Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2012/627 -25594/2012
Jahn A. Stray
20.08.2012

Saksframlegg
Grunnavståelse for bygging av gang- og sykkelvei langs
Langenesveien - Bistand til tvungen avståelse
Utv.saksnr
87/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.08.2012

Kommunestyret

06.09.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet
“Kilenesheia”, Langenes, vedtar kommunestyret i medhold av plan- og
bygningslovens § 16-2 ekspropriasjon av grunn og rettigheter for anleggelse av
gang- og sykkelvei langs Langenesveien fra følgende eiendommer/grunneiere:
GB

Eier

Adresse

12/7
13/1

Areal m²
276
0

Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Ove Pettersen
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Asbjørn Elias Kloster

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne (omlegg.
avkjørsel)
Langenesveien 356 4640 Søgne
Langenesveien 340 4640 Søgne
Langenesveien 332 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av
erstatninger for grunn og ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om
samtykke til forhåndstiltredelse av grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med utbyggingen av Kilenesheia felt B 2-4 og B6-9 på Langenes har kommunen
inngått en utbyggingsavtale med Repstad Eiendom AS som utbygger. Utbygger er bl.a.
pålagt å opparbeide gang- og sykkelvei fra kryss for nytt boligfelt B1-B9 og vestover til
eksisterende gang-/sykkevei på Langenes. Kommunen på sin side har forpliktet seg til å bistå
med tvungen avståelse dersom frivillig grunnavståelse for gang- og sykkelsti ikke lar seg
gjennomføre.
Etter å ha gjennomført orienteringsmøte og forhandlet med berørte grunneiere, herunder
undersøkt ønsker fra grunneiere mulige endringer/tilpasninger med Statens vegvesen, tilskrev
utbygger kommunen ved brev av 24.02.12 og ba om bistand til tvungen avståelse fra 8
grunneiere som det ikke hadde vært mulig å oppnå en minnelig avtale med. Som vedlegg til
brevet fulgte korrespondanse o.l. som dokumenterte forskjellen mellom ”krav” og ”tilbud”.

De 8 grunneierne ble 20.03.12 tilskrevet og gjort oppmerksom på henvendelsen fra utbygger
samtidig som de ble gitt anledning til å uttale seg til spørsmålet om ekspropriasjon og til
spørsmålet om forhåndstiltredelse. Grunneierne ble videre oppfordret til å ta stilling til og de
kunne akseptere å overlate erstatningsspørsmålet til et frivillig skjønn som ville følge de
samme reglene som for ekspropriasjonsskjønn.
Henvendelsen resulterte i ytterligere forhandlingsmøter (30/3, 16/4, 19/6 2012) mellom
utbygger og representanter for de 8 grunneierne. Saksbehandler har deltatt som observatør
på møtene. I tillegg har utbygger og grunneiere hatt separat kontakt. Dette har resultert i at
ytterligere 3 grunneiere har inngått frivillig avtale med utbygger. Det er ikke kommet konkrete
uttalelser til spørsmålet om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.
Ved brev av 16.08.12 ber utbygger om at kommunen vedtar ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for følgende eiendommer:
GB
12/7
13/1

Areal m²
276
0

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Eier
Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

Adresse
Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne
(omlegging av avkjørsel)
Ove Pettersen
Langenesveien 356 4640 Søgne
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Langenesveien 340 4640 Søgne
Asbjørn Elias Kloster
Langenesveien 332 4640 Søgne

Hovedgrunnen til at det ikke er oppnådd enighet er
 et generelt krav fra grunneierne om natursteinsmurer også hvor høydeforskjellene er
mindre enn 1 meter
 et krav om ulempeerstatning på kr 850 pr m² for inntil 50 m² avståelse og kr 600 pr m²
for arealer ut over 50 m².
Utbygger mener i utgangspunktet at terrengtilpasningen må følge vegvesenets normaler og at
ulempeerstatninger må avgjøres individuelt for hver enkelt eiendom og ikke i form av en fast
m²-pris.

