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Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
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Formannskapet
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Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien (planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl.
§16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter for bygging av fortau fra
følgende eiendommer:
GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
GB 15/72 ca 50 m² permanent erverv
GB 15/81 ca 147 m² permanent erverv og ca 119 m² midlertidig beslag
GB 15/94 ca 50 m² permanent erverv og ca 156 m² midlertidig beslag.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for
trafikksikkerheten i det aktuelle området, vedtar kommunestyret å søke
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse,
jfr oreigl. §25.

Bakgrunn for saken:
Reguleringsplan for Pålsnes, vedtatt 22.03.2012, har rekkefølgebestemmelse om at
«Før det gis byggetillatelse etter §93 til nye tiltak i reguleringsområdet skal fortau
langs nordsiden av Pålsnesvegen fra Pålsnesbukta til FV 456 være ferdig bygd».
Plasseringen av selve fortauet fremgår av «Detaljregulering for del av Nodenesveien –
Pålsnesveien», vedtatt 19.06.2014, jfr vedlegg.
Da det viste seg ikke mulig å få tilslutning fra et nødvendig antall grunneiere innenfor
reguleringsplanen for Pålsnes til en samlet utbygging av fortauet, søkte en del
grunneiere om dispensasjon fra rekkefølgekravet på den betingelse at første etappe
av fortauet – fra Langenesveien til krysset mellom Nodenesveien og Pålsnesveien –
ble opparbeidet. Plan- og miljøutvalget ga slik dispensasjon den 31.08.2016 i sak
147/16.

Prosessen med å forhandle med berørte grunneiere startet umiddelbart etter
dispensasjons-vedtaket. Det er oppnådd enighet med noen av disse, men på tross av
flere «forhandlings-runder», har det ikke lykkes å komme til enighet med eierne av
GB 15/17
Mariell Andresen og Ruben Johansen
GB 15/19
Jorunn Fossestøl Kerlefsen
GB 15/72
Gro Anita Kåsa Poulsen
GB 15/81
Preben Johansen
GB 15/94
Britt Sissel Tjessem Jungers dødsbo.
Siste tilbud ble sendt nevnte eiere 07.04.2017, men samtlige har sagt at de ikke
aksepterer tilbudet.
Med bakgrunn i foranstående har utbygger bedt om kommunens medvirkning til å
vedta ekspropriasjon for gjennomføring av detaljreguleringsplanen for fortauet langs
Nodenes-veien (se vedlegg). Det vises i den forbindelse til formannskapets vedtak
03.04.2014, sak 44/13 hvor det heter at
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 nødvendige etter plan- og
bygningsloven, for gjennomføring av planene.
3. Dette omfatter trafikksikringstiltak, dvs. veier, veiutbedringer, sykkel- og gangstier og
fortauer.

Grunneierne er ved brev av 16.06.2017 tilskrevet og bedt om å uttale seg til
spørsmålet om ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse (eksempel på
likelydende brev til grunneierne vedlegges).
Tilbakemeldingene (se vedlegg) går på at grunneierne ønsker mer detaljert
informasjon om hvordan fortauet blir liggende i terrenget, man er misfornøyd med
erstatningstilbudet og uenige om hvilke ulemper den enkelte eiendom påføres. En av
grunneierne mener for øvrig at det vil være en fordel å få en nøytral tredjepart til å
fastsette erstatningene.
Saksutredning:
Kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon for gjennomføring av
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens §16-2. Utbygger har på sin side
bekreftet at han vil dekke kostnadene ved en slik behandling. Eierne av de berørte
eiendommene er gitt anledning til å uttale seg. 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.
Vedlegg:
1 Reguleringsplankart - del av Nodenesveien og Pålsnesveien av 19.06.14
2 Fortau langs Fv 169 - Nodenesveien - Søknad om ekspropriasjon
3 Erverv av grunn for bygging av fortau langs Fv 169 Nodenesveien i Søgne - Varsel om
mulig ekspropriasjon fra GB 15/17
4 Tilsvar på - varsel om mulig ekspropriasjon fra GB 15/17
5 Tilsvar på ekspropriasjon - ber om mer informasjon
6 Tilsvar på - Erverv av grunn for bygging av fortau langs Fv169 Nodenesveien i Søgne GB 15/94
7 Tilsvar fra eier av GB 15/72
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ADVOKATFIRMAET

KIE R
Søgne kommune
Rådmannen
Postboks

1051

4682 SØGNE

Vår ref.: 160294/21888

FORTAU

LANGS

Reguleringsplanen
følger:

Dato: 6. juni

JB/eks

FV169 NODENESVEIEN
for Pålsnes

—SØKNAD

2017

OM EKSPROPRIASJ

ON

som ble vedtatt 22.03.2012 har rekkefølgebestemmelse

som

«Før det gis byggetillatelse
etter § 93 til nye tiltak i reguleringsområdet
skal fortau
langs nordsiden av Pålsnesvegenf'a
Pålsnesbukta
til F V45 6 være ferdig bygd».

