelse.
Støy
Planområdet er omkranset av veier som fører til at området er støyutsatt. Store deler av
planområdet ligger i gul støysone. Det framkommer av støyutredningen at for å få støynivå
under nedre grense for gul støysone på private og felles uteplasser, må det utføres
skjermingstiltak. Som skjerming er det anbefalt tette balkongrekkverk eller hel innglassing.
Videre anbefales det at alle leiligheter planlegges gjennomgående og at soverom bør legges
mot ꞌꞌstille side ꞌꞌ, samt at støyreduserende tiltak må påregnes for alle fasader som ligger i
støysone. Støysoner er vist i plankartet med hensynssoner. Det er innarbeidet bestemmelser
knyttet til støykrav under bestemmelsene til hensynssoner.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg 7), samt at det er
gjort geotekniske undersøkelser av løsmassene. I rapporten fra undersøkelsene framgår det at
løsmassene på tomten består av faste finkornete masser. Av ros analysen framgår det at
håndtering av overvann og vannforsyning inklusiv brannvann må avklares nærmere gjennom
tekniske planer. Videre kan det oppstå farlige situasjoner i forbindelse med at nedkjøringen til
parkeringskjelleren krysser fortau. Det er ellers ikke avdekket spesielle risiko eller
sårbarhetsforhold i eller i tilknytning til planområdet.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.

Konklusjon
Administrasjonen anbefaler at planen vedtas med foreslåtte endringer innarbeidet i reviderte
bestemmelser (vedlegg 1):
- Rekkefølgekrav om at løsning for atkomst til parkeringskjeller fra nord skal være
avklart før det gis igangsettingstillatelse tiltak i BKB3 og at parkeringskjeller under
BKB3 og torg skal være ferdig opparbeidet.
- Det legges inn i bestemmelse 2.1.1. at atkomst til parkeringskjeller fra Sentrumsveien i
nord, kan etableres i første etasjen i bebyggelsen i BKB3.
- Det presiseres i bestemmelse 2.1.8. at gjesteparkering, parkering for kontor, forretning,
bevertning og tjenesteyting skal være samlokalisert og offentlig tilgjengelig.
Parkeringsanlegget kan etableres etappevis. Når anlegget er ferdig utbygd skal anlegget
være offentlig tilgjengelig fra både nord og sør, med mulighet for å kjøre gjennom
anlegget. I tillegg til parkeringskravene knyttet til gjesteparkering, parkering for kontor,
forretning, bevertning og tjenesteyting skal det i fellesanlegget etableres ytterligere 50
offentlig tilgjengelige parkeringsplasser.
- Bestemmelse 2.1.10 er endret fra; Søppelrom etableres i tilknytning til parkeringskjeller
og/eller i bebyggelsens 1. etasje, til: Renovasjon løses med nedgravd løsning langs
Sentrumsveien. Det skal ligge et område nord, for område BKB3, og i sør, for BKB1og
BKB2.
- Innarbeidet krav om belysningsplan før det gis rammetillatelse til bebyggelse og
anleggsarbeid.
- Maks gesimshøyde for den høye delen av bebyggelsen reduseres fra kote 54 til kote 37.
Foreslåtte endringer er markert med rødt i vedlagte bestemmelser.
Angitt gesimshøyde i plankartet må justeres i tråd med vedtatt makshøyde i bestemmelsene.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Reviderte bestemmelser 15.01.19.
2 Plankart-nivå2_2018-11-16
3 Plankart-nivå1-p-kjeller_2018-01-23
4 Revidert planbeskrivelse
5 Sol skygge notat 29.11.2018.
6 Tangvallskole
7 ROS 23.01.2018
8 SNITT A_2
9 SNITT B_2
10 SNITT C
11 Særutskrift Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID
201613
12 Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer
13 Høringsuttalelser - Plan ID 201613

REGULERINGSBESTEMMELSER
DETALJREGULERING FOR RÅDHUSVEIEN 36-38 og
Sentrumsveien, SØGNE
Plan ID: 201613
Dato: 22.11.17

1.

Rekkefølgekrav

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge:
- godkjent utomhusplan.
- godkjente tekniske planer.
- belysningsplan.
Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene BKB 1 og 2 skal offentlige
uteoppholdsareal, avgrenset i kommunedelplanens vedlegg 1, være opparbeidet.
Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak i BKB3 skal løsning for atkomst til
parkeringskjeller fra nord være avklart og parkeringskjeller under BKB3 og torg være ferdig
opparbeidet.
Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i område BKB3 skal rundkjøring i krysset
mellom Tangvallveien og Hølleveien være etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i de enkelte delfeltene skal
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for det enkelte delfeltet være ferdig opparbeidet
og godkjent i henhold til godkjente tekniske planer.
Før det gis brukstillatelse til boliger i de enkelte delfeltene skal lekeareal for barn være
opparbeidet på fellesarealene i det delfeltet.

2.

Bebyggelse og anlegg
2.1. Bebyggelse og anlegg
2.1.1. Bebyggelsestype
Innenfor BKB1 og 2 kan det oppføres bebyggelse med kombinerte funksjoner, bolig,
forretning og kontor
 Fra og med 3. etasje kan det oppføres leiligheter.
 2. til 5. etasje kan benyttes til kontorlokaler, eller inngå som del av forretnings-, eller
restaurantvirksomhet på bygningens inngangsplan.
 1. etasje benyttes til forretningsvirksomhet eller bevertning.
Innenfor BKB3 kan det oppføres bebyggelse med kombinerte funksjoner, bolig, forretning og
kontor, offentlig og privat.
 Fra og med 3. etasje kan det oppføres leiligheter.
 2. til 5. etasje kan benyttes til kontorlokaler, eller inngå som del av service-,
forretnings-, eller restaurantvirksomhet på bygningens inngangsplan.
 1. etasje benyttes til tjenesteyting, forretningsvirksomhet eller bevertning.
 Det kan etableres atkomst til parkeringskjeller fra Sentrumsveien i nord, i første etasje
av bebyggelsen.



BKB3 kan benyttes til felles bakkeparkering før det etableres parkeringskjeller under
arealet.

2.1.2. Høyder
Tillatt gesimshøyde til og med 2. etasje er maks kote 23. Over 2. etasje, er maks kotehøyde
37. Høydene er angitt med byggegrenser og kotehøyder på plankartet.
Parapet tillates inntil 1,2 m over maks kotehøyde.
2.1.3. Utnyttelse og byggegrenser
Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser.
Takutspring og utkragede konstruksjoner opp til kote 23 kan gå inn til formålsgrensen mot
fortau langs Sentrumsveien når fri høyde til ferdig opparbeidet terreng er minst 3,5 meter.
Balkonger tillates å strekke seg inntil 1,5 m utenfor byggegrensen.
Det kan legges tak over arealet mellom BKB1 og BKB2. Det skal være åpen passasje
gjennom for fotgjengere på bakkeplan.
I BKB 3 kan det legges tak over arealet mellom de to arealene med byggegrense for gesims
kote 54. Det skal være åpen passasje gjennom for fotgjengere på bakkeplan, mellom de to
arealene med byggegrense for gesims kote 54.
Areal for kjelleretasjer under terreng medregnes ikke ved beregning av bruksareal (BRA).
2.1.4. Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet, skal det avsettes minimum 25 m² uteoppholdsareal. Felles
uteoppholdsareal skal opparbeides med minimum 250 m2 med funksjoner for barn som en
integrert del av anlegget. Det skal være sol på minimum halve arealet kl. 15 ved
vårjevndøgn.
Uteoppholdsarealene kan etableres på private balkonger og felles takterrasser eller
takhager.
2.1.5. Estetiske forhold
Bygningene skal ha flate tak.
Bebyggelse over 2. etasje skal være inntrukket i forhold til underliggende etasjes gesims.
Fasade mot gateareal i 1. etasje, skal ha et åpent preg.
2.1.6. Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, heistårn og evt. tak på noe av takterrassen kan
tillates inntil 4 m over tillatt maksimal byggehøyde. Takoppbygg kan maksimalt dekke 100 m2
av byggets totale takflate.
Tekniske installasjoner skal innebygges.
2.1.7. Støyskjermingstiltak
Felles uteoppholdsarealer og balkonger skal støyskjermes i henhold til utredning for
trafikkstøy, jf. departementets veiledninger T-1442. Der det er støyutfordring, skal minst et
soverom legges på stille side.
2.1.8. Parkering
Det skal etableres minst 1,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Det skal i tillegg etableres
0,25 gjesteparkeringsplasser pr. boenhet.
For kontorer skal det etableres minimum 1,0 parkeringsplass pr. 20 m2 netto kontorflate.

For forretningsarealer, tjenesteyting og bevertning skal det etableres minimum 3
parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal (BRA) i publikumsarealene.
Gjesteparkering, parkering for kontor, forretning, bevertning og tjenesteyting skal være
samlokalisert og offentlig tilgjengelig i anlegg under BKB3 og i tilstøtende areal.
Parkeringskjelleren kan kobles sammen med tilstøtende parkeringskjellere utenfor
planområdet. Parkeringsanlegget kan etableres etappevis. Når parkeringsanlegget er ferdig
utbygd skal anlegget være offentlig tilgjengelig fra både nord og sør, med mulighet for å kjøre
gjennom anlegget. I tillegg til parkeringskravene knyttet til gjesteparkering, parkering for
kontor, forretning, bevertning og tjenesteyting skal det i fellesanlegget etableres ytterligere 50
offentlig tilgjengelige parkeringsplasser.
En del av parkeringsdekningen kan etableres utenfor planområdet, forutsatt at det foreligger
tinglyst avtale for de aktuelle parkeringsplassene.
Dekket over parkeringskjelleren skal dimensjoneres for å tåle belastningen fra tunge
kjøretøy, eksempelvis trykkbelastningen ved oppstilling av stigebil. Parkeringskjeller kan
oppføres i flere etasjer nedover.
5 % av p-plassene skal være hc-plasser med bredde minst lik 4,5 m. Disse skal ligge i
tilknytning til inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller.
10 % av p-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler, og være
tilrettelagt for sambruk.
2.1.9. Sykkelparkering
Det avsettes areal til sykkelstativ(er) for 2 sykler pr. boenhet. Sykkelparkering kan etableres i
parkeringskjeller og/eller på gateplan.
For kontor skal det etableres minimum 1 sykkelparkering pr. 20 m2 netto kontorflate.
For forretning skal det etableres minimum 1 sykkelparkering pr. 100 m2 BRA.
2.1.10 Renovasjon
Renovasjon løses med nedgravd løsning langs Sentrumsveien. Det skal ligge et område i
nord, for område BKB3 og i sør, for område i BKB1og BKB2.
2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett.
Varelevering på bakkeplan, mv. tillates med adkomst fra Sentrumsveien og Rådhusveien.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges i samsvar med gjeldende
kommunale normaler.
2.2.1 Parkeringshus/-anlegg
 Kjelleretasjer benyttes til parkering, boder, lagerrom, tekniske installasjoner og
renovasjon.
 Dekket over parkeringskjelleren skal dimensjoneres for å tåle belastningen fra tunge
kjøretøy, eksempelvis trykkbelastningen ved oppstilling av stigebil.
 Parkeringskjeller kan oppføres i flere etasjer nedover.
2.2.2 Kjøreveg

f_SKV skal være fellesareal for delfelt BKB1, BKB2, o_Komb.bygg og anlegg og tilgrensende
eiendommer øst for planområdet. Avkjørselen er vist med piler på plankartet.
Maksimal stigning i avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m fra veikant. Stigning/fall videre
skal ikke være brattere enn 1:10.
2.2.3 Fortau
Fortau (o_SF) skal opparbeides i henhold til kommunens veinormal.
2.2.4 Gatetun
O_SGT er offentlig gatetun. Gatetunet skal være fremkommelig for utrykningskjøretøy og
varelevering.
2.2.5 Torg
Torg (o_SF) skal opparbeides i hht utomhusplan for Tangvall sentrum.
3
Hensynssoner
3.1 Sikringssone – frisikt
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over
tilstøtende veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.
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Sammendrag
Reguleringsplan for Rådhusveien 36-38 og Sentrumsveien er utarbeidet med utgangspunkt i
gjeldende kommunedelplan for Tangvall som har som mål å styrke Tangvall sentrum som et
levedyktig og godt sentrumsområde og boområde.
Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for en utvikling der større regionale bedrifter skal
kunne etablere seg på Tangvall. Hovedgrepet er å tilby attraktive kontorplasser i tilknytning til gode
møte og bespisningsfasiliteter nær opp til et kollektivknutepunkt og hovedferdselsåren vestover fra
Kristiansand.
En forutsetning for å lykkes med visjonen er å få til en høy utnyttelse med en fleksibilitet hvor
arealene kan utnyttes til kontorer i flere etasjer oppover, og alternativt kan brukes til bolig. Dette
grepet gjør at det vil være lettere økonomisk å realisere utbyggingen.
Førsteetasjen skal være høy med mulighet for en mesanin. Over den høye førsteetasjen skal det
være høye punkthus med mindre grunnflate. Slik vil man sikre sol og lys og gode uteoppholdsarealer
for beboere og naboer. Under hele planområdet skal det være parkeringskjeller. Nordøstre del av
planområdet skal opparbeides som torg og aktivitetsområde i tråd med utomhusplan for Tangvall.
Kommunedelplanen opphevet alle tidligere reguleringsplaner på Tangvall og satte krav om vedtatt
detaljregulering før videre utbygging kunne tillates. Det var fokus på fortetting og sentrumsutvikling
med kvalitet, noe vi mener å ha tatt videre i denne detaljreguleringen. Høye utnytting i
sentrumsområder er også et viktig fokus i et større perspektiv der klimapolitikk og vern om
jordressurser spiller inn. Vi mener foreliggende detaljregulering er et godt innspill i så henseende.

Tangvall 29.11.2018
Svein Haugen
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1. Bakgrunn
På vegne av Mur i Sør Eiendom AS, Rådhusveien 36 AS og Søgne kommune, fremmer
Strek Arkitekter AS og Prosjektgruppen AS forslag til detaljregulering av eiendommene
Rådhusveien 36 og 38 og del av 72/187 i Sentrumsveien.
Hensikten med reguleringsforslaget er å erstatte eksisterende bebyggelse og parkering i
dagen med nye bygg som kombinerer boliger, kontorer, forretninger/bevertning. Det
forutsettes regulert for høy arealutnyttelse, av både allerede utbygde eiendom og ubebygde
eiendom. Det planlegges videre for parkering i kjelleretasje.
Planforslaget er forankret i gjeldene kommunedelplan for Tangvall som opphevet alle
gjeldende reguleringsplaner og satte krav om regulering med høy utnyttelse før videre
utbygging kunne gjennomføres.
Det ble gjennomført oppstartsmøte med planavdelingen i Søgne kommune 14.11.16. Referat
fra oppstartsmøtet følger som vedlegg. Etter oppstart er nordre halvdel av planområdet lagt
til. Dette var opprinnelig med i oppstart for Tangvall skolesenter, men er nå av arealbruks- og
arronderingsmessige hensyn lagt til denne reguleringsplanen.

2. Planstatus
Planområdet er i dag uregulert, og inngår i kommunedelplan for Tangvall. Området er der
avsatt til «sentrumsformål». Kommunedelplanen for Tangvall ble vedtatt 26.05.2016. Den
opphevet alle reguleringsplaner for Tangvall og la føringer for nye reguleringsplaner med en
styrking av sentrum gjennom høy utnyttelse.
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Figur 1. Kartet viser utsnitt fra kommunedelplanen for Tangvall. Hele planområdet ligger innenfor område BS i
kommuneplanen og er avsatt til sentrumsformål og høy utnyttelse.

Planforslaget følger opp kommunedelplanens intensjoner om å styrke Tangvall som
kommune- og handelssenter, der det også skal tilrettelegges for økt boligbygging i sentralt i
sentrum. I forhold til kommunedelplanen for Tangvall samsvarer planforslaget med
intensjonene om høy arealutnyttelse, tilgjengelighet for alle og styrking av
sentrumsfunksjonene.
På naboeiendommene vest for planområdet foregår det planarbeid i regi av Søgne
kommune. Intensjonen med dette planarbeidet, er å tilrettelegge for videregående skole,
oppvekstsenter, mv.
Regionplan for Kristiansandsområdet forutsetter at det aktuelle området benyttes til
sentrumsformål.