Saksutredning:
Det er et gjennomgående prinsipp i erstatningsretten at det er det individuelle tap som skal
erstattes og at erstatningene da må vurderes ut fra hva den enkelte eiendom må tåle av
eiendomsinngrep og ulemper. Det vil lett kunne føre til ulikheter dersom erstatningen
fastsettes uten hensyntagen til de faktiske inngrep på eiendommen. Utbygger har kommet til
enighet om erstatningen med et klart flertall av berørte grunneiere, og det vil derfor ikke være
rimelig at de siste grunneierne skal “presse fram” andre betingelser for seg. En vil derfor
anbefale at kommunestyret vedtar ekspropriasjon av grunn og rettigheter slik at utbygger kan
oppfylle rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelsene og utbyggingsavtalen til
trafikksikkerhetstiltak (gang- og sykkelsti) langs Langenesveien.

Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksframstilling foran og vil anbefale at kommunestyret fatter vedtak om
ekspropriasjon som foreslått.

Vedlegg
1 Gang og sykkelvei Langenes - Kopi av brev fra Repstad Eiendom til grunneierne
2 Bistand til tvungen avståelse - Gang og sykkevei - Langenes

Søgnekommune
Postboks1051
4682SØGNE
Søgne16.august2012

GANGOGSYKKELVEI
LANGENES
– bistandtil tvungenavståelse
Vi visertil vårt brev av24.2hvor vi ber om bistandtil tvungenavståelse.
Etter anmodningfra kommunenhar det vært forsøktytterligereforhandlinger.Det har
medført at for tre av de 8 eiendommenesomble oversendter det inngått frivillig avtale.Det
gjelderHeidiForbergog KjellHåland,IngvarPettersenog AudunPettersen.
Forfølgende5 eiendommerhar vi ikke lykkeså kommetil enighet:
Gnr Bnr
Areal Eier
12 7
276 DagØKerlefsen
13 1
0 RoaldLangenes
13 24
141 OvePettersen
13 27, 36
162 JorunnogJanArneTønnessen,AstriPettersen
13 4, 7
190 AsbjørnEliasKloster
769

Adresse

Langenesveien
Langenesveien
Langenesveien
Langenesveien
Langenesveien

381
346
356
340
332

Vi vedleggerkart somviser gjenståendegrunnerverv.

Med vennlighilsen
REPSTAD
EIENDOMAS

OleJohanBueklev

Besøksadresse:
Birkedalsveien 80
4640 Søgne

Postadresse:
Postboks 983
4682 Søgne

E-post
ole@repstad.no

Telefon:
380 53 905
917 74 747

4640 Søgne
4640 Søgne
4640 Søgne
4640 Søgne
4640 Søgne

Gnr/Bnr
16/165,166,167 og 168
13/4 og 7
13/27 og 36
13/1

Navn
Arthur Finsådal
Asbjørn Elias Kloster
Jorunn og Jan Arne Tønnesen, Astri Pettersen
Roald Langenes

Profilnr.

Side

Ervervet areal (m2)

125 - 162
202 - 260
290 - 345
340-341

hs
hs
hs
hs

121
190
162
0

Merknader

Omlegging avkjørsel til 13/26

Gnr/Bnr

Navn

Profilnr.

Side

Ervervet areal (m2)

13/11 og 13/35
13/ 24
13/22

Irene Østbye
Ove Pettersen
Ingvar Pettersen

370 - 410
490 - 535
535 - 537

hs
hs
hs

93
141
11

13/20
13/60
12/7

Audun Pettersen
Ingvar Pettersen (Rune Teisrud?)
Dag Øystein Kerlefsen

537 - 546
546 - 568
639 - 689

hs
hs
hs

19
40
250

12/7

Dag Øystein Kerlefsen

635 - 688

vs

26

Merknader