./.

Selve fortauet fremgår av egen reguleringsplan,
detaljregulering
Pålsnesveien,
vedtatt 19.06.2014. Kopi vedlegges, bilag 1.

./.

Da det viste seg å ikke være mulig å få tilslutning fra nødvendig antall grunneiere innenfor
reguleringsplanen
for Pålsnes til en samlet utbygging av fortauet, søkte en del grunneiere om
dispensasjon fra rekkefølgekravet
på den betingelse at første etappe av fortauet - fra
Langenesveien
til krysset mellom Nodenesveien
og Pålsnesveien
-ble opparbeidet. Plan— og
miljøutvalget
ga dispensasjon
den 31.08.2016, sak 147/ 16. Vedtaket vedlegges som bilag 2.

for del av Nodenesveien

—

For å kunne gjennomføre utbygging av fortauet langs Nodenesveien
er det nødvendig med
grunnerverv fra en del berørte eiendommer. Prosessen med å forhandle med de forskjellige
grunneiere startet umiddelbart etter dispensasj onsvedtaket, og det er oppnådd enighet med
noen av disse.

./.

De som ikke aksepterte det første tilbudet engasjerte advokat Helge Tofte, og det var en
hyppig og relativt tett dialog mellom undertegnede
som representerer
utbygger/tiltakshaver
og
advokat Tofte om detalj er med hensyn til utbyggingsplan,
inngrepets omfang, vilkår med
hensyn til sikringsgjerde
m.m., og det er kjent at adv. Tofte i samarbeid med eiendomsmegler
Frode Kulien hadde utarbeidet et konkret forslag til erstatningskrav
på vegne av den enkelte
grunneier. Jeg vedlegger kopi av adv. Tofte sin epost 16.03.2017,

Advokatfirmaet

Postadresse:

Besøksadresse:

MNA

Kjær DA

Tlf:

Faks: 38 100 601

38 100 600

Postboks

Handelens

Org.nr. NO 974 904 934 MVA

post@advkjaer.no
www.advkj aer.no

4662 Kristiansand

153

Hus

Rådhusgata 3

O

ADVOKATFIRMAET

KIE R

side 2

bilag 3. Kort tid etter dette meddelte imidlertid Helge Tofte at han ikke lenger representerte
grunneierne og at hans oppdrag derfor var avsluttet. Det er ikke opplyst hva som er grunnen
til dette. Det er heller ikke fremsatt noe konkret erstatningskrav
fra de grunneierne som Helge
Tofte representerte.
Ved brev herfra den 07.04.2017 ble det derfor utarbeidet et nytt og vesentlig oppgradert
erstatningstilbud
til de grunneiere som utbygger ikke hadde fått avtale med. Akseptfrist ble
satt til 3 uker, altså den 28.04.2017. Sent på kvelden den 28.04.2017, akseptfristens
siste dag,
mottok jeg epost fra samtlige grunneiere om at de ikke aksepterte tilbudet. Det er imidlertid
ikke fremsatt noen konkrete krav.
***

På denne bakgrunn ser utbygger ikke annen mulighet enn å be om kommunens medvirkning
til å vedta ekspropriasjon
for gjennomføring
av detaljreguleringsplanen
for fortauet langs
Nodenesveien.
Det vises i den forbindelse til formannskapets
vedtak 03.04.2013, sak 44/13
hvor det ble gjort følgende vedtak:
«I . Søgne kommune
Pålsnesområdet.
2.

er positiv

til det arbeidet

som er igangsatt

Søgne kommune vil bruke de virkemidlene som er nødvendig
bygningsloven, for gjennomføring
av planene.