3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planprosessen startet med oppstartsmelding den 19.11.2016. I løpet av oppstartsperioden
kom det innspill til oppstartsmeldingen som er tatt med videre i planarbeidet. Kommunens del
av planområdet ble meldt oppstart for i planen for skolesenteret Tangvall den 30.06.2016.
Dette arealet ble tatt inn i denne reguleringsplanen.
Når planforslag nå er ferdig utarbeidet, så skal det på høring til alle involverte parter. Videre
får barn og unge mulighet for innspill til planprosessen, ved at de omkringliggende skolenes
elevråd informeres og inviteres til å komme med innspill til planprosessen og planens
innhold. Det samme gjelder for eldre og funksjonshemmede.
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4. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet ligger sentralt på Tangvald, mellom Rådhusveien og Sentrumsveien.
Sentrumsveien avgrenser planområdet i vest og nord og Rådhusveien mot sør.

Figur 2. Kartet viser dagens situasjon med avgrensningen for detaljreguleringen.

4.1

Sentrum struktur og bebyggelse

Området som reguleres omfatter tre eiendommer. Rådhusveien 36 (gnr. 72, bnr. 57), som i
dag er bebygd med et kombinert kontor og forretningsbygg i to etasjer, og Rådhusveien 38
(gnr. 72, bnr. 163), som er bebygd med et forretningsbygg i en etasje. I tillegg er del av gnr.
72, bnr. 187 i Sentrumsveien inkludert. Denne er ikke bebygd, men asfaltert og benyttet til
parkering. I sør inngår deler av Rådhusveien i planforslaget. Rådhusveien benyttes i dette
området til gågate.
Området er tilnærmet flatt. Alle arealer er i dag brukt til bygg, asfalt og belegningsstein.
Bebyggelsen i planområdet er eldre murbygg i en og to etasjer. Omkringliggende bebyggelse
er delvis eldre bygg i tre eller mur med saltak og to til tre etasjer, og delvis nyere bygg i mur
med flatt tak og fire til seks etasjer.
Eksisterende bebyggelse i planområdet har i dag forretninger og kontor. Omkringliggende
bebyggelse har forretninger og bevertning i første etasje, og leiligheter eller kontorer over.
Området er i dag ikke benyttet til lek eller aktivitetsområde for barn. Omkringliggende
områder som har betydning for barn og unge er skole og idrettsplass, samt turveier og gangog sykkelveier. For øvrig har sentrumsarealene betydning også for barn og unge.
5

Figur 3. Kartet viser ulike arealer som har betydning for barn og unge med dagens situasjon.

Grønn infrastruktur: bl.a. friområder, lekeplasser, stiforbindelser er i hovedsak tilfredsstillende
utbygd. Men for etablering av nærlekeplasser (sandlekeplass), kvartalslekeplass og
oppgradering av uteområder generelt i sentrum, er det innarbeidet en ordning med
innbetaling av tilskudd til en felles kommunal utbygging av slike tilbud i tilknytning til
sentrumsområdene på Tangvall.

4.2

Befolkning og sosial infrastruktur

Befolkningen i Søgne er i middels vekst. Den er relativt ung, og med 2,4 personer per
husholdning. Med en forventet økning i antallet eldre, så vil antallet personer per husholdning
gå ned. Dette sammen med økt befolkning gir et forventet behov for 1500 flere boliger i
Søgne i 2040 i forhold til i dag. Tallene er hentet fra kommunedelplanen for Tangvall.
Sosial infrastruktur: bl.a. skole-, helse- og kulturtilbud, har tilfredsstillende kapasitet.

4.3

Infrastruktur

Kollektivtilbudet er godt. Tangvalls hovedbusstopp ligger umiddelbart nordøst for
planområdet. Herfra er det jevnlig bussavganger til Kristiansand og til kommunens mindre
sentrumsnære områder. Planområdet grenser til Tangvalls gågate. Denne er igjen direkte
tilknyttet fortau, samt viktige gang- og sykkelveier ut fra Tangvall.
Avstand til ungdomsskolen på Tangvall er ca 200 meter, som nås via fortau og opphevet
gangfelt. Avstand til Nygård barneskole er ca 1000 meter. Skoleveien fram dit er sikret via
gågate, samt eksisterende gang- og sykkelveier. Det planlegges nå også ny videregående
skole på Tangvall, som vil bli liggende umiddelbart vest for planområdet.
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Atkomst til planområdet foregår med bil via Sentrumsveien nord og vest for planområdet,
mens fotgjengere og syklister har tilgang fra alle sider via gågate og fortau.

4.4

Støy og grunnforhold

Støyforholdene med dagens arealbruk er beregnet. Det meste av planområdet ligger i gul
støysone. Kun umiddelbart langs Sentrumsveien går rød sone litt inn i planområdet.
Støyvurdering er vedlagt.
Grunnforholdene er kontrollert, og undersøkelsen viser at det er faste finkornige masser på
tomten. Rapport er vedlagt.

4.5

Naturmangfold

Det er svært lite naturmangfold å snakke om i planområdet. Det kan være noe algevekst på
byggene og det er litt gress mellom noen kantstein. Det er ingen forekomster som kan
fanges opp av naturmangfoldlovens krav.

4.6

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurderingen viser at det ikke er registrert spesielle forhold som må
ivaretas ved dagens plansituasjon. ROS vurdering er vedlagt.

5. Planforslaget
5.1

Hovedgrep

Planens hovedgrep går ut på å tilrettelegge for attraktive forretnings og restaurantlokaler på
bakkeplan, samtidig som det skal kunne etableres både bolig og kontorer oppover i høyden.
Intensjonen er å ha lokaler med så stor takhøyde at det er mulig å etablere en hems eller
mesanin i de indre delene av lokalet, mens ytre del i hovedsak er åpent med godt lysinnslipp
over to plan.
Over denne høye første etasjen forutsettes det etablert punkthus med begrenset grunnflate,
men desto større høyde. De nederste etasjene i disse punkthusene (3. til 5. etasje) kan
benyttes til kontorformål, eller til boliger. De øvrige etasjene forutsettes benyttet til
boligformål.
For å sikre intensjonen om å gi beboerne rikelig tilgang på sol, lys og luft, er det avgjørende
at denne delen av bebyggelsen får et lite men effektivt utnyttet etasjeplan. Et begrenset
fotavtrykk vil også begrense skyggevirkningene for omkringliggende arealer. Skal det være
mulig å gjennomføre en utbygging med begrenset grunnflate, er det avgjørende at
byggehøyden blir tilstrekkelig.
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Figur 4. Bilde viser et hovedprinsipp for planlagt utbygging. En høy førsteetasje gir mulighet for å etablere en mesanin.

Arealene på taket over den høye første etasjen forutsettes benyttet til felles takhage og
terrasser. Det samme gjelder taket på den høyeste delen, punkthuset. Disse arealene
utformes med tanke på å etablere attraktive uteoppholdsarealer, som kan fungere som
møteplasser for beboerne.
Høy arealutnyttelse av allerede utbygde, sentrale arealer, bidrar også til å redusere presset
på utbygging av omkringliggende gode jordbruksarealer. Høy utnyttelse i sentrum gir mange
innbyggere med kort gåavstand til kollektivknutepunktet i Søgne, og vil øke muligheten for at
beboere vil klare seg med en bil, og reise mere kollektivt. Flere beboere i sentrum vil også
være med å styrke restaurant- og forretningsvirksomheten.
Et sentralt mål med planen er å legge til rette for at dette skal være et alternativ for etablering
når større firmaer skal ha attraktive lokaler til kontor med bevertnings- og møtemuligheter.
Plangrepene er i tråd med kommunedelplanens intensjoner om å styrke Tangvall sentrum
gjennom en fremtidsrettet strategi. Det skal bygges flere boliger med gåavstand til sentrale
servicefunksjoner og tjenestetilbud. Og flere boliger på Tangvall vil også være med å styrke
servicefunksjoner og tjenestetilbud.

5.2

Infrastruktur

Det forutsettes etablert hovedadkomst med nedkjøring til parkeringskjeller fra
Sentrumsveien. Dagens eksisterende rampe i området kombinert bygg og anlegg ned til
naboeiendommen kan ikke fjernes før ny atkomst er etablert gjennom evt. ny
parkeringskjeller.
Sentrumsveien som ligger mellom denne reguleringsplanen og reguleringsplanen for
skolesenteret Tangvall kan bli vurdert senket ned på nivå med parkeringskjelleren, og da lagt
et lokk over. Atkomst til parkeringskjelleren i denne planen vil da bli direkte fra nedsenket
Sentrumsvei. Arealene oppå Sentrumsveien vil slik kunne benyttes tilnærmet til gågate,
kollektivtransport og varelevering. Det vil knytte skoleplanen opp mot denne planen og
vurderes som positivt. Dette er forhold som avgjøres i plan for skolesenter Tangvall.
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5.3

Arealbruk og reguleringsformål

Planområdet har et areal på omtrent 7000 m2. Dette fordeler seg på eiendommen
Rådhusveien 36 med 1142 m2, Rådhusveien 38 med 1310 m2. Eiendommen 72/187 inngår i
planområdet med 2532 m2 til byggeformål. Resterende areal er kjøreveg, fortau, torg og
gatetun (gågate).

5.3.1 Byggeformål
Planlagt bebyggelse har en maks utnyttelse på 90 % BYA opp til kote 23. For
bebyggelsen fra kote 23 til kote 54 er maks BYA på 40%. En høy utnyttelse i de
første etasjene gir mye areal til forretning og kontor, mens en takterrasse på
henholdsvis kote 23 og 54 planlegges som uteoppholdsareal for leilighetene i det
enkelte bygg.
Parapet tillates 1,2 m over maks kotehøyde slik at takterrassen kan utnyttes med tett
vegg i fasaden. Dette er vesentlig for å kunne får tilstrekkelig og store nok arealer til
uteoppholdsareal med kvalitet. Det er også viktig fordi byggene nærmest E39 må ha
høyere vegg for å få utearealer med tilstrekkelig skjerming mot støy.
Takoppbygg er nødvendig for å føre opp trapp og heis. Heis og utgang til
takterrassen skal være tilgjengelig for alle. Det vil også være nødvendig med noe
tekniske installasjoner på taket. Når taket også skal være et viktig uteoppholdsareal,
så kan det også være behov for et tak over utemøbler. 100 m2 takoppbygg er tenkt
disponert som følger:
Trapp og heis: 40 m2
Teknisk rom: 40 m2
Utetak: 20 m2

Figur 5. 3D illustrasjon viser planlagt bebyggelse i forhold til omkringliggende bygninger. Illustrasjonen stemmer ikke på to
punkt. 1. Byggegrenser på planlagt bygg til venstre er justert slik at det blir liggende parallelt med øvrig bebyggelse og er
trukket lengre unna Rådhusveien 30. 2. Det smaleste bygget kan bygges noe bredere. Sol skygge og snitt viser reelt volum.
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At bebyggelsen planlegges med mange etasjer er med på å muliggjøre flere etasjer
med næring i bunnen. Økonomisk gjelder det ved at det er mye boligareal til å bære
prosjektet selv om ikke alt næringsareal er solgt eller utleid, samt at det er med å gi et
befolkningsgrunnlag i sentrum som skal gi grunnlag for flere forretninger og
restauranter.
Parkeringskjelleren planlegges under hele planområdet, og den vil kunne bygges i
flere etasjer nedover hvis det er behov. Utbyggingen vil kunne skje i etapper, og
planlegging av utbyggingen må ta hensyn til at eksisterende rampe ikke kan fjernes
før det er etablert ny atkomst til eksisterende parkeringskjeller på eiendommen
72/187.

5.3.2 Parkering
Parkering forutsettes løst i parkeringskjeller under bebyggelsen og under deler av
gågata (Rådhusveien). Parkeringskravene er i tråd med kommunedelplanens
føringer. Det kan legges opp til korttids langs sentrumsveien.
FORMÅL
Blokkbebyggelse
Gjesteparkering
Forretning
Kontor

Parkeringskrav
1 / boenhet
0,25 / boenhet
3 / 100 m2 bruksareal
1/ 20 m2 netto kontorflate

5.3.3 Kjøreveg, atkomst og varelevering
Sentrumsveien, som går langs planområdet i nord og vest, er en kommunal vei.
Avkjørsel fra denne, til varelevering og nedkjøringsrampe til parkeringskjelleren
utformes i henhold til retningslinjer for avkjørsel i Statens vegvesen sin håndbok N100.
Basert på tilgjengelige opplysninger, er det ikke noe som tyder på at Sentrumsveien
har trafikale kapasitetsproblemer, som hovedadkomst til den planlagte bebyggelsen i
planområdet.
Varelevering løses ved transport med liten eller stor lastebil i Sentrumsveien eller
Rådhusveien.

5.3.4 Fortau, torg, gatetun og framkommelighet for myke trafikanter
Planområdet omfatter deler av gågata på Tangvall. Herfra er overordnet nett for
gang- og sykkelveier i sentrale deler av kommunen tilgjengelig. På motstående side
av Sentrumsveien, er fortau med tilgang til idrettsanlegg og skole tilgjengelig via
nyetablert miljøkryss. Internt i planområdet vil det bli gatetun og fremkommelig for
myke trafikanter mellom alle bygg. BKB 1 og 2 kan knyttes sammen med tak over
gangpassasjen mellom dem.
Torget skal opparbeides i tråd med kommunens vedtatte utomhusplan for sentrum.
Kollektivtrafikk er godt tilgjengelig. Hovedbusstoppet på Tangvall ligger 50 meter fra
planområdet.

5.4

Bokvalitet

Bebyggelsens utforming, etablering av de felles uteoppholdsarealene, samt de rommelige
private balkongene, sikrer at hver boenhet får tilgang til minimum 25 m2 uteoppholdsareal,
fordelt på fellesarealer og private balkonger. Dette samsvarer med kravene i
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kommunedelplan for Tangvall. Innenfor planområdet er det regulert drøyt 750 m2 til gågate
og 1336 m2 til Torg.
For bebyggelsen i planområdet, så vil kommunedelplanens krav om sol på halve
uteoppholdsarealet ved vårjevndøgn kl 16 være oppfylt med god margin. Det er sol på mye
av torget, all takterrasse på øverste etasje, og mye takterrasse på den høye førsteetasjen.
Videre er de fleste balkonger mulig å legge slik at de har sol på dette tidspunkt.
For omkringliggende bebyggelse, så faller skyggene fra planlagt bebyggelse på
Rådhusveien 30 først senere på ettermiddagen, og denne eiendommen vurderes til å være
godt ivaretatt. Den har også det meste at balkonger mot sør og har veldig gode solforhold
her hele dagen. Bygget med adresse Sentrumsveien 23 og 25 blir noe mere berørt av
skyggevirkningen av de planlagte høyere byggene. Samtidig har dette bygget mye tak, det er
lavt og har lite balkonger i fasadene. For å slippe inn den viktige sola om ettermiddagen og
kvelden når den kommer fra sørvest og vest, så er byggegrensene lagt slik at det blir minst
22 meter bred åpning mellom de høye byggene på BKB1 og Kombinert bygg og anlegg. Det
er også i vestfasaden at Sentrumsveien 23 og 25 har flest terrasser, og det er viktig at det
blir litt rom mellom BKB1 og kombinert bygg og anlegg slik at det blir lys og luft inn, selv om
det er et eldre og lavt bygg som ikke kan styre utviklingen på Tangvall.

Figur 6. Sol-skygge ved vårjevndøgn kl 15.00. Alle de øverste takterrassene har full sol. Det er sol på godt over halve arealet
på terrassene oppå den høye førsteetasjen. Omtrent samtlige balkonger i planområdet har sol kl 15.00. For naboene i
Rådhusveien 30 er det sol på alle balkonger i sør og sørvest frem til kl 15.00. Sentrumsveien 23 og 25 har ikke
uteoppholdsareal på egen eiendom på bakkeplan, men vil kunne nyte godt av oppgraderingen av torget umiddelbart på
nordsiden. Det er på dette bygget noen innebygde terrasser på sør og vestsiden som får en del mindre sol som følge av
planlagt utbygging. Men dette bygget er også så lavt at samme effekten ville vært oppnådd hvis planlagt ny bebyggelse kun
var 4 etasjer høy også. Klokken 15 er det tidspunktet med minst sol på torget når sola ikke står høyere enn den gjør
vårjevndøgn kl15. Midtsommers er situasjonen en helt annen, men det er vårjevndøgn som er fokus i kommunedelplanen.
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Figur 7. Kartet viser avgrensningen av offentlig uterom på Tangvall. Opparbeiding skjer i regi av kommunen og de ulike
eiendommer i sentrum betaler en andel hver ut fra fordeling i utbyggingsavtalen.

