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Rådmannens forslag til vedtak:
Iht. inndelingslova § 8, søker Søgne kommune med dette Fylkesmannen om å foreta fastsetting
av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen kommuner ved Nepstadmyra, slik at denne
gjenopprettes slik den var før feilregistrering i forbindelse med produksjon av økonomisk
kartverk i 1967-68. Samtidig ønskes justert et areal på ca 12 daa, slik at fritidseiendommen GB
80/13 i sin helhet blir liggende i Songdalen kommune.

Bakgrunn for saken:
Grunnen til at denne saken tas opp til behandling, er at Marnar jordskifterett i 2016 har endret
eiendomsgrensene i området ved Nepstadmyra, etter at det er oppnådd utenomrettslig enighet i
jordskiftesak 1000-2012-0061 Repstad.
De private eiendomsforholdene er med dette avklart og ligger fast, men jordskiftesaken har
også avdekket tidligere feil og unøyaktigheter med hensyn til kommunegrensen.
Kommunene skal iht. matrikkelloven § 22, føre de nye eiendomsgrensene fra jordskiftet inn i
matrikkelen, og for at det skal kunne la seg gjøre trenger denne saken derfor en avklaring nå.
Alle saker om fastsetting eller endring av kommunegrenser skal behandles av fylkesmannen
etter inndelingslova, som er en egen lov som regulerer inndelingen av landet i kommuner og
fylker. Hverken fylkesmannen eller Kartverket har såkalt «initiativrett» etter inndelingslova, og
kan derfor ikke fatte vedtak i saken før det foreligger en søknad fra noen med initiativrett.
Kommunene har initiativrett, og denne saken er med andre ord kommunens søknad til Fylkesmannen om å foreta grenseendring i det aktuelle området.
Fylkesmannen anmoder derfor både Søgne og Songdalen kommune om å foreta hver sin politiske behandling av saken og gi en skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen når dette er gjort.
Saksutredning:
Kort fortalt har de avdekkede feil og uklarheter sin opprinnelse i feilregistrering av kategorier
grunneiendomsrett og hogstrett for visse arealer i grenseområdet mellom Søgne og Songdalen
ved produksjon av økonomisk kartverk i årene 1967-68.

Kommunegrensen søkes altså formelt fastlagt tilbake slik den var før økonomisk kartverk
skapte uklarhetene som i dag vises i matrikkelen.
Det ønskes imidlertid en mindre arealmessig justering av kommunegrensen i forhold til den
opprinnelige før-tilstanden. Dette for å sørge for at fritidseiendommen GB 80/13, som i
forbindelse med jordskiftet også fikk sine grenser fastlagt, ikke skal bli liggende delt mellom to
kommuner, men i sin helhet bli liggende i Songdalen kommune, hvor den har vært
matrikkelført siden 1959.
Totalarealet som diskuteres i denne forbindelse er om lag 12 daa med i hovedsak skog/utmark
(arealet mellom gul og rød kommunegrense vist på kartfigur).
De arealmessige forhold er nærmere dokumentert i jordskiftesaken og for øvrig vist med
diverse kartskisser og forklaringer i vedlagte brev fra fylkesmannen av 20.12.2016.

Fylkesmannen mener at det ikke er behov for noe økonomisk oppgjør i saken. Begge
kommunene og Kartverket dekker sine egne kostnader i saken, slik at grunneierne ikke betaler
noe.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken

Vedlegg
1 Fastsetting og justering av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen kommuner ved
Nepstadmyra
(Brev fra Fylkesmannen)

A

Fylkesmannen

i Aust- og Vest-Agder

Stab

Songdalen kommune v/rådmannen
Postboks 53, 4685 NODELAND
Søgne kommune v/rådmannen
Postboks 1051, 4682 SØGNE

Deres ref.
«REF»

Fastsetting
kommuner

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/1793?

og justering
av kommunegrensen
ved Nepstadmyra

Dato
20.12.2016

mellom

Søgne og Songdalen

Dette brevet sendes likelydende til Søgne og Songdalen kommuner, med anmodning om en
enkel politisk behandling av saken og skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen fra begge
kommunene.
Kopi av brevet sendes også til berørte grunneiere, slik at disse får anledning til å uttale seg til
saken. Dersom noen av grunneieme har merknader til saken, ber vi om at disse sendes til
kommunen med kopi til Fylkesmannen innen 1. februar 2017.
Statens kartverk Kristiansand og Mamar jordskifterett
Bakgrunn
og saksgang
Grunnen til at denne saken er kommet til behandling

får kopi av brevet til orientering.

nå, er at Mamar jordskifterett

nå i 2016

har endret eiendomsgrensene i området ved Nepstadmyra, etter at det er oppnådd
utenomrettslig

enighet i jordskiftesak

1000-2012-0061

REPSTAD.