2b. Dette omfatter trafikksikringstiltak,
gangstier, og fortauer».
Kopi av vedtaket

dvs., veier, veiutbedringer,

for å få til utbygging

etter plan-

og

sykkel— og

følger som bilag 4.
***

De eiendommer

som det er nødvendig

Gnr 15, bnr 19 — eier Jorunn
'

å ekspropriere
Fossestøl

Gnr 15, bnr 94 —hjemmelshaver

Tjessem

Junkers

Kerlefsen.

er Jorunn

Fossestøl

dødsbo v/Tom Ivar Tjessem

.

Gnr 15 , bnr 17 —eier Mariell Andresen

'

Gnr 15, bnr 72 — eier Gro Anita

Gnr 16, bnr 81 — eier Preben

fra er som følger:

Kerlefsen,

men eier er Britt Sissel

Junker og Cecilie Tjessem

Junker.

og Ruben Johansen.

Johansen.
Kåsa Poulsen

./.

Det er utarbeidet grunnervervskart
som viser hva som blir nødvendig av erverv, både de
arealer som medgår til permanent erverv og arealer som midlertidig beslaglegges
i forbindelse
med anleggsarbeidene.
Grunnervervskart
dat. 25.04.2016 vedlegges,
bilag 5.

./.

I forbindelse med utarbeidelse av byggeplanene
for fortauet viste det seg å være nødvendig
med ytterligere erverv fra gnr 15 , bnr 94 og gnr 15 , bnr 19 justert grunnervervskart
dat.
11.01.2017 vedlegges som bilag 6.

i

ADVOKATFIRMAET

KIE R

side 3

***

Utbygger engasjerte i første omgang eiendomsutvikler
Knut Gundersen til å vurdere
erstatningen. Gundersen har erfaring med grunnerverv for med Statens Vegvesen, bl.a. i
forbindelse med fortau og gang- og sykkelsti langs Sandvikveien
og Eikeveien. Hans
vurdering fremkommer av notat dat. 29.04.2016 som vedlegges som bilag 7.

./.

Det opprinnelige tilbudet fra utbygger var imidlertid betydelig høyere enn de verdier som
Knut Gundersen hadde lagt til grunn. Og ved siste tilbud den 07.04.2017 ble det gitt nye og
for de aller fleste høyere tilbud. De siste tilbudsbrev og svar vedlegges som bilag 8 - 16.
Da de berørte grunneiere åpenbart har forventninger
om erstatningsnivået
som er helt
urealistiske samt at de til nå ikke har vært villige til spesifisere sine erstatningskrav,
anses det
nytteløst å gjøre forsøk på ytterligere forhandlinger.
***

På dette grunnlag anmoder Pålsnes Utbygging AS om at Søgne kommune gjør vedtak i
medhold av pbl. § 16-2 om å eksproprierer grunn og rettigheter som følger:
ca 780 kvm permanent
ca 50 kvm permanent

erverv og ca 314 kvm midlertidig
erverv og ca 156 kvm midlertidig

beslag fra GB 15/ 19.
beslag fra GB 15/94.

ca 169 kvm permanent

erverv og ca 529 kvm midlertidig

beslag fra GB 15/ 17.

ca 147 kvm permanent

erverv og ca 119 kvm midlertidig

beslag fra GB 15/81.

ca 50 kvm permanent

erverv fra GB 15/72.

Det bes samtidig om at kommunen søker Fylkesmannen
til forhåndstiltredelse
jf. oreigningslovens
§ 25.
Utbygger

Vil dekke nødvendige

Med vennlig hilsen
ADVOKATFIRMAET

kostnader

som kommunen

KJ PER DA

Jakob
advokat
bakkaQadvk'Laerno

Kopi: Pålsnes Utbygging

AS v/Morten

Bentsen pr epost

i Aust- og Vest-Agder

påføres

ved saken.

om samtykke

RÅDMANNEN

Mariell Andresen / Ruben Johansen
Tingstuveien 8
4640 SØGNE

Deres ref:

Vår ref:
2017/1971 27372/2017

Saksbehandler:
Jahn A. Stray

Arkivkode:
Q22

Dato:
16.06.2017

Erverv av grunn for bygging av fortau langs Fv 169 Nodenesveien i Søgne - Varsel om
mulig ekspropriasjon fra GB 15/17