5.5

Lek

Området som reguleres er i dag ikke benyttet som leke eller oppholdsareal for barn og unge.
Det er satt krav i bestemmelsene om opparbeidelse av nærlekeplass på minst 150 m2. Dette
er lekeplass for de aller minste, og er et supplement til den betydelige utviklingen av
sentrumsgatene med leke og aktivitetsområder som kommunen planlegger. Disse
sentrumsutviklende forholdene ivaretas ved tilskudd i hht til kommunens praksis for
inngåelse av utbyggingsavtaler. Forholdet er også fanget opp i rekkefølgebestemmelsene.
Tilgang til lekearealer som eksisterer, eller som forutsettes tilrettelagt gjennom tiltak avtalt i
utbyggingsavtalen, fremgår av kart som viser utomhusplan for Tangvall sentrum. Gjennom
realisering av denne reguleringen og dertil bidrag til opparbeidelse av aktivitetsområdet
gjennom tilhørende utbyggingsavtale, så blir forholdene for barn og unge betydelig bedre.
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Figur 8. Utomhusplan for Tangvall sentrum.

5.6

Teknisk infrastruktur

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en rammeplan for VA som er vedlagt
detaljreguleringen. Kapasitet på kommunalt ledningsnett er i hovedsak tilfredsstillende, men
forutsettes avklart i detalj gjennom teknisk plan i forbindelse med byggesøknad.
Basert på opplysninger fra Agder Energi Nett, så er det god kapasitet på trafo og tilhørende
ledningsnett i området. De anbefaler likevel at det tidlig i prosessen foretas
energiberegninger for den planlagte bebyggelsen, siden det planlegges for høy utnyttelse.

5.7

Renovasjon

Avfallshåndtering forutsettes løst ved etablering av søppelrom i den planlagte bebyggelsens
første etasje, eller i kjelleretasjen. Sistnevnte løsning vil kreve transport av søppel fra
kjelleretasjen til offentlig vei på tømmedagen. Alternativt kan nedsenket dunker i utearealene
etableres.

5.8

Tilgjengelighet

Planområdet er tilnærmet flatt. Nivå for gulv i første etasje forutsettes å være ca 15 cm over
omkringliggende gateareal.
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Alle boliger forutsettes utformet etter retningslinjer om tilgjengelig bolig, i henhold til
bestemmelsene i gjeldene teknisk forskrift (TEK).
Publikumsarealer, kontorer og offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealer forutsettes utformet
etter bestemmelsene om universell utforming i henhold til regelverket i gjeldene teknisk
forskrift (TEK).

5.9

Naturmangfold

Planområdet er i dag fullt utbygd med bygninger og harde overflater som asfalt og
belegningsstein.
Ny bebyggelse forutsette i stor utstrekning etablert med takhager og uteoppholdsarealer på
tilgjengelige flater. Det vil bli grønne vekster i mye større utstrekning enn i dag. Følge av
dette er at planlagt bebyggelse bedre ivaretar hensynet til fugl og insekter.

5.10 Kulturminner
Det er ikke verneverdige, eller automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

5.11 Folkehelse
Høy arealutnyttelse, sentralt i sentrum av Tangvall, der bebyggelsen er utformet etter
idealene om lys og luft for alle beboere vil etter vår vurdering ha en positiv innvirkning på
folkehelsen.
Etablering av boliger, kontorarbeidsplasser og gode salgsarealer på gateplan, vil bidra til
redusert behov for bilbruk i forbindelse med arbeids- og fritidsreiser. Tangvall ligger innenfor
akseptabel sykkelavstand i forhold til flere eksisterende og planlagte boligområder i Søgne.
Solrike private og felles uteoppholdsarealer gir beboerne tilgang på kvalitativt gode
uteoppholdsarealer. Dette gjelder i forhold til de nære private utearealene på rommelige
private balkonger, god tilgang til felles uteoppholdsarealer for beboere og brukere av de
planlagte byggene, og god tilgang til offentlige uteoppholdsarealer på bakkeplan.
Høy utnyttelse gir mange beboere god tilgang på sentrumsaktiviteter, mindre behov for
bilbruk, og god tilgang på kollektive transportløsninger. Etter vår vurdering bidrar dette i
positiv retning for befolkningens fysiske og psykiske helse.

5.12 Lyd og støy
Det er utarbeidet støyberegninger i forhold til trafikkstøy, der også behov for skjerming av
enkelte uteoppholdsarealer er beskrevet. Rapporten viser at det er mulig å oppnå gode
uteoppholdsarealer i tilknytning til boligene med enkle tiltak. Hvilke tiltak som vil være
påkrevd avhenger av hvilke valg deg gjøres for arealbruken. Plasseres terrasser annerledes
enn vist på illustrasjonene og i støyberegningene, så må behov for støyskjerming revideres.

5.13 Risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utført. Det er ikke avdekket særskilte forhold av betydning
for risiko og sårbarhet.
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6. Virkning av planforslaget
6.1

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Parallelt med gjennomføring av reguleringsarbeidet, forutsettes iverksatt forhandlinger om
utbyggingsavtale mellom Søgne kommune og utbyggerne, Mur i Sør Eiendom AS,
Rådhusveien 36 AS og Søgne kommune.
De økonomiske konsekvensene for kommunen vil kunne være svært positive hvis
planforslaget blir realisert. Det er forholdsvis mye bygningsmasse som kommunen enten kan
selge eller bygge ut selv.
Utbyggingsavtalen skal også håndtere og sikre lekearealer for barn- og unge, i henhold til
innarbeidet praksis for sentrumsområdene på Tangvall. Dette forutsettes gjennomført i
samsvar med tidligere utarbeidete utbyggingsavtaler, slik at Søgne kommune forestår
etablering av nødvendige lekearealer, og at utbygger bidrar med infrastrukturbidrag til
kommunen.

6.2

Forurensning og energiforbruk

Planforslaget legger til rette for å redusere transportbehovet, ved at det bygges med høy
arealutnyttelse i kommunesenteret. Videre vil oppføring av ny bebyggelse, utført etter
dagens energikrav, redusere behovet for energi, målt i forhold til det tilgjengelige gulvarealet.
Målet er også at flere boliger i sentrum vil være med å sikre forretning og bevertningsdriften
og dermed også legge til rette for at flere mennesker har sykkel eller gåavstand til et levende
og attraktivt sentrum
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7. Merknader til oppstartsmeldingen
Det er etter oppstartsmeldingen mottatt 8 tilbakemeldinger. Av dette er 2 mottatt fra
naboer/gjenboere og 6 fra offentlige instanser. Oppstartsmeldingen til skoleplanen fikk ikke
merknader som angikk det området som ble inkludert i denne detaljreguleringen.
Merknadene som kom inn til oppstartsmeldingen for Rådhusveien 36-38 følger vedlagt. Kort
oppsummert har merknadene følgende innhold:


Offentlige høringsinstanser:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder – ser positivt på planarbeid i samsvar med
kommunedelplanen. Det henvises til at rekkefølgekrav i kommunedelplanen må ivaretas.
I tillegg minnes det om temaer som barn- og unges interesser, universell utforming og
tilgjengelighet, eventuell helsekonsekvensutredning, forurensning, grenseverdier for støy,
samt risiko og sårbarhet. Etter vår vurdering ivaretas dette gjennom planforslaget.
Vest-Agder Fylkeskommune – ser positivt på at det allerede i oppstartsprosessen varsles
om høy arealutnyttelse, som er et viktig punkt for fylkeskommunen i forhold til
overordnede planer om samordnet areal og transportplanlegging. Fylkeskommunen
ønsker utvikling for tilrettelegging av en bymessig struktur med parkering under bakken,
og formål på gatenivå som henvender seg utover, til brukerne av sentrumsområdene. I
tillegg minner en om at barn- og unges interesser må belyses og ivaretas. Etter vår
vurdering ivaretar planforslaget fylkeskommunens innspill.
Statens Vegvesen – opplyser at planområdet ikke ligger inntil fylkes- eller riksveg, og
derfor ikke er av interesse for dem.
Agder Energi Nett AS – opplyser at de har en høyspentkabel gjennom deler av
planområdet, og at det må tas hensyn til denne i det videre planarbeidet. Videre opplyses
det at eksisterende trafo har god kapasitet, men siden det legges opp til en høy
arealutnyttelse, anbefales det å gjennomføre en energiberegning tidlig i prosessen slik at
behov for forsterkninger kan planlegges i god tid. Vi ser for oss at det blir behov for en
mindre omlegging av høyspentkabelen, som følge av det foreliggende planforslaget.
Avfall Sør – anbefaler at det tidlig i prosessen avsettes plass for renovasjonsløsning. De
anbefaler i den sammenheng en nedgravd løsning for avfallshåndteringen. Nedgravd
løsning som er tilgjengelig fra gateplan kommer fort i konflikt med bruk av gatenivåer som
fortau, gågate og nedkjøringsrampe. Vi foreslår derfor en løsning med etablering av
søppelrom i de enkelte byggene.
Ingeniørvesenet – anmoder om at kommunens veileder og normaler for veg, vann, avløp,
renovasjon og brann, legges til grunn for planarbeidet. Vi forutsetter at dette er førende
for valg av aktuelle tekniske løsninger.



Private innspill fra berørte naboer og gjenboere:
Finn Lohne, Rådhusveien 30 – mener at Rådhusveien 36 er et så nytt bygg at det ikke er
modent for sanering. Videre mener han at utbygging av høyhus bør begrenses til
områder nord på Tangvall, for å unngå mørke gater og lite sol i sentrum. Etter vår
vurdering, vil en utbygging med høye punkthus over butikketasjene, ivareta
tilfredsstillende solforhold for omkringliggende områder.
Arvid Andersen, Rådhusveien 30B – mener det ikke er akseptabelt om byggene i
Rådhusveien 36-38 blir vesentlig høyere enn de er i dag. Høyder over 12 meter for nr. 36
og 15 meter for nr. 38, mener han ikke er akseptabelt. Det foreliggende
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reguleringsforslaget legger opp til at det i nedre del av bebyggelsen kan bygges med
gesimshøyde på inntil 8 meter, og at det kan etableres punkthus med inntil 32 meter over
gatenivå.
Etter vår vurdering er innspill mottatt fra offentlige høringsinstanser i all hovedsak
samsvarende med tiltakshavers ønsker om fremtidig utvikling av planområdet.
Unntaket er Avfall Sør’s ønske om å etablere nedgravd avfallsanlegg. Dette anser vi som
problematisk, både i forhold til arealutnyttelse under terreng og i forhold til virksomhetene
som forutsettes etablert i bebyggelsen. Vi vil derfor foreslå at det etableres søppelrom med
kjøling i bebyggelsens 1. etasje, eller i kjelleretasjen, og at det etableres ordninger for
tømming av dette.
Innspillene fra naboer og gjenboere omhandler hovedsakelig byggehøyder. Dersom vi skal
ivareta overordnede intensjoner, både fra offentlige myndigheter og fra tiltakshaver, om høy
arealutnyttelse, må byggehøydene økes i forhold til eksisterende bebyggelse på Tangvall.
Basert på dette, legger vi til grunn at konseptene for utvikling innen planområdet
opprettholdes.
FORSLAGSSTILLER VURDERING AV PLANFORSLAGET
Som forslagsstillere mener vi planforslaget bidrar til å oppfylle overordnede politiske ønsker
om å videreutvikle Tangvall til et sentrumsområde med sentralt plasserte boliger og en
tilpasset næringsutvikling. Konsentrasjonen av boliger og forretninger på Tangvall vil også
bidra til å redusere transportbehovet med privatbil.
Høy arealutnyttelse i det aktuelle reguleringsområdet på Tangvall, vil bidra til at flere kan
benytte sykkel og/eller kollektivtransport i forbindelse med arbeids- og fritidsreiser. Området
ligger slik at det vil være gode muligheter for bruk av sykkel fra kommunens nåværende og
fremtidige boligområder, til arbeidsplasser i den planlagte bebyggelsen.
Etter vår vurdering bidrar også reguleringsforslaget med en form og arkitektur som bidrar til å
bringe Tangvall videre i en mer urban retning. Grønne tak og takhager er tidligere etablert i
området. Løsningen som foreslåes i dette prosjektet skal i tillegg til å sikre beboerne felles
uteoppholdsarealer av god kvalitet.

8. Vedlegg








VA rammeplan
Støyrapporter
ROS-vurdering
Rapport grunnundersøkelse
Illustrasjoner og perspektiver av planlagt bebyggelse
Sol-skygge beregninger
Parkeringskjeller illustrasjon

29.11.2018 sh
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Rådhusveien 36 – 38 og Sentrumsveien -Sol – Skygge
Alle viste sol-skygge situasjonene er lagt til vårjevndøgn. I perioden mellom vårjevndøgn og
høstjevndøgn står sola høyere enn vist her, og situasjonen vil være bedre. Vårjevndøgn er brukt fordi
dette er tidspunkt som brukes i kommuneplanen for sol på uteoppholdsarealer.
Det er valgt tre tidspunkt, kl 12, kl 15. og kl 17. og så er situasjonene for det aktuelle tidspunkt vist fra
en vinkel 45 grader opp i sør og i vest.

Kl 12.00
Første to situasjoner viser sol skygge kl 12, fra Frem til dette tidspunkt kaster ikke noe av planlagt
bebyggelse skygger på Rådhusveien nr 30.
Sentrumsveien 3 har to overbygde terrasser vendt mot sør, i andre etasje. Disse har ligget i sol en
liten periode kl 12 etter at sola passerte Rådhusveien 30. Kl 12 forsvinner den første inn i skyggen av
bygg A. Terrassene i vestre ende av Sentrumsveien 3 har sol inn mellom Rådhusveien 36 og 38. Den
forsvinner nå og kommer igjen kl 15.

Kl 15.00
Dette er tidspunktet som minst halve uteoppholdsarealet skal ha sol etter kommunedelplanens
bestemmelser. Det er tilfelle her. Rådhusveien 30 har fortsatt sol på alle terrasser i sørlige ende av
bygget. Terrassene i nordre ende av bygget ligger nå i skyggen.
For Sentrumsveien 30 så er nå terrassene i enden av bygget mot vest nå i sol

Kl 17.00
Rådhusveien 30 har fortsatt sol på de terrassene som ligger lengst i sør. I tillegg kommer det nå litt
sol tilbake på terrassene i nord.
Sentrumsveien 3 ligger halvparten av terrassene i vest fortsatt i sol, mens den ene terrassen i nordre
ende av vestenden av bygget får igjen litt sol ettersom solen passerer bygg C

Lekeplass
Kl 12. er det i hovedsak Sentrumsveien 3 som skygger for lek/torv nord for Sentrumsveien 3, men
toppen av bygg A tar også litt. Kl 15 er det mye skygge når sola står så lavt som ved vårjevndøgn. Kl
17 er derimot situasjonen god igjen. Da kommer sola inn nord for bygg D. I sommer halvåret vil
situasjonen med ettermiddags- og kveldssol på lekeplassen være veldig god.

Svein Haugen
29.11.2018
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Svein	
  Haugen	
  og	
  Jarl	
  Sindland	
  hadde	
  gjennomgang	
  med	
  ungdomsskoleelever	
  på	
  
Tangvall	
  Skole	
  31.	
  mai.	
  Møte	
  varte	
  ca	
  1	
  time.	
  	
  
	
  
Det	
  stilte	
  opp	
  totalt	
  15	
  elever	
  disse	
  var:	
  	
  
Sverre	
  Børøy,	
  Scott	
  Nordhagen,	
  Rakel	
  Runardottir,	
  Per	
  Snerre,	
  Magnus	
  Cederberg	
  
Rønning,	
  Siri	
  Heimdal	
  Knudsen,	
  Marius	
  Strøm-‐Fladstad,	
  Johannes	
  Bønnes,	
  Nicolai	
  
Hansen,	
  Frode	
  Fredriksen,	
  Marius	
  Rasmussen,	
  Marius	
  Arnø,	
  Caroline	
  Novak,	
  Mohammed	
  
Ali	
  Zadelin	
  og	
  Christiopher	
  	
  
	
  
Konsept:	
  	
   	
  
høyder,	
  restaurant,	
  butikk	
  og	
  leiligheter:	
  
De	
  unge	
  tenke	
  at	
  det	
  er	
  viktig	
  og	
  bra	
  at	
  vi	
  får	
  lokaler	
  som	
  kan	
  trekke	
  restauranter	
  og	
  
større	
  sportsbutikker	
  til	
  Søgne.	
  	