De private

eiendomsforholdene er med dette avklart, og ligger fast. Men jordskiftesaken har også avdekket
tidligere feil og unøyaktigheter med hensyn til kommunegrensen, slik at det indirekte er skapt
uklarhet om kommunegrensen. Kommunene skal føre de nye eiendomsgrensene frajordskiftet i
matrikkelen, og spørsmålet trenger en avklaring nå. Det er Statens kartverk i Kristiansand som
har tatt saken opp med Fylkesmannen.
Alle saker om fastsetting

eller endring av kommunegrenser

skal behandles av fylkesmannen

etter inndelingslova. lnndelingslova er en egen lov som regulerer inndelingen av landet i
kommuner og fylker. Siden denne saken er liten og bør være uproblematisk for de berørte,
foreslår Fylkesmannen en forenklet behandling. Vi foreslår en løsning som ligger så nær opptil
dagens situasjon som mulig. Videre foreslår vi at hver av de offentlige

etatene bærer sine egne

kostnader, og at de private ikke skal betale noe.
Hverken fylkesmannen eller Kartverket har imidlertid såkalt "initiativrett" etter inndelingslova,
og vi kan derfor ikke fatte vedtak i saken før det foreligger en søknad fra noen med initiativrett.
Kommunene har initiativrett, og vi ber derfor kommunene søke Fylkesmannen om
grenseendring. Hvis dere er enig i vårt forslag til løsning, kan dere søke om denne, og bruke

U Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL,
Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse
Arendal: Ragnvald Blakstadsv.
1, 4838 Arendal
Besøksadresse
Kristiansand:
Tordenskjoldsgate
65. 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmnne.no
Nettside: -.»w«.g:v,'u<.e;sgm-=a:yngan
rs.’
Orgnr. 974762994
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A

dette brevet

og figur 4 nedenfor

Fylkesmannen

i søknaden.

som hovedinnhold

fatte endelig vedtak i saken uten ytterligere

Hvis det er enighet

om dette, vil

høring.

Større saker etter inndelingslova skal alltid behandles i kommunestyret. Siden denne saken har
ikke
så lite omfang og det ligger til rette for enighet om løsningen, er kommunestyrebehandling
generelt
på
imidlertid
anbefaler
nødvendig. Kommunal- og modemiseringsdepartementet
lagt fram for et politisk

grunnlag at slike mindre saker vurderes
eller planutvalg.
formannskap

utvalg,

eksempelvis

Historikk

i det følgende bygger på kart og opplysninger mottatt fra Statens kartverk.
Saksframstillingen
Fylkesmannen legger til grunn den kartverkets utredning er tilstrekkelig grunnlag for å fatte
vedtak i saken.
Gårdsgrensa
i Norge har fra gammelt av normalt fulgt eiendomsgrenser.
Kommunegrensene
Søgne og
mellom
mellom gnr 67 i Søgne og gnr 80 i Songdalen. og dermed kommunegrensa
Songdalen kommuner. har i området ved Nepstadmyra fra gammelt av gått slik det er vist med
gul strek i kartet i figur 1. Dette med henvisning til utskiftingen på Repstad i Søgne fra 1865.
Denne grensen fremgår også av Kartverkets l:50.000-kart fra 1973, innfelt i figur 1.
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Figur 1: Historisk kommunegrense

kommune

i området vist med gul strek.

I forbindelse med registrering av eiendomsgrenser for Økonomisk kartverk i dette området
omkring 1967/68 ble imidlertid hogstretter som gnr/bnr 80/3 og 91 i Songdalen hadde på gnr 67
Dette førte til at eiendomsgrensa - og
i Søgne, feilaktig registrert som grunneiendomsrett.
kommunegrensa - ble endret, jf. kartet i figur 2 hvor ny kommunegrense er angitt med rød
1 Gnr/bnr 80/9 er utgått og sammenslått

med 80/3.
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A

strek. Det er slik kommunegrensa
i dag fremgår av offisielle kart. Endringen av
kommunegrensen
fra gul til rød strek har imidlertid skjedd uten at det er gjennomført
formell saksbehandling etter inndelingslova.
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mellom gnr 80 r Songdalen og gnr 67 i Søgne kommune

Figur 2: Kommunegrensen

i området slik den vises i dagens kart, markert med rød strek.

At Songdalen-eiendommens
rettighet på Søgne-siden
er nå i 2016 bekreftet gjennom avsluttet jordskiftesak.

kun var hogstretter, og ikke eiendomsrett,
Jordskifteretten la til grunn enigheten

om at dette var hogstrett

på eiendom

for gnr/bnr

dommen ble disse hogstrettene
ikke hensyn

til den opprinnelige

80/3 i Songdalen

formelt avløst med et grunnareal.
kommunegrensen,

grunneiendomsrett
til et areal som etter
kommune, jf. kartet i figur 3. Her er ny
jordskiftekartet.
Opprinnelig kommunenye teigen krysser da kommunegrensen.

under gnr 67 i Søgne.

