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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune er positiv til det arbeidet som er igangsatt for å få til utbygging i
Pålsnesområdet.
2. Søgne kommune vil bruke de virkemidlene som er nødvendig etter plan- og
bygningsloven, for gjennomføring av planene.
Bakgrunn for saken:
Formannskapet utsatte i møte 16.01.13 sak om planlegging og finansiering av tekniske anlegg
for utbygging av Pålsnesområdet. Det kom et privat initiativ; Morten Bentzen, for utbygging av
området, og i møte med ordføreren og varaordføreren 16.01.03 ble det avtalt at det skulle
komme tilbakemelding til kommunen innen utgangen av februar om statusen for arbeidet. Det
foreligger nå en tilbakemelding i et notat fra Vianova, 25.02.13, som vedlegges.
Saksutredning:
I notatet fra Vianova blir det problematisert at gjeldende reguleringsplan for Søvig – Nodenes
er fra 1998 og man kan dermed ikke ekspropriere etter reguleringsplanen, som er over 10 år,
for å få nødvendig grunn til nytt fortau gjennom Søvik – Nodenesområdet. Utbygger ønsker
forutsigbare rammer for videre arbeid med utbyggingsplanene fordi det må legge ned betydelig
med ressurser i planarbeidet. Utbygger ønsker tilbakemelding fra kommunen om at kommunen
vil bruke de virkemidlene som er nødvendig, innenfor gjeldende lovverk, for gjennomføring av
planene.
Når kommunestyret vedtar en ny reguleringsplan for fortau gjennom Søvik - Nodenesområdet,
legger administrasjonen til grunn at kommunen vil gjennomføre planene med de virkemidlene
kommunen har.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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Ekspro
opriasjon av areal, vedr
v
regullering av fortau
f
lang
gs deler aav fv 169 og
o 170
Dette in
nnspillet er tiltenkt
t
møte
e den 06.03
3.2013 i Forrmannskape
et i Søgne kkommune.
a Kristiansa
and AS skall på vegne a
av tiltakshaver Morten Bentsen, ppåbegynne
ViaNova
planarbeid av forta
au og fylkesv
veg langs d
deler av fv 169
1 (Pålsne
esveien) og fv 170
(Nodene
esveien).
Nodene
esveien og deler
d
av Pålsnesveien er omfattett av reguleringsplan Sø
øvik-Nodene
es av
05.02.1998. Veien er etablert, men regule
ert fortau err ikke bygd.
Plan- og
g bygningsloven § 16-2
2 gir ikke ad
dgang til å foreta
f
eksprropriasjon ddersom plan
nen er
over 10 år.
Hjemme
elshaver avv veiene er Statens
S
veg
gvesen. Dett har vært dialog med S
Statens veg
gvesen,
og de er positiv til etablering
e
av
a fortau forr å sikre my
yke trafikanter i boligom
mrådet.
I nylig vvedtatt detalljregulerings
splan for På
ålsneset, av
v 22.03.2012, står det ffølgende i
rekkefølgebestemm
melser: «Fø
ør det gis byyggetillatels
se etter §93 til nye tiltakk i
f
langss nordsiden av Pålsnes
sveien fra P
Pålsnesbukta til fv
reguleriingsplanområdet skal fortau
456 (La
angenesveie
en) være by
ygd ferdig». Tiltakshave
er planlegger utbygginng av boliger i h.h.t.
godkjen
nt detaljregu
uleringsplan
n Pålsneset . Dette kan imidlertid ik
kke gjennom
mføres før fortau
f
langs de
eler av fv 16
69 (Pålsnes
sveien) og ffv 170 (Nod
denesveien)) er bygd.
Det ska
al etter beste
e evne utarbeides priva
ate minnelig
ge avtaler i forhold til aavståelse av
v privat
grunn til formål forttau, annen veggrunn
v
o
og veg.
I eksiste
erende regu
uleringsplan
n for Søvik/N
Nodenes, ble
b det i vedtak 22.10.22009, vedtattt
rekkefølgekrav om at fortau sk
kal bygges langs Pålsn
nesveien og
g Nodenesvveien, før de
et
nye boliger i Søvik/Nod
denes.
tillates n
er ser det so
om vanskellig å begynn
ne planarbe
eidet, dersom en ikke kkan få en vis
ss
Utbygge
sikkerhe
et i forhold til
t Søgne ko
ommunes m
mulighet til gjennomføri
g
ng av eksppropriasjon av
a areal
til fortau
u.
Dersom
m fortau lang
gs deler av fv 169 og fvv 170 ikke blir
b bygd, vil det i realiteeten ikke bli bygd
boliger i detaljreguleringsplane
en for Pålsn
neset eller reguleringsp
r
planen for S
Søvik/Nodenes.
I forbind
delse planle
egging av bo
oligsøknade
er, oppstartt av reguleringsarbeid oog påfølgen
nde
byggesø
øknad av fo
ortau, er dett viktig med
d forutsigbarrhet i planprrosessen. O
Om ikke min
nnelige
avtaler ffører fram, må det gjen
nnomføres e
eksproprias
sjon av priva
at grunn til ffortau som
trafikksiikkerhetsforrebyggende
e tiltak.
Utbygge
er håper forrmannskape
et ser viktig heten i etab
blering av fo
ortau langs fylkesvegene i
boligom
mrådene på Pålsneset og
o Søvik/No
odenes.
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Oversikktskart over planområdet.
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Gjelden
nde reguleriingsplan ved
d fv 169 og
g 170.

På vegn
ne av utbyg
gger Morten Bentsen.
Med hilssen
ViaNov
va Kristians
sand AS

Even F.. Lorentsen
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