  
Arkitekturen	
  oppfattes	
  som	
  svært	
  kul	
  og	
  spennende	
  for	
  Søgne.	
  	
  
Dette	
  må	
  gjøres	
  skikkelig	
  slik	
  at	
  vi	
  fornyer	
  Søgne	
  og	
  får	
  nye	
  tilbud	
  til	
  ungdommen.	
  	
  
Bra	
  at	
  det	
  bygges	
  høyt	
  på	
  Tangvall	
  og	
  så	
  tett	
  på	
  busstopp.	
  	
  
En	
  person	
  utrykker	
  at	
  dette	
  kan	
  bli	
  høyt.	
  	
  
	
  
Utomhus:	
  	
   	
  
Torget	
  og	
  område	
  mellom	
  byggene	
  
Må	
  bli	
  skikkelig	
  urbant	
  uteområde.	
  	
  
	
  
Kan	
  vi	
  få	
  på	
  plass	
  Wifibenk?	
  Det	
  gjøre	
  at	
  de	
  unge	
  vil	
  ”henge”	
  her.	
  	
  
Hafepipe	
  og	
  funbox	
  er	
  viktig	
  i	
  fbm	
  skatepark.	
  Gjerne	
  blomster	
  og	
  fontene.	
  	
  
	
  
Uteområde	
  må	
  bli	
  skikkelig.	
  Gjerne	
  utlån	
  av	
  noe	
  på	
  biblioteket	
  som	
  stort	
  sjakk.	
  
Tufteapperater	
  er	
  enkelt	
  og	
  populært.	
  Gjerne	
  skulptur	
  og	
  kunst.	
  	
  
	
  
Drømmen	
  må	
  være	
  å	
  få	
  på	
  plass	
  skikkelig	
  restaurant	
  (McDonald)	
  eller	
  lignende	
  med	
  
uteservering.	
  Da	
  slipper	
  vi	
  å	
  dra	
  til	
  Kristiansand.	
  Ikke	
  så	
  kult	
  med	
  type	
  Fr.	
  Lyng.	
  	
  
	
  

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker
Detaljregulering for Rådhusveien 36-38, Søgne

Plan- og bygningsloven § 4-3 – samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse:
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for
planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område
med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade
og tap. ”

Regulant skal kartlegge alle relevante forhold som må utredes i egen risiko- og sårbarhetsanalyse.

Dette er en sjekkliste som skal være til hjelp for å finne ut hvilke temaer som må beskrives/utredes nærmere.
Mindre forhold beskrives i planbeskrivelsen.
Forhold som krever spesialkompetanse må utredes i egen fagutredning/ROS-analyse.

ROS-analyser utarbeides med utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet
Det kan være hensiktsmessig å sammenfatte aktuelle tema i risikomatriser, se s. 15 i veilederen.

Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss
Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller
steinskred?

Nei

Er det fare for utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

Nei, Grunnboringsrapport omhandler
temaet
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?

Nei

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder
lukket bekk?

Nei. Store nedbørsmengder kan skape
problemer, men dagens flater er harde
og tar ikke opp og lagrer vann ved akutt
mye nedbør. Planlagt utbygging tilfører
ikke mere vann over samme tid. VArammeplan omtaler forholdet.

Er det tatt hensyn til fremtidig havnivåstigning?

Ikke aktuelt

Dersom området har tilgang til elv eller sjø; er
det behov for sikringstiltak?

lenke

Ikke aktuelt

Er det fare for forurensende avrenning fra et
utsprengt område (gjelder sulfidholdig fjell)?

Nei, kun løsmasser i grunnen

Finnes det terrengformasjoner som utgjør fare
(stup etc.)

Nei

Vil skogbrann/lyngbrann i området være en
fare for boliger/hus?

Nei

Annet (angi)

Infra-struktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området:
- hendelser på veg?

Nei

- hendelser på jernbane?

Nei

- hendelser på sjø/vann/elv?

Nei
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss
- hendelser i luften?

Nei

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en
risiko for området:
- utslipp av giftige gasser/væsker?

Nei

- teletjenester?

Nei

- vannforsyning?

Nei, ikke så lenge kommunalt vann er
sikret.

- renovasjon/spillvann?

Nei

Dersom det er høyspentanlegg i området: - blir lenke
følsom bebyggelse som
skoler/barnehager/boliger (samt
uteoppholdsarealer) planlagt i tilstrekkelig
avstand til høyspentledninger, jordkabler,
transformatorstasjoner eller nettstasjon i
forhold til mulig helserisiko (utredningskrav ved
0,4 μT)?

Nei, her er det kun kabler i grunnen, og
trafo med sikker avstand.

Er det farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området (f.eks. inn- og utkjørsel)?

Nedkjøring til parkeringskjeller krysser
fortau. Løsninger for å sikre god oversikt
må tilpasses her.

Brannberedskap:

- omfatter området spesielt farlige anlegg?

Nei

- ligger området slik at brannvesenets krav til
innsatstid tilfredsstilles?

Ja
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss

Tidligere
bruk/
forurensning

- har området tilstrekkelig brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Ja, Området vurderes til å ha svært stor
forsyningssikkerhet. I prosjekteringen vil
høyde på bygg være med å bestemme
om det kreves trykkforsterning for å
sikre sprinkling i høyden. Det vises til VA
rammeplan

- har området tilfredsstillende atkomst for
brannvesenet? (Pbl § 18-1)

Ja

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter i og utenfor planområdet?

lenke

- bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg /
mekanisk verksted/skipsverft?

Nei

- industri (for eksempel galvaniseringsverksted,
impregneringsverk, annen industri)?

Nei

- avfallshåndtering/deponi?

Nei

- gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av
bygninger fra 1950 -1980 / byjord?

Nei

- militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?

Nei

- annet (angi)?
Omgivelser

Vil boliger bli utsatt for forhold som direkte eller indirekte kan påvirke helsen:

Nei

- forurensning av drikkevannskilde
(privat/kommunal) og/eller nedslagsfelt for
drikkevannskilde?
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss
lenke
- støy/rystelser/vibrasjoner fra
veitrafikk/bane/fly/tekniske installasjoner
(eks. vifter og kjøleanlegg) / annen virksomhet
(eks serveringsvirksomhet og konsertlokaler)?

Nei

lenke

Nei

- luftforurensing i planområdet (T-1520,
retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanleggingen)?

- utslipp av støv, avgasser, markert lukt eller
annet (eks. lukt fra serveringsvirksomhet og
matproduksjon)?

Nei

- andre forhold av vesentlig betydning for miljø
og trivsel?

Nei

- dårlig mobildekning og
bredbånd/internettforbindelse?

Nei

Annet (angi) “risiko- og sårbarhetsforhold som
har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål”

Sabotasje/

Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?

Nei

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten? (F.eks. risikofylt industri med
kjemikalie/eksplosiver, olje/gass, radioaktiv
materiale eller kraftstasjon, trafo, damanlegg,
viktige telekommunikasjonsanlegg,
militæranlegg)

Nei

terror
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Utført av Prosjektgruppen AS

Dato:

23.02.2018
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Saksframlegg
Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Rådhusveien 36 og
38 - Plan ID 201613
Utv.saksnr
47/18

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
28.02.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.02.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kleivset (KRF) da nær familie bor i naboblokken og kan ha
økonomiske interesser i saken. Representanten ble erklært habil med 6 mot 2 (FRP) stemmer.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Rådhusveien 36
og 38 – Plan ID 201613 ut på offentlig ettersyn og høring.
Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:


Plan- og miljøutvalget utfordrer utbygger på å bærekraft-sertifisere byggeprosjektet, for
eksempel via BREEAM-NOR, for å øke samfunnsnytten av denne type nybygg.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra MDG ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Rådhusveien
36 og 38 – Plan ID 201613 ut på offentlig ettersyn og høring.


Plan- og miljøutvalget utfordrer utbygger på å bærekraft-sertifisere byggeprosjektet, for
eksempel via BREEAM-NOR, for å øke samfunnsnytten av denne type nybygg.

Bakgrunn for saken:
Prosjektgruppen AS og Strek Arkitekter AS har på vegne av Mur i Sør Eiendom AS,
Rådhusveien 36 AS og Søgne kommune utarbeidet detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse med bolig, kontor,
forretning og bevertning, med tilhørende funksjoner.
Dagens situasjon og planstatus
Planområdet omfatter GB 73/163, 72/57 og deler av GB 72/187, som er kommunens eiendom.
I kommunedelplanen for Tangvall er området avsatt til sentrumsformål. Deler av området er
bebygd med lave forretnings- og kontorbygg. Kommunens deler av planområdet er opparbeidet
med parkeringsplass og gågate. I tidligere reguleringsplan for Tangvall sentrum var det regulert
bebyggelse på arealene som er opparbeidet med parkeringsplass. Det har følgelig vært forutsatt
bebyggelse på disse arealene over lengre tid. Denne reguleringsplanen var en av flere planer
som opphevet i forbindelse med vedtaket av kommunedelplanen for Tangvall. Det er atkomst
til eiendommene fra Sentrumsveien og parkeringskjeller under en mindre del av området.
Planprosess
Det ble avhold oppstartsmøte den 11.11.16. og varslet oppstart av planarbeidet den 17.11.16.
Til oppstartsvarslet kom det inn 8 uttalelser. Merknadene er oppsummert og kommentert av
regulanten i planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 10. Etter oppstarten
er nordre del av planområdet lagt til. Dette området var opprinnelig med i planområdet for nytt
skolesenter, men er av arealbruks- og arronderingsmessige hensyn lagt til denne planen. Ingen
av uttalelsene til oppstartsvarselet for skolesenteret omfatter arealet som har blitt inkludert i
denne planen.
Det har vært flere møter mellom regulant, tiltakshaver og administrasjonen i kommunen under
utarbeidelsen av planen.
Planens innhold
Planforslaget består av plankart i to nivåer, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 4).
Det er utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 5.
Planforslaget legger til rette for høy utnyttelse av område med blokkbebyggelse i opp til 10
etasjer. Parkering er foreslått løst i parkeringskjeller. Planen legger til rette for forretninger,
bevertning og/eller tjenesteyting i første etasje og boliger og/eller tjenesteyting i etasjene over.
For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 4).

Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Planområdet omfatter sentrumsområder hvor det er forventet høy utnyttelse, men det er ikke
lagt noen konkrete føringen knyttet til høyder og grad av bebygd areal. Den planlagte
utbyggingen er i tråd med nasjonale føringer knyttet til fortetting i sentrum og nær
kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur. Hovedspørsmålet i vurderingen av planen er
hvordan konsekvensene for de omkringliggende områdene blir.
Utnyttelse og sol- skygge
Gateplanet på Tangvall ligger ca. på kote 14. Per i dag er blokka i Rådhusveien 30 det høyeste
bygget på Tangvall, med høyeste gesims på ca. kote 34. Bebyggelsen som foreslås i
planforslaget har maks gesimshøyde på kote 54, i tillegg åpnes det opp for parapet 1,2 meter
over makshøyden. Dette gir rom for bebyggelse som er drøyt 40 meter høy. I innspill fra
naboer til oppstarten av planarbeidet bes det om at bebyggelsen ikke blir høyere enn dagens
bygg.

Illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra Rådhusveien (sørvest).

Illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra friidrettsbanen i vest.

Illustrasjonene over viser en mulig utforming av planlagt bebyggelse. Planen åpner opp for at
den nedre delen av bebyggelsen til venstre (GB 72/187) på illustrasjonen over, kan bygges som
et sammenhengende bygg. Bebyggelsen er søkt plassert slik at det slippes lys inn mellom den
høye delen av bebyggelsen. Avstanden mellom bebyggelsen i Rådhusveien 30 og ny
bebyggelse i Rådhusveien 36 blir for den lave delen av bebyggelsen minimum 7 meter og for
den høye delen ca. 10 meter. Tilsvarende struktur er også foreslått ellers i planen, men med
større mellomrom mellom bebyggelsen i Rådhusveien 38 og på GB 72/187.
Når solforholdene er på sitt beste, kl. 12, ved sommersolverv, vil bygg på 40 meter kaste 30
meter skygge. Det er utarbeidet sol- og skyggeanalyser som viser konkret hvordan planlagt
bebyggelse vil kaste skygge på omkringliggende arealer ved vår- og høstjevndøgn (31 mars), 8
mai og ved sommersolverv (23 juni), se vedlegg 6. Sol og skyggeanalysene viser at den
planlagte bebyggelsen på morgenen vil kaste skygge over området hvor friidrettsbanen er i
dag. I dette området er det vurdert plassering av nytt skolesenter. Fra tidlig ettermiddag vil
arealene nord for Sentrumsveien bli skyggelagt. Bebyggelsen som ligger øst for planområdet, i
Rådhusveien 23 og 25, vil bli skyggelagt av ulike deler av planlagt bebyggelse fra formiddagen
og utover. De vestvendte uteoppholdsarealene til Rådhusveien 30 vil i følge sol- og
skyggeanalyse bli skyggelagt av planlagt bebyggelse på kveldstid.
Kl. 19 den 31. mars, når skyggen fra den nordre delen av planlagt bebyggelse fasaden på
bygget i Torvgada 18. 8. mai viser skyggediagrammene at skyggene er kortere slik at skyggen
ikke når Torvgada 18 om kvelden.
Plassering av uteoppholdsarealer og terrasser på omkringliggende bebyggelse kan ses på
skråfoto under. Som det framgår av sol- og skyggeanalysen vil solforholdene på eksisterende
uteoppholdsarealer bli redusert. Høyden på bebyggelsen må reduseres betydelig dersom de
negative konsekvensene for omkringliggende arealer skal reduseres. Det er ønskelig å ha en
høy utnyttelse i sentrum av Tangvall for å legge til rette for at flere kan bo og jobbe nær
kollektiv- og tjenestetilbud. I tråd med nasjonale føringer om å bygge tett nær
kollektivknutepunkt for å legge til rette for reduserte klimagassutslipp, anbefales det at planen
legges ut på høring slik den foreligger. Det ønskes i høringen spesielt innspill på høyder og
plassering av bebyggelsen med tanke på konsekvenser for omkringliggende områder.

Rådhusveien 30
Torvgada 18
Rådhusveien 36
Rådhusveien
23 og 25

Rådhusveien 38
GB 72/187

Uteoppholdsarealer og barn og unges interesser
Planområdet består av sentrumsbebyggelse med kontor og forretningsbygg samt
parkeringsplass og gateløp. Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge slik det er i
dag. I planforslaget er det planlagt bebyggelse på store deler av tomta. Det er i planen lagt vekt
på å sikre trygge gangforbindelser. Nordøst i planområdet er det regulert torgareal som skal
opparbeides spesielt for ungdom i tråd med utarbeidet utomhusplan. Det er i planen satt krav
om at det som et minimum skal opparbeides 25 m2 uteoppholdsareal per leilighet, i tillegg til
de offentlige arealene. Dette er i tråd med kravene som gjelder for områdene avsatt til
sentrumsformål i kommunedelplanen. I områdene som opparbeides som felles
uteoppholdsareal skal det opparbeides funksjoner for barn som en integrert del av anlegget. Det
er satt som krav at lekefunksjonene skal utgjøre minimum 150 m2 av de felles
uteoppholdsarealene.
Alle byggene i planen vil ha atkomst fra offentlig tilgjengelige gågater og torg i sentrum av
Tangvall. Dette gir trygg atkomst fra byggene til arealer som er opparbeidet for barn- og unge
og som vil bli ytterligere tilrettelagt i tråd med utomhusplanen for de offentlige
uteoppholdsarealene på Tangvall. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planen knyttet til
opparbeidelse av de offentlige utearealene, i tråd med rekkefølgebestemmelse i
kommunedelplanen for Tangvall.
Planområdet ligger nær eksisterende idrettsanlegg og ungdomsskole. Dette området skal
utvikles videre med videregående skole og nærmiljøanlegg. I tillegg er det gangatkomst til
friluftsområder nord for E39 og det skal opparbeides gode fellesarealer innenfor planområdet.
Det vurderes at planen ivaretar kravet til uteoppholdsarealer og barn og unges interesser i tråd
med kravene i kommunedelplanen for Tangvall.
Vei og parkering
Til forretningene og kontorene som er i området i dag, er det kjøreatkomst fra Sentrumsveien. I
Rådhusveien 36 er det parkeringskjeller som har atkomst via nedkjøringen på GB 72/187.
Planforslaget legger opp til å stenge denne nedkjøringen og etablere ny atkomst fra vest. Det
planlegges ny parkeringskjeller som kan kobles sammen med eksisterende parkeringsanlegg.
Mulig løsning er illustrert under.