Men jordskifteretten

og ga eier av gnr/bnr

I

tok nå

80/3

den opprinnelige kommunegrensen
ligger i Søgne
grense for avløst teig til 80/3 vist med grønn strek på
og gårdsnummer-grense
er vist med gul strek, og den
Dette bør unngås.

Som det fremgår av figur 3 er også eiendomsgrensene
for hyttetomten gnr/bnr 80/13 avklart av
jordskifteretten
og vist på kartet. Denne tomten ble fradelt fra 80/3 ved skylddeling l4. februar
1959. Som det fremgår ble det heller ikke ved etableringen av denne tatt hensyn til dagjeldende
kommunegrense,
slik at deler av denne tomta også ligger i Søgne, selv om den i sin helhet er
matrikulert i Songdalen.
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Figur 3: Nye eiendomsgrenser
fastsatt av jordskifteretten vist med grønt. Grensen for
hyttetomten 80/13 er gått opp, og skogeiendommen
80/3 i Songdalen har fått tillagt et
areal som strekker seg inn i Søgne kommune. Historisk kommunegrense
i området er
vist med gul strek.
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Figur 4: Forslag til fastsetting av kommunegrense. Grensen tilbakeføres til den rette gule
streken, som er den formelt gjeldende grensen, men justeres som vist med oransje
strek slik at tomten 80/13 blir liggende i Songdalen i sin helhet.
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Fylkesmannens

foreløpige

vurdering

og forslag

til løsning

Vi legger til grunn at dette åpenbart er en mindre sak om fastsetting og justering av en
kommunegrense,
hvor myndigheten etter §§ 6 og 7 i inndelingslova er delegert til
fylkesmannen.
Totalarealet som diskuteres er om lag 12 daa med i hovedsak skog/utmark (arealet mellom gul
og rød kommunegrense).
Det er kun en bygning i området, en hytte med tomt på knapt 2 daa.
Fylkesmannen legger til grunn at det er den rette linjen markert med gult i figur 1 ovenfor som
er den formelt gjeldende kommunegrensen.
Den grensen som er vist i moderne kart, jf. rød
strek i figur 2. er altså feil. Samtidig

med at denne feilen rettes opp, ønsker

vi å vedta en liten

justering av grensen. slik at hyttetomten gnr 80 bnr 13 i sin helhet blir liggende Songdalen
kommune. hvor den har vært matrikkelført siden opprettelsen i 1959. Vi foreslår at
kommunegrensen justeres som vist ved oransje strek i figur 4 nedenfor. Dette er det
løsningsalternativet
som ligger nærmest opp til dagens situasjon og som medfører minst
endringer for grunneieme i området.
Kommunegrensen
skal normalt følge en eiendomsgrense. Som en konsekvens av denne
foreslåtte løsningen må det arealet som gnr 80 bnr 9 i Songdalen i den nye jordskiftedommen
har fått utlagt på gnr 67 i Søgne. om-matrikuleres til eget bnr under gnr 67, med samme eier
som 80/9. Grensen mellom de to teigene skal følge den nye kommunegrensen
når den er vedtatt
av Fylkesmannen.
Fylkesmannen
mener at det er ikke behov for noe økonomisk
oppgjør i saken. Begge
kommunene
og Statens kartverk dekker sine egne kostnader i saken, slik at grunneieme

ikke

betaler noe.

Dersom det er spørsmål i saken ber vi om at det tas kontakt med vår saksbehandler

på epost

eller telefon.

Med hilsen

Tom Egerhei (e.f.)

Dag Petter Sødal

assisterende

prosjektleder

fylkesmann

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler:
Dag Petter Sødal, tlf: 38 17 61 81
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Kopi til:
Hilde Pettersen
Sangvik
Aina Berge
Irene Beate Øhrn Arnevik
Harald Repstad
Petter Andreas Sangvik
Odd Jørgensen
Frode Borø Svaland
Edit Tønnessen
Kartverket

Kristiansand

Marnar jordskifterett

Repstadveien
Nepstadmyr
Repstadveien
Repstadveien
Sangvikveien
Nepstadmyra
Svaland 7
Repstadveien
Postboks
Postboks

600
508

354
117
380

326

4642
4645
4642
4642
4640
4640
4760
4642

SØGNE
NODELAND
SØGNE
SØGNE
SØGNE
SØGNE
BIRKELAND
SØGNE

Sentrum
Lund

3507
4605

HØNEFOSS
KRISTIANSAND

320
61

S
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