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Forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid
201217) vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å anlegge fortau
over GB 71/8 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i
området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og VestAgder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Bakgrunn for saken:
I vedtatt reguleringsplan for Gamle Lundevei Øst (planid 201217) er bl.a. bestemt som
rekkefølgekrav at
e) Før det kan gis brukstillatelse for både forretning/kontor og boenheter i BFK skal
samtlige kjøreveier, gang- og sykkelvei, fortau, parkeringsplasser, parkeringsanlegg
være opparbeidet.
Noe av fortauet i planen – totalt ca 65 m² er regulert inn på eiendommen GB 71/8 i
Søgne, se vedlagt kartutsnitt datert 21.09.2016.
Utbygger av området, Gamle Lundevei 19 AS, har når det gjelder fortausarealet
fremsatt et tilbud om kjøp til eieren av 71/8, jfr vedlagte brev av 12.09.2016. Tilbudet
er avslått med beskjed om at Lunde ikke har noe grunn å selge, jfr brev av
19.09.2016.

Gamle Lundevei AS har ved brev av 03.11.2016 henvendt seg til kommunen med
anmodning om at det blir vedtatt ekspropriasjon til gjennomføring av planen for så vidt
gjelder grunn til fortau fra GB 71/8.
Eier av GB 71/8 er i brev fra kommunen datert 19.01.2017 blitt opplyst om at
kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon til gjennomføring av
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 16-2. Eier er blitt oppfordret til å uttale
seg til spørsmålet om ekspropriasjon med en svarfrist på 3 uker. Eier er også opplyst
om muligheten for å inngå avtale om «frivillig skjønn», dvs at utbygger og eier avtaler
at erstatning for grunn og ulemper fastsettes ved et rettslig skjønn som påstevnes av
utbygger, men da uten at kommunestyret fatter vedtak om ekspropriasjon. Utbygger
har ikke svar på noen av disse oppfordringene.
Saksutredning:
Kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon for gjennomføring av
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens §16-2. Utbygger har bekreftet at han vil
dekke saksomkostningene. Eier av eiendommen det skal eksproprieres fra er gitt
anledning til å uttale seg, men noe svar eller kommentarer er ikke innkommet innen
svarfristens utløp. Betingelsene for å fatte vedtak om ekspropriasjon foreligger.
Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksframstillingen foran og vil anbefale at saken legges fram for
kommunestyret med forslag til vedtak som anført.
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Viser til vårt brev av 18. oktober

2016. Som nevnt i brevet,

så fikk vi ikke til noen løsning med eier av

gnr. 71, bnr. 8 vedrørende areal til offentlig formål i krysset Lohneveien/Eikeveien. Vedlagt følger
kopi av brever og kart som viser aktuelle
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TILBUD PA KJØP AV AREAL TIL REKKEFØLGEKRAV - LUNDE

Gamle Lundevei
eiendom

19 AS er utbygger

av den gamle banktomta

gnr. 71, bnr. 8. Dette antarjeg

på Lunde som grenser

er godt kjent for dere. I forbindelse

inntil deres

med gjennomføringen

av

planen har Søgne kommune vedtatt noen rekkefølgekrav. To av disse rekkefølgekravene berører
deres eiendom.

Dette er areal til offentlig

Føssa. Begge tiltakene
detaljregulering

1.

ligger i overordnede

for Gamle Lundevei

Rekkefølgekrav
Tiltak:

formål

§ 3.1, bokstav

Vedlegg

i krysset Lohneveien/Eikeveien

planer for Lunde og er av kommunen

19. Dette må vi som utbygger

Gjelder

videreført

bare forholde

i

oss til.

a; sti langs Føssa.

1 viser stien som er planlagt langs Føssa på gnr. 71, bnr. 8. Detjobbes

dette skal bli en enkel sti som blir tilpasset
Behov:

og areal til sti langs

areal fra Gamle Lundevei

iterrenget

for at

i kanten av Føssa.

og frem til kryssing av Føssa. Arealbehovet

antar vi

er ca. en bredde på 5-6 meter fra kanten av Føssa. Lengden er ca. 230 meter. Det vil

1300- 1500 m2. Det dyrkede arealet blir ikke berørt.

si ca.
Tilbud:

2.

Kr. 40 000.

Rekkefølgekrav
Tiltak:

§ 3.1, bokstav

Vedlegg
arealene

Behov:

Tilbud:

I tilfelle

areal for å ivareta

de offentlige

i krysset.

men det går noen i hjørnet

til offentlige

som er markert.

Kr. 25 000.

saksgang

dere aksepterer

umiddelbart

i krysset. Målet er å erverve

Vi er litt usikker på hvor mange kvadrat som går av deres eiendom
formål,

Den videre

e, Fortau.

2 viser fortau

tilbudet,

etter at nødvendig

så går vi videre med oppmåling
oppmåling

av areal. Oppgjør

er ferdig. Vi vil prioritere

å få dette

vil bli foretatt

på plass så raskt som

mulig.

Dersom

tilbudet

ikke blir akseptert,

B» At vi informerer

Søgne kommune

så vil den videre saksgang bli:
om at vi ikke kom til enighet

med dere om areal til de nevnte

tiltakene.
‘r

At administrasjonen

i kommune

fremmer

en sak for politisk

behandling.

innstillingen

fra

administrasjonen

vil være å be politikeren om å vedta å ekspropriere arealet. Grunnen til at

administrasjonen

må gjøre dette er at politikerne i overordnende planer har besluttet disse

tiltakene.

Politikerne

må da følge opp tidligere

vedtak.

Det er veldig beklagelig
tilbud.

hvis dette skulle bli utfallet.

Med stor sannsynlighet

ekspropriasjonssak.

Ved spørsmål

Med vennlig

i forhold

Vi ønsker bare å informere

eller uklarheter,

tilbakemelding

vil utfallet

vennligst

For vår del har det vært viktig å gi dere et rimelig
til pris på areal bli betydelig

om dette.

ta kontakt,

så tar vi gjerne et møte. Vi ber om en skriftlig

på vårt tilbud innen 20. september 2016.
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VEDLEGG 2. Plan i forbindelse

med kryss Lohneveien
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