I reguleringsplanen for Pålsnes som ble vedtatt 22.03.2012 er inntatt en rekkefølgebestemmelse som sier at:
«Før det gis byggetillatelse etter §93 til nye tiltak i reguleringsområdet skal
fortau langs nordsiden av Pålsnesvegen fra Pålsnesbukta til Fv456 være
ferdig bygd».
Plassering av fortauet er vist i en egen reguleringsplan, Detaljregulering for del av
Nodenesveien-Pålsnesveien, som er vedtatt 19.06.2014, jfr vedlegg.
Utbygger Pålsnes Utbygging AS v/ Morten Bentsen har opplyst og dokumentert at
det har vært forhandlet med de forskjellige grunneierne som blir berørt av første
etappe av fortauet fra Langenesveien til krysset Nodenesveien/Pålsnesveien.
Det har ikke lykkes å komme fram til en minnelig avtale om avståelse av grunn med
5 grunneiere, og Pålsnes Utbygging AS har derfor henvendt seg til kommunen og
bedt om at Søgne kommune fatter vedtak om ekspropriasjon av grunn og rettigheter
for anleggelse av det regulerte fortauet, dvs ca 169 m² permanent erverv og ca 529
m² midlertidig beslag.
Kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon til gjennomføring av
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 16-2. Det varsles herved om at
administrasjonen vil fremlegge en sak for kommunestyret med anbefaling om
ekspropriasjon dersom det ikke oppnås en frivillig avtale om å avholde rettslig skjønn
til fastsettelse av erstatningene.
Før kommunestyret fatter vedtak om ekspropriasjon, skal den som vedtaket retter
seg mot ha hatt anledning til å uttale seg. Dersom De ønsker å uttale Dem til
spørsmålet om ekspropriasjon, må slik uttalelse være kommet fram til kommunen
innen 3 uker fra dato.
Nodenesveien er trafikkert, og det anses som svært viktig å få utbedret fylkesveien
samtidig med igangsettingen av nye byggearbeider. Det vil derfor bli anbefalt at
Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr: 97990332

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

kommunen søker fylkesmannen om forhåndssamtykke til å ta grunnen i bruk før
skjønn er avholdt (oreigningsloven §25). Dersom De ønsker å uttale Dem til dette
spørsmålet, må slik uttalelse være kommet fram til kommunen innen 3 uker fra dato.
Et alternativ til ekspropriasjon, er å inngå avtale om såkalt ”frivillig skjønn”. Utbygger
og grunneier avtaler da at erstatningen for grunn og ulemper skal fastsettes ved et
rettslig
skjønn
som
påstevnes
av
utbygger.
Skjønnet
følger
de
ekspropriasjonsrettslige prinsippene. Utbygger gis i en slik avtale anledning til å
starte anleggsarbeidene i henhold til vedtatte reguleringsplaner før skjønnet er
avsagt.
Utbygger dekker grunneiers utgifter til nødvendig juridisk bistand. Dersom noen av
partene er uenige i skjønnsavgjørelsen, er det mulig å begjære ”overskjønn”. Vi ber
også om uttalelse til om De er villig til å inngå en avtale om frivillig skjønn innen 3
uker fra dato.
Skulle det være spørsmål i denne forbindelse, kan disse rettes til undertegnede.

Med hilsen
Jahn A. Stray
spesialrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Vedlegg
1 Reguleringsplankart - del av Nodenesveien og Pålsnesveien av 19.06.14

Kopi sendt: Adv. Jakob Bakka, Postboks 123, 4662 Kristiansand, til orientering.

Fra: Ruben[ruben@sjo-sportservice.no]
Sendt: 07.07.2017 21:23:16
Til: Postmottak
Tittel: Ref 2017/1971-27372/2017 varsel om mulig ekspropriasjon.

Vedr svar på mitt brev datert 16/06-2017
Hei.
Vi er veldig positive til at det blir bygget fortau langs nodenesveien, og at vi må avstå endel grunn er også iorden, og
forståelig. Det har det vært siden dag en.
Vi har ikke godtatt tilbudene ettersom vi ikke har fått tilstrekkelig innformasjon under prosessen. Vi har også vært i kontakt
med kommunen tidligere og statens vegvesen samt lest reguleringsplanen for og vite retningslinjene som dette måtte
innebære med grunravståelse. I juni 2016 forsøkte vi naboer/grunneiere og få til et fellesmøte med utbygger.
Når utbygger ikke da kunne svare på hvor veien kommer, eller høyder på innkjørseler osv i møtet så stiller jeg meg tviledne
til utbygger, jeg opplever hele prosessen som utrolig uryddig håndtert.
I ettertid har vi forsøkt og få til fellesmøter med utbygger for og få klarhet i forskjellige tingene vi har etterspurt hele veien,
men utbygger ønsker ikke og ha dette, f
Eks utarbeidelse plan.fordi det var etter min oppfatning, er ikke dette retningslinjene som ble fremsatt fra normal
grunravståelse fra statens vegvesen f.eks.