Illustrasjon av mulig løsning for parkeringskjeller.

Det er i illustrasjonen lagt inn mulighet til framtidig nedkjøring direkte fra Sentrumsveien i
nord. Om det er mulig å få til en slik nedkjøring avklares i det pågående planarbeidet for
kollektivterminalen på Tangvall. For å få til en god framtidig parkeringsløsning på Tangvall, er
det viktig at de ulike utbyggingsområdene på Tangvall ses i sammenheng. Om en kan få til en
felles nedkjøring fra Sentrumsveien og hvordan en kan løse en felles parkeringsløsning under
bakken må være avklart før planen kan legges fram til sluttbehandling.
Foreslåtte parkeringskrav i bestemmelsene er i tråd med føringene som ligger i
kommunedelplanen.
Planen ligger nær kollektivterminalen og det ligger godt til rette for at de som skal bo og jobbe
innenfor planområdet kan benytte buss. Videre er det satt krav om sykkelparkering, for å legge
til rette for å bruke sykkel.
Rekkefølgekrav
Det er i planarbeidet gjort en vurdering av hvordan rekkefølgekravene i kommunedelplanen for
Tangvall skal følges opp. I kommunedelplanen er det satt følgende rekkefølgekrav knyttet til
sentrumsområdene:
1.5. c) Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i B1-B14 og ny bebyggelse iBOP1,
BS1-BS3 og BKB1-BKB6, skal rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og
Hølleveien være etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
1.5. d) Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene satt av til
sentrumsformål skal offentlige uteoppholdsareal, avgrenset i vedlegg1 være
opparbeidet.
1.5. 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 turvei
langs Søgneelva være etablert, og friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd
med godkjent utomhusplan.

Administrasjonen legger opp til at istedenfor at alle rekkefølgekravene knyttes til alle
byggeområdene, deles rekkefølgekravene opp og knyttes til konkrete felt. Det er i planforslaget
foreslått at til feltene BKB1 og BKB2 settes det rekkefølgekrav om opparbeidelse av offentlige
uteoppholdsarealene (torget) før det kan gis byggetillatelse. Til felt BKB3 er det foreslått
rekkefølgekrav om opparbeidelse av rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og
Tangvallveien, før det gis tillatelse til ny bebyggelse.
Støy
Som det framgår av kartutsnittet over er planområdet omkranset av veier som fører til at
området er støyutsatt. Store deler av planområdet ligger i gul støysone. Støyutredningen
(vedlegg 9) er gjort for en annen bygningsstruktur enn det planen legger opp til, slik at
detaljene i støyutredningen ikke er helt riktige, men hovedkonklusjonene er relevante. Det
framkommer av støyutredningen at for å få støynivå under nedre grense for gul støysone på
private og felles uteplasser, må det utføres skjermingstiltak. Som skjerming er det anbefalt tette
balkongrekkverk eller hel innglassing. Videre anbefales det at alle leiligheter planlegges
gjennomgående og at soverom bør legges mot ꞌꞌstille side ꞌꞌ, samt at støyreduserende tiltak må
påregnes for alle fasader som ligger i støysone. Støysoner er vist i plankartet med
hensynssoner. Det er innarbeidet bestemmelser knyttet til støykrav under bestemmelsene til
hensynssoner.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg 5), samt at det er
gjort geotekniske undersøkelser av løsmassene (vedlegg 8). I rapporten fra undersøkelsene
framgår det at løsmassene på tomten består av faste finkornete masser. Av ros analysen
framgår det at håndtering av overvann og vannforsyning inklusiv brannvann må avklares
nærmere gjennom tekniske planer. Videre kan det oppstå farlige situasjoner i forbindelse med
at nedkjøringen til parkeringskjelleren krysser fortau. Det er ellers ikke avdekket spesielle
risiko eller sårbarhetsforhold i eller i tilknytning til planområdet.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon
Med bakgrunn i gjennomgangen over, anbefaler administrasjonen at planen legges ut til
offentlig ettersyn og høring. Det bes i høringen spesielt om innspill til høyder og plassering av
bebyggelsen.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1
Plankart-nivå1-p-kjeller_2018-01-23
2
Plankart-nivå2_2018-01-23
3
Rådhusveien 36-38, reguleringsbestemmelser 06.02.2018
4
Planbeskrivelse 23.01.2018
5
ROS 23.01.2018
6
Sol- og skyggeanalyse

7
8
9
10

Illustrasjon av parkeringskjeller
Grunnboringer - geoteknisk rapport
Støyrapport
Merknader til oppstartsmelding
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Vedrørende avfallsløsninger i planforslag for Rådhusveien 36 og 38 vises det til avfallsteknisk norm punkt 2 som
regulerer valg av avfallsløsninger.
Ved mer enn 20 boenheter skal nedgravde løsninger vurderes. Nye utbyggingsområder med flere enn 30
boenheter skal ha nedgravde løsninger, etter nærmere angitte retningslinjer. For ytterligere informasjon se
Avfallsteknisk norm som er tilgjengelig på nettsidene til Avfall Sør.
www.avfallsor.no/informasjon/dokumenter/avfallsteknisk‐norm/

Vennlig hilsen

Yngvar Mjåland
Rådgiver
M: +47 48 00 29 25 - T: +47 38 13 70 31
Yngvar.Mjaaland@avfallsor.no - www.avfallsor.no
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Kan denne legges inn som notat fra barn‐ og unges representant i sak 2016/3123.
Vibeke
Fra: Yngvild Grummedal
Sendt: tirsdag 17. april 2018 11:19
Til: Vibeke Wold Sunde
Emne: SV: Detaljreguleringsplan for Rådhusveien 36 og 38.

Uttalelse fra barn og unges representant, Rådhusveien 36 og 38.
I planbeskrivelsen fra Prosjektgruppen as heter det :
«Når planforslag nå er ferdig utarbeidet, så skal det på høring til alle involverte parter. Videre
får barn og unge mulighet for innspill til planprosessen, ved at de omkringliggende skolenes
elevråd informeres og inviteres til å komme med innspill til planprosessen og planens
innhold».
I dialog med lærer tilknyttet elevråd ved Tangvall skole, får jeg bekreftet at de ikke innehar kjennskap til planen eller
prosessen. Med forbehold om at dette medfører riktighet, vil det bety at barn og unge ikke har fått mulighet til den
grad av medvirkning som her skisseres i utbyggers planforslag.
Jeg stiller meg positiv til rekkefølgekravet kommunen her har lagt inn, og ser behovet for at tilbudet til barn og unge
blir sett i en sammenheng med utbygningen av Tangvall sentrum forøvrig. Anmoder til en tett og nær dialog med barn
og unge i prosessen i ytterligger planer som vil definerer aktivitetstilbudet i sentrum.
I et kriminalitetsforebyggende perspektiv oppfordrer jeg til at det sikres god belysning mellom bygningene. Samt at
lekeareal for de minste blir plassert på en egnet plass, hvor det tas hensyn til blant annet mangfold og inkludering,
støy, trafikkfare og annen helsefare.

Med vennlig hilsen
Yngvild Grummedal
Barn og unges representant
Søgne Kommune
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Vår ref.: 201606149
Vi viser til oversendelse datert 07.03.2018.
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom‐, erosjon‐ og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal
tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan‐ og bygningsloven.
NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger.
Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber
kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I
denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder vi viser vi til NVEs veileder 2/2017 Nasjonale
og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og øvrig veiledningsmateriell på
NVEs nettsider www.nve.no/arealplan.
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom‐ og skredfare
i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel.

Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no
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Rådhusveien 36 og 38 , Detaljregulering - Plan ID 201613
Vi viser til vår kommentar som er tatt med i planbeskrivelsen
Agder Energi Nett AS – opplyser at de har en høyspentkabel gjennom deler av
planområdet, og at det må tas hensyn til denne i det videre planarbeidet. Videre opplyses
det at eksisterende trafo har god kapasitet, men siden det legges opp til en høy
arealutnyttelse, anbefales det å gjennomføre en energiberegning tidlig i prosessen slik at
behov for forsterkninger kan planlegges i god tid. Vi ser for oss at det blir behov for en
mindre omlegging av høyspentkabelen, som følge av det foreliggende planforslaget
Med vennlig hilsen
Trygve Dahl | Senioringeniør
trygve.dahl@ae.no tlf: +47 38 60 86 58
Agder Energi Nett AS
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00

www.aenett.no

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 16/09095-6

Deres ref.: 2016/3123 -12244/2018

Dato: 23.04.2018

Søgne kommune - merknader til offentlig ettersyn - detaljregulering for Rådhusveien
36 og 38 - planID 201613
Viser til oversendelse datert 7.3.18.
Saken gjelder forslag til detaljreguleringsplan for Rådhusveien 36 og 38. Planforslaget
legger til rette for høy utnyttelse av område med blokkbebyggelse opp til 10 etasjer.
Parkering er foreslått løst i parkeringskjeller. Planen legger til rette for forretninger,
bevertning og/eller tjenesteyting i første etasje og boliger og/eller tjenesteyting i etasjene
over.
Det er positivt med høy utnyttelser knyttet til fortetting i sentrum og nær kollektivtilbud og
eksisterende infrastruktur, i tråd med nasjonale føringer for by- og tettstedsutvikling.
For å ivareta forutsigbarheten for berørte parter i sentrum bør kommunen vurdere å gjøre
utarbeidede illustrasjoner av bebyggelsen bindende. Når det gjelder parkering anbefaler vi
at samtlige p-plasser tilrettelegges for el-biler.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø
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Rådhusveien 36 og 38, plan ID 201613. Offentlig ettersyn og høring
Vi viser til brev fra Søgne kommune av 7. mars 2018, ref 2016/3123 – 12244/2018, med offentlig
ettersyn av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38.
Haugen Senter AS (HS) er eier av naboeiendommene 72/29, 72/74, 72/123, 72/134, 782/155 og
72/194.
På vegne av HS er vi er i utgangspunktet positiv til reguleringsplanforslaget og de byplanmessige grep
som planforslaget legger opp til. Vi er enige med planforslagsstiller i at en høyere arealutnyttelse er
positivt for å skape et mer kompakt, attraktivt og fremtidsrettet sentrum. HS arbeider selv med planer
for en videreutvikling av sine eiendommer, og dette planforslaget harmonerer godt med den
utviklingen man ser for seg.
Planforslaget legger imidlertid opp til at dagens adkomstvei og rampe til parkeringskjelleren nord for
72/200 skal fjernes. Dagens rampe utgjør adkomsten til parkeringskjelleren under HS’s eiendommer
som benyttes av ulike leietakere, herunder Coop og andre butikkleietakere samt beboere med flere.
Parkeringskjelleren inneholder i dag godt over 100 parkeringsplasser.
Vi ser det som en forutsetning for å fjerne dagens adkomstvei og nedkjøringsrampe at man sikrer en
ny adkomst til HS’s parkeringskjeller via den nye parkeringskjelleren og fellesavkjørselen. Det er
derfor viktig at planen inneholder bestemmelser som sørger for at den nye adkomsten dimensjoneres
og opparbeides for en forsvarlig ferdsel for både planområdet og HS’s eiendommer. Det er også viktig
at det blir stilt krav om tinglysing av erklæringer på disse arealene/eiendommen som sikrer HS’s
eiendommers adkomstrettigheter via parkeringskjeller i planområdet.
Så lenge dette blir ivaretatt er imidlertid HS positiv til en omlegging av dagens adkomst/rampe, slik
planforslaget legger opp til.
Med vennlig hilsen

Axel Emil Roll
Styreleder Haugen Senter AS

Besøksadrese:
Karl Johans gate 18C
0159 Oslo

Postadresse:
Postboks 1387 Vika
NO-0114 Oslo

Org.nr:
914 786 495 MVA

Telefon:
(+47) 90 17 94 11

E-post:
post@m2ff.no
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2016/16680

Dato
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Faglig råd og høringsuttalelse til forslag til detaljregulering for Rådhusveien 36
og 38, planid 201613 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 07.03.2018.
Foreliggende planforslag omfatter del av byggeområde for sentrumsformål, BS3, i
kommunedelplanen for Tangvall. Planforslaget har som mål å styrke Tangvall sentrum som et
levedyktig og godt sentrums- og boligområde. Forslaget åpner for høy utnyttelse med bygging
av blokker på inntil 10 etasjer og parkeringskjeller. Det legges til rette for forretninger,
bevertning og/eller tjenesteyting i første etasje og boliger og/eller tjenesteyting i etasjene over.
Vurdering
Fylkesmannen ser i hovedsak positivt på planforslaget slik det foreligger. Dette gjelder spesielt
målet om å redusere klimagassutslipp, noe bl.a. etablering av et større antall boenheter i
sentrum av Tangvall, med kort avstand til det meste, vil bidra til. Slik sett er blokker på inntil 10
etasjer et godt grep.
Fylkesmannen ser for øvrig positivt på at alle planlagte bygg, i henhold til planen, vil ha
atkomst fra offentlige tilgjengelige gågater og torg i sentrum av Tangvall. Her er det også
tilrettelagt arealer for barn og unge. Ytterligere arealer for barn og unge kreves opparbeidet,
før det kan bli gitt byggetillatelse. Av anleggets felles uteoppholdsareal er det satt krav om
minst 150 m2 til lekeareal. Ut fra anleggets størrelse og kommunedelplanens utfyllende
bestemmelser, gir vi likevel faglig råd om at lekearealet utgjør minst 250 m2.
Fylkesmannen har den 25.11.2016 kommet med innspill til oppstart av planarbeidet. Arealet
omfattet da i hovedsak eiendommene Rådhusveien 36 og 38 (til sammen 2452 m2).
Planforslaget er nå blitt utvidet slik at eiendommer på tilsammen 6320 m2 inngår i
planområdet. Av dette er 1336 m2 foreslått regulert til offentlig torg. Det utvidede planområdet
eies av kommunen og nyttes i dag mest til offentlig parkering. Varsel om utvidet planområde
er ikke registrert. Imidlertid opplyses at arealet inngår i planområdet for Tangvall skolesenter
som det ble varslet oppstart av noe tidligere. Fylkesmannen gav den 19.08 2016 innspill til
dette planarbeidet, men hadde ingen merknader som knyttet seg konkret til dette arealet. Ut
fra dette, og av hensyn til arealbruks- og arronderingsmessige forhold, opplyser kommunen at
den fant grunn til å ta arealet inn i reguleringsplanen for Rådhusveien 36-38.
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Uansett hvilke planer som behandles, vektlegger Fylkesmannen at planens konsekvenser for
barn og unge skal være tilfredsstillende ivaretatt. Felles for begge våre innspill fra henholdsvis
19.08 og 25.11 2016, var at planprosessene skulle organiseres slik at synspunkter fra barn
som berørt part kom fram, og at ulike grupper barn og unge ble gitt anledning til å delta.
Planbeskrivelsen skulle omtale denne delen av planarbeidet, samt resultatene av barn og
unges medvirkning. Foreliggende planforslag har ingen informasjon om medvirkning fra barn
og unge i planprosessen, noe vi anser som en mangel ved planforslaget.
Selv om planområdet i dag ikke er spesielt tilrettelagt for barn, oppfordrer vi kommunen til å
involvere barn og unge på en god måte, slik at deres synspunkter til foreliggende planforslag
kommer godt fram før planen tas opp til videre behandling. Resultatet av barn og unges
medvirkning, samt kommunens vurdering av denne, bes sendt Fylkesmannen.
I planbeskrivelsen hevdes det at folkehelsen blir godt ivaretatt i planforslaget. Vi etterlyser i
denne sammenheng oppfølging av rekkefølgekravet som er satt i kommunedelplanens pkt.
1.5.d, om at turvei langs Søgneelva skal være etablert før det kan gis byggetillatelse. Dette
rekkefølgekravet mener vi er svært viktig ut fra hensynet til friluftsliv og folkehelse, og vi gir
derfor faglig råd om at bestemmelsen videreføres i foreliggende planforslag.

