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MINDRE ENDRINGER REGULERINGSPLAN UBERGSMOEN - 
UTVIDELSE BOLIGTOMT PÅ TANGHEIA 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING 

 
Etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling §12-14 vedtas mindre endring av  
Reguleringsplan for Ubergsmoen (Tangheia boligområde): omregulering av et areal (ca 300m2) 
med friluftsformål til boligformål som blir tilleggsareal til gnr./bnr. 48/118. 
 

 

  



Aktuelt lov og regelverk: 
 
Plan- og bygningslov 

 
Saksopplysninger: 

Bakgrunn for foreslått endring er at eieren til eiendom gnr./bnr. 48/118 (Tangheia 9) har 
begrenset areal til parkering per i dag. Dette er blant annet på grunn av at en del av tomten 
(48/118) må brukes som adkomstveg til naboens tomt (gnr./bnr. 48/115, Tangheia 7) jamfør 
tinglyst veirett.  
 
For derav å kunne øke sitt areal til parkering/lagring, ønsker han å kjøpe et tilleggsareal (ca. 
300m2) til sin tomt fra kommunen (del av gnr./bnr. 48/97) jamfør kartutsnittet her nede (eksakt 
avgrensning av arealet gjøres i forbindelse med oppmåling i terrenget). Området planlegges 
brukt til parkeringsplass for husstandens beboere, som og/eller som oppstillingsplass for båt og 
tilhenger. 
 

 
Foreslåtte endringer: 
 
1. Arealet på 300m2 har per i dag friluftsformål i reguleringsplan for Ubergsmoen og 

omreguleres til boligformål og blir dermed en del av boligtomten (blått område vist på 
kartutsnitt her nede). 
 

2. Omregulering til boligformål gjør at det er tillatt med bebyggelse på denne delen av tomten. 
I forbindelse med landskapsvirkningen, legges derfor en fysisk byggegrense inn på plankart 
som gjør at det ikke er tillat med å sette opp bygninger på den sørlige delen av tomten. 
Byggegrensen knyttes opp til en bestemmelse som sier at: Bygninger skal plasseres 
innenfor byggegrensene som vist på plankartet. Byggegrense vises med rød linje på 
kartutsnitt her nede. 

 

 
  
 



 
Arealet som omreguleres, ligger mellom planert snuplass og garasjen på bildet 
 
 
Forhåndsvarsling og innkomne innspill/uttalelser 
Det er sendt ut en forhåndsvarsling den 10.10.2018 til etater, myndigheter og nabogrunneiere. 
Frist for innspill var 06.11.2018. Det har kommet inn en uttalelse fra Fylkesmannen i Agder:  
 
Vi kan ikke se at det er vesentlige regionale eller nasjonale interesser knyttet til den omsøkte 
planendringen, men vi vil be kommunen nøye vurdere konsekvensene av en slik 
formålsendring, og eventuelt legge til byggegrenser eller knytte bestemmelser til arealet for å 
unngå uønskede virkninger av endringen. 
 
Endring av reguleringsformål fra grønne formål til utbyggingsformål bør man normalt være 
varsomme med. Særlig gjelder det i etablerte boligfelt der det kan være mange ulike hensyn 
som er forsøkt ivaretatt gjennom planen. Selv om det aktuelle arealet ikke brukes aktivt til 
friluftsformål i dag, og kanskje aldri vil gjøre det heller, kan det også tenkes at andre hensyn 
taler for at området ikke bør legges ut til boligformål. Dette kan for eksempel være hensynet til 
landskapsvirkninger dersom det tillates bygninger eller andre tiltak på det aktuelle arealet. 
 
Aust-Agder Fylkeskommune har kommet med en tilbakemelding om at de ikke har merknader 
pga. at endringsforslaget ikke berører regionale interesser.  
 
 
Vurdering og konsekvenser 
Område har fin utsikt, og derav et potensiale som friluftsareal. Per i dag ser det likevel ut til at 
arealet brukes lite til friluftsformål. Årsaken til dette ar vanskelig å ha en formening om. Etter 
forhåndsvarslingen har ingen av beboere på Tangheia kommet med kommentar.  
 
Bebygd areal (BYA) på tomten er per i dag 300m2. Maksimal tillat bebygd areal på hele tomt 
(inkl. nytt tilleggsareal) er 325m2. På grunn av landskapsvirkning er det ikke ønskelig med 
bebyggelse på ytterste (sørlige) delen av tomten. Derfor legges det en fysisk byggegrense inn 
på kartet som gjør at det ikke er tillat med å sette opp bygninger på den delen av tomte. 
Byggegrensen knyttes opp til en bestemmelse som sier at:    

  
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet  

 
 



Veien inntil omsøkt areal er kommunal eiet og gir adkomst til gnr./bnr. 48/113. Den veien 
vedlikeholdes/brøytes av kommunen. Foreslått endring har ingen negative konsekvenser for 
vedlikehold av veien og snøhåndtering.  
 
Konsekvenser i forhold til kommuneplanen: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Likestillingsmessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Konsekvenser for barn/unge/folkehelse: 
Et lite areal med potensiale for friluftsområde går tapt.  
Konsekvensene for barn/unge/folkehelse vurderes som små på grunn av at:  
 

- Det er et stort og godt brukt nærmiljøanlegg på Tangen, rett på utsiden av 
boligområdet 

- Det finnes alternative friluftsområder på/rundt Tangheia som brukes mer: særlig mot 
Storelva og direkte nord for boligområdet, på toppen av Tangheia 

- Arealet brukes ikke eller lite til dette formålet per i dag 
 
Beredskapsmessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
 
 
Chantal van der Linden 
Planrådgiver 
 