Med hilsen
Pia Karine Hem Molaug (e.f.)
faggruppeleder plan

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
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Til Søgne kommune, Rådhusveien 1, 4682 Søgne

MERKNADER I FORBINDELSE MED «OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING –
DETALJREGULERING FOR RÅDHUSVEIEN 36 OG 38 – PLAN ID 201613».
Undertegnede er eier av næringlokalene i Torvgada 3 – 5. Lokalene er utleid til
Eurosko, Norli bokhandel, Specsavers Søgne og Gave & Interiørhuset. Jeg
uttaler meg derfor primært som næringsdrivende og på vegne av de butikkene
som leier hos meg. Vi er veldig opptatt av forhold som kan påvirke muligheten
til å drive butikkdrift i Søgne sentrum.
Dessverre viser det seg at mange planer blir laget uten at man tar tilstrekkelig
hensyn til tilgjengelighet. Dersom Søgne sentrum skal profilere seg som et
handelssenter så må man ikke gjøre tilgjengeligheten for kundene vanskelig.
Med tilgjengelighet så mener jeg innfartsveier og parkeringsmuligheter.
PARKERING.
Det er en misforstått oppfattelse at en parkeringsplass er en parkeringsplass
uansett hvor den er plassert.
En parkeringsplass under bakkenivå er ikke brukervennlig. Her er det også
dessverre mange eksempler på at folk helst ikke vil bruke disse. Årsakene kan
være flere, men gjentagende problemer er ofte at de er trange å kjøre og
parkere i. Altså lite brukervennlig.
Hovden, Evje og Arendal sentrum er kun noen få eksempler på plasser hvor det
ikke har lykkes å få kundene til å bruke parkeringskjellerne. Det viser seg at det
ofte er kun er i pressområder med mangel på parkeringsplasser at folk benytter
seg av parkeringskjeller.
Å fjerne dagens parkeringsplasser på bakkenivå og erstatte dem med
kundeparkering i en parkeringskjeller er en dårlig løsning. Dersom Søgne skal
utvikle og profilere seg som handelssenter så bør heller målet være å øke
antall parkeringsplasser på bakkenivå, lett tilgjengelig.
Størrelsen på den planlagte parkeringskjeller vil i seg selv forsterke den
negative effekten og dårlige brukervennligheten.

Et bedre alternativ til parkeringskjeller vil være å bygge et parkeringshus over
bakkenivå.

HØYDER – SOLFORHOLD.
Bygg på 10 etasjer vil ikke være positivt for de som bor og driver butikk i Søgne
sentrum. Mange butikker på gatenivå vil føle seg svært inneklemt og bortgjemt.
Dette vil naturligvis være et dårlig utgangspunkt da butikken ønsker å trekke til
seg kunder. Da må butikkene ha nok rom og lys til å profilere seg selv og varene
sine. Det faktum at man vil ligge i en mørk bakgate vil ikke være
salgsfremmende.
Bare i butikkene jeg representerer så er det arbeidsplasser til ca 10 personer.
Søgne kommune har gode forutsetninger for å utvikle et attraktivt
handelssenter. Den viktigste forutsetningen er å gjøre tilgjengeligheten god for
kundene som skal bruke butikkene.
Jeg håper at det vil bli tatt hensyn til disse synspunktene slik at Søgne også for
fremtiden vil kunne utvikle seg til å bli et attraktivt handelssenter.

29 april 2018.

Med vennlig hilsen
Gunnar Greibrokk
Søgne Invest AS, Nils Hegglandsvei 53, 4735 Evje.

Til Søgne

kommune.

Kommentar

til reguleringsplanen

for høy blokk i Rådhusveien

36 og i

Rådhusveien38.

Blokkene

vil ta sol, lys og utsikt fra mange som bor i området i dag. Spesielt eldre som synes

de har tilfredsstillende

forhold når det gjelder sol, lys og utsikt, vil bli rammet. Mange er

fortvilte og opplever de planlagte blokkene
Nybyggene

vil kaste lange skygger

som et overgrep.

over sentrumsområdet.

(Midt på dagen 15. januar vil et

bygg som er 30 meter høyt lage en skygge som er ca. 156 meter lang.) De høye byggene

vil

også kunne skape lokal vind på steder der det ellers ville vært tilnærmet vindstille.
Torvet skal være et trivelig område for opphold og aktiviteter. Men nå vil skyggene
ettermiddagen

av og utover gjøre torvet til et kaldere

gjøre Tangvall til et mindre attraktivt handelsområde
Høyblokkene

vil føre til økt trafikk

kaotisk. Innsnevringen

i Rådhusveien

Dette er hovedsykkelveien
er nødvendig

Utnyttelsesgraden

enn i dag.

ved SkrubbSulten

og Sportsenteret

blir enda farligere.

og kiropraktor.

skole i nærheten vil ytterligere føre til økt trafikk.
og lekearealer

som viser bruk/brukbarhet

er plass til hensiktsmessige
Og alle i blokkene

vil kunne

gjennom Søgne. Innkjøring med bil er forbudt her, men biltrafikk

Barn og unge har krav til utearealer
en illustrasjonsplan

sted. Skyggene

av alle kategorier i et område hvor trafikken allerede er

for å frakte folk til og fra fysioterapeuter

En ny videregående

og mørkere

fra

der de bor. I sakspapirene

her mangler

av slike arealer. Mangler planen fordi det ikke

og gode utearealer og lekearealer i området?

har rett til gode fellesarealer.
av tomtene overstiger

Er det satt av nok plass til det?

det som bør være normen i Søgne. Det er utrolig at

det i bygdas mest tettbodde strøk skal presses inn enda flere boenheter.
Skal det plasseres høye blokker på Tangvall,
slik at skyggene

så må de bygges så langt mot nord som mulig

i størst mulig grad faller utenom bebodde områder.

Min konklusjon:
Nei til høye blokker!
Og blokker

Ingen over fem etasjer!

opp til 5 etasjer bygges så langt mot nord som mulig i forhold til

dagens bebyggelse

slik at de ikke lager skygge for andre.

Det må tas hensyn til etablerte

MvhQWW
Floke

Bredland,

Daleheia

10

4640 Søgne
floke@online.no

26.04.2018,

boliger!

Søgne kommune
Rådhuset, Tangvall
4644 Søgne

Merknader til detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan Id 201613.
Planområdet omfatter dels privat og dels kommunal eiendom. Planen legger til rette for høy
utnyttelse av området med blokkbebyggelse opp til 10 etasjer. Disse skal inneholde
forretninger, bevertninger og/ eller tjenesteyting i første etasjer og boliger og/ eller
tjenesteyting i etasjene over.
Administrasjonen framholder at et hovedspørsmål i vurderingen av planen er hva
konsekvensene for omkringliggende områder vil bli. Grønt Nettverk er enig med
administrasjonen i dette. Å bygge høyhus på Tangvall i den størrelse det her legges opp til,
vil innebære en radikal endring av nåværende praksis og tilføre sentrum en rekke
utfordrende miljøaspekter som først må utredes gjennom en konsekvensutredning som
grunnlag for en eventuell endret praksis.
Utbyggingen med høyhus på ca 40 meter vil føre til betydelige negative konsekvenser for
mange nåværende beboere på Tangvall. Vi tror bomiljøet vil bli vesentlig forringet ved
skyggevirkning fra høgblokkene, trivsel blir redusert ved et mer innelukket bomiljø, og
velvære med utsiktsmuligheter til et åpent, grønt kulturlandskap vil bli vesentlig forringet for
mange mennesker.
Tangvall sentrum skal være et innbydende sted der folk trives. Det oppnås ikke ved et
sentrum preget av gigantiske betongblokker som det nå er ønske om å etablere.
Kommunens sentrum står i realiteten foran er veiskille – om det åpne preget med relativ lav
bebyggelse skal fortsette til fordel for en dominerende, høy blokkbebyggelse.
Grønt Nettverk mener barn- og unges interesser må tillegges stor betydning for hvordan
sentrum skal utvikle seg. I denne forbindelse vil grønne lunger i tillegg til åpne sosiale
møteplasser etter vår mening være den utviklingen sentrum bør utvikles etter.

Grønt Nettverk vil også understreke at Tangvall er et viktig område for en rekke fuglearter,
ikke minst på trekk, mange utrydningstruet og derfor på ”Rødlista”. Store høyhus med
dominerende glassflater vil øke den alvorlige trusselen slike bygg representerer for fugl.
Grønt Nettverk vil be kommunen bidra til at det gjennomføres en uavhengig
konsekvensutredning fordi forslaget for bygg med den størrelse som det her ønskes på
Rådhusveien 36 og 38 vil være en radikal endring av nåværende praksis, legge føringer for
tilsvarende høyhus andre steder og endre det preget Søgne kommune som helhet og
sentrum har i folks bevissthet.

Grønt Nettverk ved Odd Kindberg og Peder Johan Pedersen

30.04.2018

Søgne påføres vekstskader!
Nettavisen N 24 i Søgne hadde for kort tid tilbake en oversikt over utbyggingsprosjekter for
boligbygging i Søgne som var under planlegging eller utførelse i nær framtid. Innslaget
hadde overskrift Knuser prognoser for befolkningstilvekst.
Disse planer som dels er under realisering, vil føre til en befolkningsvekst som langt
overskrider utbyggingstakt i henhold til tidligere langtidsplaner (boligbyggeprogram).
Rådmannen uttalte seg positivt til en slik utbygging som etter vår mening ikke harmonerer
med en langsiktig, god og planbasert utvikling.
Det innebærer slik Grønt Nettverk ser det, en ukontrollert samfunnsutvikling som er styrt av
tilfeldige entreprenørers økonomiske interesser med fravær av et helhetlig
samfunnsperspektiv. Det er alvorlig når private aktører får legge premissene for kommunens
utvikling på et så viktig og omseggripende område som boligbygging er.
Grønt Nettverk frykter dette vil føre til at verdimessig viktige samfunnsområder som er av
betydning for god livskvalitet, blir skadelidende. Det gjelder særlig natur / kulturmiljø og
sosialt miljø som har nær tilknytning til hverandre. Dessuten kan dette ha negative
konsekvenser for annen planlegging og utbygging som for eksempel skoler og sosiale
tjenester. Den økonomiske styringen blir også mindre forutsigbar.
Søgne erfarer nå hva en manglende langsiktig og helhetlig utbyggingspolitikk fører til. Den
sterke utbyggingen av boliger øst for Hølleveien har ført til at vegkapasiteten er sprengt, og
at nye utbyggingstiltak må iverksettes. Tangvallplanen ble vedtatt i strid med nasjonale
retningslinjer og lovverk for vern av dyrket jord, og store arealer med dyrket jord er nå
godkjent for nedbygget uten begrunnelse i forhold til jordlov og sentrale føringer for
jordvern. Og i Kjellandsheia har utbyggingsinteressene fått frie hender til å gjennomføre en
utbygging som fullstendig raserer landskapet utfra profitthensyn.
Utviklingen i Søgne viser en forsert utvikling der politikerne har gitt fra seg styringen til
markedet. Det fører til unødvendig tap og forringelse av uerstattelig natur- og
kulturlandskap. Grønt Nettverk etterlyser en langt sterkere politisk vilje til å få kontroll med
boligbyggingen, dempe den for å unngå stadig mer av de uheldige konsekvensene Søgne nå
påføres, med øket press på utbygging til infrastruktur og sosiale institusjoner. Vesentlige
faktorer for innbyggernes folkehelse og livskvalitet blir alvorlig forringet når uerstattelig
natur og kulturlandskap ødelegges fordi markedskreftene blir sluppet løs.

Grønt Nettverk ved Odd Kindberg, Jørund Try og Peder Johan Pedersen

Fra: Odd Glomsaker[od-gl@online.no]
Sendt: 30.04.2018 23:01:37
Til: Postmottak
Tittel: Kommentar - Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38

Att. Vibeke Wohl Sunde
Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38
For 10 år siden var med maksimalt 4 etasjer på Tangvall. Det var det stor enighet om. Overordnede myndigheter
mener nå at sentrumsområder må ha større utnyttelse. Det må ikke bety at Tangvall skal bebygges med 10 etasjers
blokker. 40m høye bygninger vil bli sterkt dominerende og ødelegge mye av det sentrum vi har hatt de siste
10‐årene. Hensynet til eksisterende bebyggelse er ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad. Blokkene bør avtrappes
og ikke ha full høyde ut mot gata.
Skissene som viser solforhold er misvisende for eksisterende bebyggelse.
Søgne 30.4.2018
Odd Glomsaker
Rådhusveien 43, leil. 402
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Høring - detaljregulering

for Rådhusveien

Forslag til detaljreguleringsplan
offentlig ettersyn og høring.

for Rådhusveien

Søgne og Greipstad Sparebank
nærmeste nabo til den påtenkte

36 og 38

36-38 og Sentrumsveien

er eier av GB 72/ 162, Rådhusveien
utbygging.

er lagt ut til

39, og er således

Som bank har Søgne og Greipstad Sparebank et samfunnsansvar.
Søgne og Greipstad
Sparebank har i generasjoner
spilt en rolle for svært mange mennesker og virksomheter
i
hjemkommunene
Søgne og Songdalen. Banken skal derfor ha et sterkt engasjement
i å bidra
til en positiv samfunnsutvikling
i disse kommunene,
med andre ord gjøre kommunene
til et
enda bedre sted å leve og virke for innbyggere og virksomheter.
Søgne kommune har som målsetting å styrke Tangvall sentrum som et levedyktig og godt
sentrumsområde
og boområde og banken er av den oppfatning at forslaget til
detaljreguleringsplan
for Rådhusveien
36-38 og Sentrumsveien
har et innhold som kan bidra
til å oppnå dette. Søgne og Greipstad Sparebank ser på dette som et ledd i en positiv
utvikling av Tangvall som sentrum, men forutsetter at utnyttelsen av disse eiendommene
ikke blir av slik karakter og slikt omfang at det setter begrensinger
på omkringliggende
eiendommer.
Det er derfor viktig at utnyttelsen ses i et helhetlig perspektiv hvor det tas
hensyn til blant annet likebehandling,
herunder krav til maks høyde/antall
etasj er. Søgne og
Greipstad Sparebank er som grunneier opptatt av at det som vil komme av ny bebyggelse i
Rådhusveien
36-38 ikke stenger for eller setter begrensinger
på at også Rådhusveien
39 i
fremtiden kan gis en lignende høy utnyttelse. Dette bør tas inn som premiss som nevnes i
planbeskrivelsen.
Videre er Søgne og Greipstad Sparebank både som bank og som grunneier opptatt av at
behovet for tilgjengelighet
opprettholdes
slik at bl.a. parkeringsdekningen
ivaretas fullt ut.
Mye av arealet brukes i dag til parkering og med så høy utnyttelse som liggeri planforslaget
øker behovet for antall parkeringsplasser.
Det må under planprosessen
avklares om det
antall parkeringsplasser
som forsvinner på bakkenivå når dette bygges ned og det som
oppstår av nytt behov for den økte utnyttelsen blir dekket opp gjennom planforslaget.
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Til Søgne kommune

Høring Detaljregulering
Uttalelse

for Rådhusveien

fra Søgne Senterparti

Det vises til Saksmappe:

Planområdet

2016/3123

omfatter

Disse skal inneholde
og boliger

av området

forretninger,

framholder

hvordan konsekvensene

større

er viktig

perspektiv

generell

i etasjene

å ta opp. Dessuten

for foreslåtte

føre til betydelige

Planen legger til

opp til 10 etasjer.

i første

over.

at hovedspørsmålet

i forhold

eiendom.

og/ eller tjenesteyting

i vurderingen

for de omkringliggende

av planen er

områder blir. Dette mener også

er vi interessert

i å vurdere

saken i et

i Søgne sees i en videre og mer

til denne detaljplanen.

bygg på ca 40 m som er en dobling av etasjer og

høgde i forhold til tidligere,

er redegjort for i saksdokumentene.

Utbyggingen

vil

negative konsekvenser for atskillige nåværende beboere på

Tangvall. Bomiljøet
redusert

bevertninger

hvor utbyggingspolitikk

sammenheng

Skyggeforhold

dato 19.02.2018

med blokkbebyggelse

og/ eller tjenesteyting

Administrasjonen

Senterpartiet

—6245/2018,

dels privat og dels kommunal

rette for høg utnyttelse

etasjer

36 og 38 —Plan Id 201613.

blir forringet

ved et mer innelukket

ved skyggevirkning
bomiljø

og velvære

fra høgblokkene,

trivsel blir

ved utsiktsmuligheter

i et

åpent og grønt landskap vil for atskillige bli borte. Sannsynlig blir den
økonomiske
beboerne

verdien for mange nåværende boliger redusert. Dette er en pris

må betale

dersom

planen gjennomføres.

er både urimelig, uetisk og uakseptabelt.
ikke gjennomføres
overstige

blokkbebyggelses

fortjenestemuligheten

høgde.

for entreprenørene

er urimelig at slike fortjenestemuligheter

dette

Ny blokkbebyggelse
Normalt

må ikke

er

større ved høge enn lågere bygg. Det
prioriteres

at nåværende beboere får sine eiendommer
Senterpartiet

mener

Planen må i sin nåværende opplegg

og den må endres betydelig.

nåværende

Senterpartiet

dersom konsekvensene

blir

forringet.

vil også sette fokus på hvilke sentrum vi skal ha, hvem skal

sentrum tjene og hvilke oppleving har de som bor i sentrum og de som besøker
det. Søgne Senterparti
samfunnsoppgaver
Boenheter

mener det lokale sentrum i Søgne skal dekke viktige

ved administrasjon,

bør begrenses

forbedring.

og annen servicenæring.

da det er andre store arealer

som kan dekke boligbehovet
i trivelige og miljømessige

forretninger

i lang tid framover.

gode omgivelser

som er utlagt til bolig og

Disse er for en stor del plassert

hvor det også er potensial for

Tangvall sentrum skal være et innbydende

og trivselsmessig

Det oppnås ikke ved et sentrum preget av kalde og upersonlige
som det nå legges opp til. På Tangvall

bør det etter Senterpartiets

sted.

betongblokker
mening

prioritere

åpne rom med grønt innslag hvor personer kan møtes i hyggelige,

harmoniske
omgivelse.

både arkitekturmessig

og på annen måte godt tilrettelagte

Dette mener vi ikke er tilstrekkelig

Administrasjonen
trafikkhensyn.

synes å prioritere

områder

gode forbindelser.

nye utbyggingsområder

i planen.

boligbebyggelse

Dette kan vi ikke se er et tilstrekkelig

det er andre betydelige

trafikkmessig

sterkt

prioritert

som har omtrent

ut fra kollektiv

tungtveiende
tilsvarende

argument
kollektivt

Dessuten må slike tiltak forventes

som for eksempel

Leireheia.

Søgne Senterparti

Lajla Elefskaas
(leder)
(
fvctjla

”«
.
C l QJ/V katt/3

.

da

prioritert

i

.

Kommentar

til reguleringsplanen

for Rådhusveien

36 og Rådhusveien38

fra

sameiet i Rådhusveien 30.
Det er en svakhet ved reguleringsplanen
hvor mange leiligheter

at den legger til rette for opptil 10 etasjer, men uten å si

byggene skal inneholde.

Antall beboere

vil ha betydning

for planene.

Vi ser at det har vært mange møter mellom kommunen og utbygger under utarbeidelsen av planen.
Vi er derfor skuffet over at administrasjonen ikke har kommet med sitt syn på planen. Den vil være et
dramatisk

inngrep i bygningsmiljøet

på Tangvall.

Det sies at «den planlagte

utbyggingen

er i tråd med

nasjonale føringer», men det sies lite om konsekvensene byggverkene vil ha for beboerne i
omliggende bygg. Heldigvis sies det i saksframlegget (sak 47/18 i Plan- og miljøutvalget) at
«Hovedspørsmålet

i vurderingen av planen er hvordan konsekvensene for de omkringliggende

områdene blir.».
Planområdet

omfatter

også GB 72/ 187. Det tilhører

til en løsning som er den beste for dagens beboere,

kommunen.

Derfor bør det her være lettere

for nye beboere

og for brukere

av sentrum

å få
på

Tangvall.

Det første spørsmålet som bør stilles er: Vil vi ha høyere blokker enn 5 etasjer på Tangvall?
Spørsmålet bør kunne besvares uavhengig av antall kvadratmeter til lekeplasser til barn og uavhengig
av antall parkeringsplasser i kjelleren, fordi svaret gir føringer for reguleringsplanen. Vi som bor her
har hele tiden hørt at fem etasjer var maksimum og at grunnen under « Nordea-bygget» heller ikke
ville tåle mange etasjer. Men nå kan det komme ti etasjer! Dette alene vil føre til en betydelig
verdireduksjon på våre leiligheter. vi har spasert rundt på Tangvall og forestilt oss de to blokkene
på ti etasjer fra ulike synsvinkler. Og nei - de er uønsket!
I dag er det overfylte P—plasserog delvis kaotiske veier her og der på Tangvall. Forholdene er
vanskelige for ulike typer trafikanter. Vi antar at det også kommer folk med biler til de planlagte
blokkene. Det vil gi mer trafikk og mer kaos. Nedkjørselen til parkeringskjelleren vil også ta arealer
som i dag brukes på gateplan.
Vurderinger av sol/skygge—forholdfor dagens beboere i området, må få stor betydning. Og særlig for
de som bor i nærliggende leiligheter. Vi ser også at nye vegger og nye stengsler rett utenfor vinduene
i eksisterende bygg vil ødelegge mye for mange.
Det er også feil i saksframstillingen.

Det står at nybyggene

ikke vil ha konsekvenser

for beboere

i

Rådhusveien 30. Det er feil. Samtlige rom mot vest vil miste lys og utsikt. Dette kan ha stor psykisk
innvirkning. Og alle i nordre del blir sterkt rammet, som også beboere omliggende leilighetsbygg blir.
l planene omtales lys og luft som viktig for beboerne i de nye blokkene, men gjelder ikke dette også
for oss som allerede bor i området? Ut fra planene så virker det ikke sånn.
Bygningene står så tett og er så høye at miljøet rundt kan få preg av lukkede, mørke rom fordi
sollyset aldri kommer

ned mellom

bygningene.

På side 11 skriver saksbehandler

at virkningene

for

beboere i enkerte gamle bygg ville blitt den samme om de nye bygningene var på fire etasjer. Her
glemmer

saksbehandler

at det er forskjell

på å være nede på «bunnen»

mellom

to bygg som er 20 m

høye og to bygg som er 41,2 meter høye. Og det er ikke i tråd med «nasjonale føringer». Det ønskes
lyse, solrike, åpne og luftige boligområder som er miljøvennlige og trafikksikre. Generelt vil det være

slik at jo lenger

bygningene

står fra hverandre,

Nå er det ikke bare lyset/sollyset

jo lenger

ned mellom

bygningene

vil sollyset

nå.

som teller. For de fleste teller også utsikten. Og det er neppe i tråd

med «nasjonale føringer» at utsikt erstattes av sikt til vegger og vinduer i nabobygg.
Andre reguleringsplaner:
videregående

Vi vil også minne om at planer for Tangvall bl.a. må ta seg av en ny

skole og nødvendige arealer til den. Vi tror det vil være lurt å se planene i området i

sammenheng.

Barn og unge: Hvordan er arealene som avsettes til barn og unge? Ville medlemmene
miljøutvalget

ønsket

Søppelhåndtering:
kommer

å la eventuelt

sine egne barn vokse opp her?

Uansett høyden på eventuelt

en «nedgravd

i Plan- og

søppelhåndtering»

nye bygg, så ønsker vi at kommunen

med byggene

og at den dimensjoneres

krever at det

slik at omliggende

bygg også kan bruke anlegget.
«Vind-effekten»:

Det skapes turbulens

og kraftige kastevinder

på gateplan rundt høye hus som ligger

nær hverandre. Vinden kan bli dobbelt så sterk som den ellers ville vært. Dette er et viktig argument
for å ha størst mulig avstand mellom høy—bygg.
Brannsikkerhet:
branntrapp

Vi er fortalt at brannsikkerheten

og vi må eventuelt

blir dårligere for oss. Rådhusveien 30 har ingen

reddes ut fra verandaene som alle ligger mot vest nærmest

Rådhusveien 36 ved bruk av stigebil. Men dette krever at stigebilen har stor nok plass til nødvendig
manøvrering.

Det må reserveres arealer rundt kommende og eksisterende

blokker til håndtering

av

nødsituasjoner.

Nabogrenser/

byggegrenser:

Etter Plan- og bygningsloven

meter og/eller minst halvparten

skal avstanden nabogrense være fire

av høyden på nabobygget.

Ut fra dette skulle nabobygget være

betydelig lenger unna enn forslaget i planen. Vi ønsker det!
Noen

tall om sol og skygge:

Tallene nedenfor viser skyggelengden fra en 41,2 m høy bygning når sola er høyest på himmelen den
15. i hver måned
Bredland

Dato

og skyggelengden

til å gjøre beregningene

3 timer

før/etter

Skyggen 3timer før/ etter

skygge

midt på dagen

214m

943m

15. feb

117m

225m

15. mar

73m

112m

15. apr

47m

92m

15. mai

33m

67m

15. jun

29m

58m

Vi ser at deler

av sentrum

på Tangvall

uteplasser og mindre attraktivt

oppe.

Vi har fått

Floke

for oss:

Korteste

15. jan

at sola er høyest

blir liggende

i skygge.

Det kan føre til mørke

og lite trivelige

sted for opphold og innkjøp. « Høyhus—vinden» er også negativ.

UNDERSKRIFTER FRA BEBOERE lRÅDHUSVEIEN 30
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Søgne

Kommune

Plan og Miljøavd

UTBYGGING RÅDHUSVEIEN 36 OG 38.

Vi kjøpte leilighet i 6. etg. i Rådhusveien

30 for 4 år siden.

sagt av selger (Mur i Sør) at Rådhusveien
etasjer

da fundamentet

opplyst
kjøpte

vi leiligheten

alderdommen

kommer

tidligere.
mistrives

og dette

blir

blitt bygget

15.00 ville vi langt fra betalt

også flytte

Karin

der,

mye av det vi har betalt

,

('t

W. Lohne

, ' ';3. -,7
Bay/Vi“

å flytte

er en koselig,

at Tangvall
lys og trivelig

)

...,-J
//

Dere politikere

”vi—

fl/l

litt på

kanskje er plassen å flytte
plass å bo. Vi håper dere

.—

Finn Lohne

til.

der sola går ca kl

for.

g
z

bør der være

det er slik vi får det

30.04.18

,.

Igbbréu

i lia bak kunstgressbanen

for det.

, /
%

36 som ett

når dere blir eldre, og jeg håper dere tenker

til da det forhåpentligvis

vi

om slike bygg

ikke vil bli så attraktivt

dere vil ha det, og ha i tankene

vil arbeide

betalte

vil mange på Tangvall

like mye for leiligheten

nå. Vi mener at vi blir frastjålet

hvordan

gjennomført

vil gjøre at området

Eks.: Hadde blokkene

må kanskje

På Tangvall

jeg har aldri hørt at der har vært planer

Hvis disse byggene

derfor

Vi ser ikke på Rådhusveien

bygg som bør rives og at der bygges nytt.

litt forusigbarhet,

Søgne,

Man har spart hele livet og da

har det greit og fritt,

disse kravene.

Det ble samtidig

Ut fra disse forutsetningene

5.5 millioner.

vil man gjerne

mye for å tilfredsstille
gammelt

for flere etasjer.

38 kunne utbygges.

for nærmere

ble det

36 ikke kunne bygges ut i flere

ikke var konstruert

at Rådhusveien

Den gangen

”&

,

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2721 -19836/2018
Anne Christin Høyem
23.04.2018

Saksframlegg
Referatsaker 30.04.2018
Utv.saksnr
13/18

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
30.04.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.04.2018
Behandling:
Repr: Helge Andersen fremmet forslag:
Eldrerådet viser til RS 9/18 - Offentlig ettersyn og høring – detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 –
Plan ID 201613 og gir følgende innspill: Lys – og solforhold og tilgjengelig het for
renovasjonskjøretøy, snørydding –og utrykningskjøretøy må ivartas. Høyde på nye bygg bør ikke bli
høyere enn for de allerede eksisterende bygg.

Votering
Enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag:
Eldrerådet viser til RS 9/18 - Offentlig ettersyn og høring – detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38
– Plan ID 201613 og gir følgende innspill: Lys – og solforhold og tilgjengelig het for
renovasjonskjøretøy, snørydding – og utrykningskjøretøy må ivartas. Høyde på nye bygg bør ikke bli
høyere enn for de allerede eksisterende bygg.
Eldrerådet tar de øvrige referatsaker til orientering.

Oppsummering av høringsuttalelser til reguleringsplanen for
Rådhusveien 36 og 38
Avfall sør, 26.03.18.
Det vises til avfallsteknisk norm punkt 2, nye utbyggingsområder med flere enn 30 boenheter
skal ha nedgravde løsninger.
Administrasjonens kommentar:
Merknaden foreslås imøtekommet ved å innarbeide i bestemmelse 2.1.10; Renovasjon løses
med nedgravd løsning langs Sentrumsveien. Det skal ligge et område i nord, for område
BKB3 og et i sør, for område i BKB1og BKB2.
Barn og unges representant, 17.04.18.
Har fått bekreftet at elevrådet ved Tangvall skole ikke kjenner til planen, dette betyr at barn
og unge ikke har hatt mulighet til å medvirke.
Er positiv til rekkefølgekravet som stilles og ser behovet for at tilbudet til barn- og unge blir
sett i sammenheng med utbyggingen av Tangvall sentrum for øvrig. Anmoder om en tett
dialog med barn og unge i prosessen knyttet til planer som ytterligere vil definere
aktivitetstilbudet for barn i sentrum.
I et kriminalitetsforebyggende perspektiv oppfordres det til at det sikres god belysning mellom
bygningene, samt at lekeareal blir plassert slik at det tas hensyn til blant annet mangfold,
inkludering, støy og trafikkfare.
Administrasjonens kommentar:
Det er etter at planen ble sendt på høring gjennomført et møte med elevrådet på Tangvall
ungdomsskole, vedlegg 6. Ved tidligere utarbeidelse av utomhusplan for de offentlige
uteoppholdsarealene på Tangvall er barne- og ungdomsrådet involvert i arbeidet. Kravet til
medvirkning knyttet til planarbeidet vurderes som ivaretatt. Det forutsettes at tilsvarende
medvirkningsopplegg gjennomføres ved ytterligere planlegging av arealer for barn- og unge
på Tangvall.
For å sikre god belysning legges det det inn i rekkefølgekrav om belysningsplan for
utearealene. Lekearealer skal utformes i tråd med krav knyttet til sikkerhet.
NVE, 17.04.18.
Minner om at kommunen har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom ogskredfare, uavhengig av om NVE har gitt uttalelse til saken. Det er ikke bedt om konkret
bistand i saken, NVE har derfor ikke gitt en konkret uttalelse.
Administrasjonens kommentar:
Det er gjennomført en ros-vurdering av planområdet og foretatt grunnboringene for å avklare
grunnforholdene. Grunnboringene viser at området består av tykke lag med sand, med silt og
leire når en kommer ned i dybden. Området er flatt og det er ikke vurdert at området er

rasutsatt. Ved kraftig regnvær kan overvann være en utfordring, løsninger for infiltrasjon og
drenering avklares gjennom detaljprosjektering og tekniske planer.
Agder Energi Nett, 18.04.18.
Opplyser om en høyspentkabel gjennom området, denne må tas hensyn til. Eksisterende trafo
har god kapasitet, men det må avklares om det er behov for forsterkninger.
Administrasjonens kommentar
Eventuell omlegging av høyspent og utbedring av kapasiteten vurderes å kunne løses innenfor
planenes rammer.
Vest-Agder fylkeskommune, 23.04.18.
Det er positivt med høy utnyttelse nær kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur, i tråd med
nasjonale føringer for by- og tettstedsutvikling.
For å gi forutsigbarhet bør kommunen vurdere å gjøre utarbeidede illustrasjoner bindende.
Det anbefales at samtlige p-plasser tilrettelegges for el-biler.
Administrasjonens kommentar:
Illustrasjonene er ikke helt i tråd med det planen hjemler, og er bearbeidet videre etter at
planen var på høring, vi finner derfor ikke grunnlag for å gjøre illustrasjonene bindende.
Parkeringsplassene til boliger skal kunne tilrettelegges for lading av el-bil, men vi finner ikke
grunnlag for å kreve at alle offentlige tilgjengelige parkeringsplasser skal være tilrettelagt for
lading el-bil.
Haugen senter AS, 26.04.18.
Er i utgangspunktet positiv til planforslaget, men forutsetter at atkomsten til parkering for
Haugen senter sine eiendommer sikres.
Administrasjonens kommentar:
Det er i planen forutsatt at eksisterende nedkjøring stenges på sikt og at eksisterende
parkeringskjeller kobles sammen med planlagt ny p-kjeller og at det etableres en ny felles
nedkjøring. Det vurderes ikke som nødvending med endringer av planen for å sikre en slik
løsning.
Sameiet Torvgada 3, 19.04.18.
- Stiller spørsmål ved den enorme høyden på 10 etasjer. Den vil føre til at forretningsog bområdet vil bli skadelidende.
- I reguleringsforslaget står det at byggingen skal vektlegge hensyn til naboer. Vi
opplever at våre krav til boforhold blir totalt overkjørt.
- Er det kapasitet til å gi de nye næringsområdene tilstrekkelig parkering, Tangvall er
allerede ganske sprengt med tanke på parkeringsplasser.
Administrasjonens kommentar
Administrasjonen har forståelse for Torvgada 3 sine innvendinger til planen. Det oppfordres
fra nasjonalt hold å fortette i kollektivknutepunkt. Høy og tett bebyggelse er i tråd med disse

føringene. Sammen med kravene om høy utnyttelse er det også krav om god nok bokvalitet og
det er en forutsetning at teknisk forskrift sine krav følges, blant annet med tanke på lysforhold
i oppholdsrom. Bebyggelsen er søkt plassert slik at sollys skal slippe inn mellom
bebyggelsen, men med slik høyde på byggene vil disse skyggelegge store deler av
bebyggelsen i Torvgada 3. Etter høringen av planen er byggegrensen for BKB2 trukket litt
mot sør for å gi litt mer avstand til Torvgada 3. For å imøtekomme merknadene fra Torvgada
3 anbefaler administrasjonen at maks gesimshøyde for planlagt bebyggelse reduseres til kote
37.
Det er stilt krav til parkeringsdekning i tråd med kravene i kommunedelplanen for Tangvall.
For å gi en bedre parkeringsløsning på Tangvall jobbes det med å erstatte bakkeparkering med
en felles parkeringskjeller med bred og lett tilgjengelig atkomst og med god kobling opp til
torg og gågater.
Sameiet Rådhusveien 30, samt en rekke underskrifter, 30.04.18.
Det er en svakhet ved planen at det ikke er oppgitt hvor mange leiligheter byggene på 10
etasjer skal inneholde. Det første spørsmålet som bør stilles er; vil vi ha høyere bygge enn 5.
etasjer på Tangvall. Vi som bor i området har hele tiden hørt at 5. etasjer var maks. Nå kan
det komme 10 og det vil føre til en betydelig verdireduksjon av våre leiligheter.
I dag er det overfylte parkeringsplasser og kaotiske veier på Tangvall. Antar at det vil komme
flere folk og flere biler med de nye blokkene, som vil gi mere kaos.
Vurdering av sol/skyggeforhold må få stor betydning. Samtlige rom mot vest i Rådhusveien 30
vil miste lys og utsikt. Bygningene vil stå så tett at miljøet rundt kan få preg lukkede mørke
rom.
-

Minner om at det også pågår annet planarbeid og at det ville være lurt å se planene i
sammenheng.
Hvordan blir arealene satt av til barn og unge?
Ønsker at kommunen krever nedgrav søppelhåndtering.
Det skapes turbulens og kastevinder på gateplan rundt høye hus, vinden kan bli
dobbelt så sterk som den ellers ville vært.
Vi er fortalt at brannsikkerheten vil bli dårligere, det må reserveres arealer for
manøvrering av stigebil.
Etter PBL skal avstanden til nabogrensen være 4 meter eller minst halvparten av
høyden på nabobygget.
Skyggelengden på fra et framtidig bygg på 41,2 meter, vil 15. januar være på det
minste 214 meter og tre timer før/etter dette være 943 meter, etc. Vi ser at deler av
Tangvall vil bli liggende i skygge og gi et mindre attraktivt sted.

Administrasjonens kommentar:
Det er i planen lagt noen rammer for hvilke funksjoner som kan være i de ulike etasjene, men
det er ikke låst i planen hvor mange leiligheter som skal etableres. Dette er gjort for å gi
fleksibilitet til å tilpasse prosjektet noe underveis. Det er satt som krav at funksjonene i første
etasje skal være forretninger, restauranter eller servicevirksomhet for å sikre at det legges til
rette publikumsrettet virksomhet som kan bidra til å styrke Tangvall som sentrum.

Administrasjonen har forståelse for at beboerne i Rådhusveien 30 og andre er negative til den
foreslåtte høye bebyggelsen. Det oppfordres fra nasjonalt hold å fortette i
kollektivknutepunkt. Høy og tett bebyggelse er i tråd med disse føringene. Sammen med
kravene om høy utnyttelse er det også krav om god nok bokvalitet og det er en forutsetning at
teknisk forskrift sine krav følges, blant annet med tanke på lysforhold i oppholdsrom.
Bebyggelsen er søkt plassert slik at sollys skal slippe inn mellom bebyggelsen, men med slik
høyde på byggene vil disse skyggelegge store deler av bebyggelsen i Rådhuveien 30 på
ettermiddagen. Etter høringen av planen er byggegrensen for BKB2 trukket litt mot vest for å
gi litt mer avstand til Rådhusveien 30. For å imøtekomme merknadene fra Rådhusveien 30
anbefaler administrasjonen at maks gesimshøyde for planlagt bebyggelse reduseres til kote
37.
-

-

Gjennom denne planen og andre planer som det jobbes med på Tangvall, søkes det å
finne bedre løsninger både for bilister og myke trafikanter, se kommentar til Torvgada
3 over. Kjøre- og gangatkomster ses i sammenheng på tvers av planene.
Tangvall er i dag et område preget av biler og parkeringsplasser. Det er planer om
oppgradering av de offentlige uteoppholdsarealene til bedre arealer til barn og unge,
samt legge til rette for at mer av parkeringen skjer under bakkenivå, slik at konflikten
mellom myke trafikanter og bilister reduseres. Utviklingen av sentrumsdelen av
Tangvall ses også i sammenheng med planleggingen av det nye skolesenteret på
Tangvall, hvor idrettsanlegg og områder for lek vil bli oppgradert.
Merknaden knyttet til søppelhåndtering foreslås imøtekommet ved at det legges inn
krav om nedgravd løsning, ref. kommentar til Avfall sør.
Det er rett at høy bebyggelse og trange gateløp vil gi fallvinder og turbulens, dette er
en utfordring også med lavere bygg enn 10 etasjer….
Gateløpet inn til Rådhusveien 30 skal ikke reduseres, slik at framkommeligheten for
stigebil opprettholdes.
Gjennom reguleringsplaner kan avstandskravet etter plan- og bygningsloven
reduseres, i en sentrumsstruktur er det normalt.
Det er rett at foreslåtte bebyggelse vil skyggelegge store arealer. Bebyggelsen er
foreslått som smale bygg, for å begrense skyggeleggingseffekten.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 26.04.18.
Fylkesmannen er i hovedsak positiv til planforslaget. Ut fra størrelsen på anlegget gis det
faglig råd om at lekearealet økes til minimum 250 m2.
Fylkesmannen etterlyser barn og unges medvirkning i planarbeidet.
Det gis faglig råd om at kommunedelplanens rekkefølgekravet knyttet til turvei langs
Søgneelva legges inn i planen.
Administrasjonens kommentar
Det faglige rådet knyttet til lekeareal foreslås imøtekommet ved at kravet til lekeareal økes.
Etter at planen ble sendt på høring har det blitt gjennomført et medvirkningsopplegg med
elevrådet på Tangvall ungdomsskole, vedlegg 6.
Det er foreslått en fordeling av rekkefølgekravene for å gjøre de mer håndterlige, enn om alle
kravene knyttes til alle nye byggeområder. Administrasjonen er enig i at turveien langs
Søgneelva er et viktig tiltak for framtidige beboere på Tangvall, men for områdene som

planlegges i denne planen er oppgradering av de offentlige uteoppholdsarealene og
rundkjøring i krysset Hølleveien/Tangvallveien vurdert som mer prekært å få på plass.
Søgne Invest, 29.04.18.
Eier næringslokalene i Torvgada 3-5 og er opptatt av forhold som kan påvirke muligheten til
å drive butikkdrift. Tilgjengeligheten (innfartsveier og parkering) for kunder må ikke gjøres
vanskelig.
Å fjerne dagens parkeringsplasser og erstatte disse med parkeringskjeller er en dårlig
løsning. Skal Søgne utvikles som handelssenter bør heller antall parkeringsplasser på
bakkenivå økes. Et bedre alternativ til parkeringskjeller er å bygge et parkeringshus over
bakkenivå.
Bygg på 10 etasjer vil ikke være positivt for de som bor og driver butikk i Søgne. Butikkene
må ha nok rom og lys til å profilere seg og varene. Det faktum at man ligger i en mørk
bakkgate vil ikke være salgsfremmende.
Administrasjonens kommentar
Administrasjonen har tro på at en lett tilgjengelig og romslig parkeringskjeller vil gi et godt
parkeringstilbud på Tangvall. Tangvall er i dag preget av arealer for biler og er lite tilrettelagt
for gående og syklende. Gjennom denne og andre planer for Tangvall jobbes det med å legge
til rette for at det skal bli enklere å gå, sykle og ta buss. Samtidig ønskes det å opprettholde
den gode parkeringsdekningen, men ved å ta i bruk arealer under bakkenivå.
For at den planlagte bygningsmassen ikke skal bli for ruvende er det satt krav om at
bebyggelsen over andre etasje skal være inntrukket i forhold til underliggende etasjes gesims.
Videre er den høyde delen av bebyggelsen plassert med avstander som skal gi rom for lys og
sol mellom bebyggelsen. Det er et krav om at fasadene i første etasje skal ha et åpent preg, for
å fremme tilgjengelig og hindre baksider. Planen fører til en utvidelse av sentrumsområdene
og legger til rette for flere gode forretningslokaler på Tangvall.
Høyden på bebyggelsen kan bli en utfordring, administrasjonen foreslår å imøtekomme
merknaden ved å redusere maks gesimshøyde til kote 37.
Floke Bredland, 26.04.18.
Blokkene vil ta sol, lys og utsikt fra mange som bor i området i dag. Byggene vil kaste lange
skygger, midt på dagen 15. januar vil et bygg som er 30 meter høyt kaste skygger på 156
meter. De høye byggene vil også kunne skape lokal vind på steder som ellers ville vært
vindstille.
Skyggene vil gjøre torvet til et kaldere og mørkere sted og kan gjøre Tangvall til et mindre
attraktivt handelssted.
Høyblokkene vil føre til økt trafikk i et område hvor trafikken allerede er kaotisk. En ny
videregående skole vil ytterligere føre til økt trafikk.
Er det nok plass til fellesarealer og lekearealer til barn og unge?

Utnyttelsesgraden er for høy, det bør ikke bygges høyere enn 5 etasjer og bebyggelsen må
plasseres slik at de ikke lager skygge for andre.
Administrasjonens kommentar
Det vises til kommentarene over, merknadene foreslås imøtekommet ved reduksjon av
planlagt høyde.
Det er gjort en samlet vurdering av arealene på Tangvall og vurdert at de totale arealene for
barn og unge er gode nok og at de dekker behovet for ulike aldersgrupper.
Grønt nettverk i Søgne, 30.04.18.
Å bygge høyhus i den størrelsen det her legges opp til vil være en radikal endring av
nåværende praksis og tilføre sentrum en rekke utfordrende miljøaspekter. Bygging av høyhus
vil føre til betydelige negative konsekvenser for mange nåværende beboere på Tangvall.
Grønt nettverk mener barn og unges interesser må tillegges stor betydning for hvordan
sentrum skal utvikle seg. Grønne lunger bør legges inn.
Tangvall er et viktig område for en rekke fuglearter, høyhus med dominerende glassflater vil
være en alvorlig trussel mot fugl.
Ber om at kommunen gjennomfører en uavhengig konsekvensutredning.
Administrasjonens kommentar
Det vises til kommentarene over.
Bebyggelsen er foreslått redusert i høyde og administrasjonen har ikke funnet faglig grunnlag
for at foreslåtte bebyggelse vil utgjøre en ekstra fare for fugl.
Odd Glomsaker, 30.04.18.
For 10 år siden var det maksimalt 4 etasjer på Tangvall, krav om høyere utnyttelse må ikke
bety at det skal bygges 10 etasjer.
Hensynet til eksisterende bebyggelse er ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad. Blokkene bør
avtrappes og ikke ha full høyde mot gata.
Skissene som viser solforhold er misvisende.
Administrasjonens kommentar
For at den planlagte bygningsmassen ikke skal bli for ruvende er det satt krav om at
bebyggelsen over andre etasje skal være inntrukket i forhold til underliggende etasjes gesims.
Videre er den høyde delen av bebyggelsen plassert med avstander som skal gi rom for lys og
sol mellom bebyggelsen.
Det er utarbeidet reviderte illustrasjoner for sol- og skyggeforhold. Det vises til
kommentarene over.

Søgne og Greipstad sparebank, 26.04.18.
Søgne og Greipstad sparebank er av den oppfatning at planen kan bidra til en positiv
utvikling av Tangvall sentrum, men forutsetter at utnyttelsen av eiendommene ikke blir av en
slik karakter at det setter begrensninger på omkringliggende eiendommer. Tilsvarende
utnyttelse må også kunne legges til grunn for Rådhusveien 39 i fremtiden.
Tilgjengeligheten må opprettholdes og det må avklares om behovet for nye parkeringsplasser
og erstatning for de som omdisponeres dekkes opp gjennom planforslaget.
Administrasjonens kommentar
Etter dagens føringer legges det til grunn høy utnyttelse av arealene i sentrum, tett på
kollektivtilbud, dette er en forventning ved all planlegging i sentrum. Hvorvidt høy utnyttelse
vil vektlegges like tungt i fremtiden, eller om det vil komme andre føringer som endrer
prioriteringene i planleggingen kan ikke administrasjonen svare for.
Gjennom denne og andre planer på Tangvall jobbes det med etablering av en felles
parkeringskjeller med lett tilgjengelig atkomst. Parkeringskravene som er satt er i tråd med
kravene i kommunedelplanen for Tangvall.
Søgne Senterparti, 30.04.18.
Senterpartiet er opptatt av saken vurderes i et større perspektiv hvor utbyggingspolitikken i
Søgne sees i en videre sammenheng.
Utbyggingen vil føre til betydelige negative konsekvenser for nåværende beboere på Tangvall.
Planen må endres betydelig og ny blokkbebyggelse må ikke overstige nåværende
blokkbebyggelse.
Søgne Senterparti mener sentrum skal dekke viktige samfunnsoppgaver ved administrasjon,
forretninger og annen servicenæring og at boenheter bør begrenses. Det bør prioriteres åpne
rom med grønt innslag, hvor personer kan møtes. Administrasjonen synes å prioritere
boligbebyggelse ut fra kollektivhensyn. Dette kan vi ikke se er et tilstrekkelig tungtveiende
argument, da det er andre steder som har omtrent tilsvarende kollektivdekning.
Administrasjonens kommentar
Etter administrasjonens vurdering er det avklart gjennom kommuneplanen og
kommunedelplanen for Tangvall at området som planlegges skal kunne videreutvikles som et
sentrumsområde med høy utnyttelse. Konkret hvor høy bebyggelse som kan aksepteres er
ikke avklart og må derfor vurderes gjennom reguleringsplan.
Det er rett at bebyggelsen vil gi negative konsekvenser for omkringliggende boliger, dette er
kommentert over.
Det er en klar føring i overordnede planer at det skal fortettes nær kollektivknutepunkt,
samtidig skal en ved fortetting sikre tilstrekkelig bokvalitet.
Finn og Karin Lohne, 30.04.18.
Kjøpte leilighet i Rådhusveien 30 for 4 år siden, fikk da beskjed om at Rådhusveien 36 ikke
kunne bygges ut i flere etasjer, men at nr. 38 kunne bygges ut. Under disse forutsetningene

kjøpte vi leilighet. Hvis planene gjennomføres vil mange mistrives og leiligheten vil miste
verdi.
Tangvall bør være en koselig, lys og trivelig plass å bo. Vi håper dere vil arbeide for det.
Administrasjonens kommentar
Administrasjonen har forståelse for bekymringen knyttet til planene om høy bebyggelse. Det
vises til øvrige kommentarer over.
Eldrerådet, 30.04.18.
Lys – og solforhold og tilgjengelighet for renovasjonskjøretøy, snørydding – og
utrykningskjøretøy må ivaretas. Høyde på nye bygg bør ikke bli høyere enn for de allerede
eksisterende bygg.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentarer over.