Jeg må i tillegg si at jeg er meget spent på dokumenterasjonen som foreligger Søgne kommune, som pålsnes utbygging
mener og ha gjort mtp retningslinjer og håndtering av grunravståelse. Utbygger skal ha "respekt" for eiendom til grunneier,
og opptre profesjonelt.
Vedr erstatning takket vi nei til tilbudet grunnet manglede opplysninger vedr min eiendom.
Vi har i ettertid etterspurt en plan hvordan min innkjørselir som forøvrig blir sterkt rammet, vil bli etter inngrepet.
Siste tilbud jeg fikk var lavere enn det opprinnelige.
Men håper fremdeles vi kan komme til en mindeliig løsning og utbygger tar tak i prosessen for bli ferdig med dette. Og
kommer med fakta og en komplett utarbeidelseplan.

Hilsen
Ruben Johansen
Mariell Andresen
Gbr 15/17
Nodenesveien 24

Sendt fra min Sony Xperia™-smarttelefon

Fra: Even Kerlefsen[even@kerlefsen.no]
Sendt: 07.07.2017 16:11:07
Til: Postmottak
Tittel: 2017/1971-27359/2017 v/ Jahn A Stray

Hei
Det visest til skriv av 16 juni 2017.

Når det gjelder og komme til en minnelig avtale må jeg bare få sakt att vi venter fort satt på diverse dokumenter som skal
foreligge i følge reguleringsplanen og informasjon fra statensvegvesen. Dette er noe vi har etterspurt hele veien, senest april
2017.
Vi kan ikke tan noe som helst stilling til dette du spør om i brevet før vi har sett hvilken dokumentasjon som foreligger fra
Morten Bentsen, da vil har litte tiltro til denne mannen.
Se kopi av Mail under.

Ring gjerne om det er noe du lurer på
Tlf 98215111

Med vennlig hilsen
Jorunn F Kerlefsen
Når det gjelder og komme til en mindeligløsning

Søgne  Kommune  
For:  Jahn  A  Stray  
Rådhusveien  1  
4682  Søgne  
  
Sendt  via  epost  til  postmottak@sogne.kommune.no  
  
Oslo,  7.  juli  2017  
  
Deres  ref.:    
2017/1971-27360/2017  
  
  

Erverv   av   grunn   for   bygging   av   fortau   langs   Fv169   Nodenesveien   i   Søgne   –   Varsel   om   mulig  
ekspropriasjon  fra  GB  15/94  
  
Undertegnede  og  min  søster,  Cecilie  Tjessem  Junker,  overtok  i  henhold  til  avtale  med  vår  mor  Brit  Sissel  
Tjessem   Junker   (BSJ)   gnr.   15   bnr.   94.   Avtalen   ble   inngått   i   slutten   av   2013.   Vi   overtok   således  
eierskapet  i  henhold  til  avtale  mens  BSJ  var  i  live,  hvoretter  eiendommen  (15/94)  ikke  inngår  i  min  mors  
dødsbo.   Undertegnede   har   fullmakt   til   å   avgi   kommentarer   i   denne   sammenheng   på   vegne   av   min  
søster.    
  
Innledningsvis  vil  vi  si  at  vi  støtter  planen  med  å  etablere  fortau  på  Langenes,  og  jeg  kan  på  vegne  av  
oss  begge  si  at  vi  ville  inngått  en  avtale  med  Pålsnes  Utbygging  AS  (utbygger)  dersom  utbygger  hadde  
fremsatt  et  rimelig  tilbud  ut  fra  hva  som  er  gjeldende  praksis  i  tilsvarende  saker,  og  håndtert  prosessen  
på  en  bedre  måte.    
  
Det  tilbudet  om  vederlag  som  ble  presentert  på  NOK  10.000  ble  av  oss  oppfattet  som  urimelig  lavt,  og  
det  var  grunn  til  å  betvile  fremstillingen  av  det  rettslige  grunnlaget  som  ble  angitt  som  begrunnelse  for  
tilbudet  som  angitt  i  tilbudsbrevet.    
  
Utbygger  opplyste  i  sitt  brev  (sendt  via  advokat  Bakka  i  advokatfirmaet  Kjær)  at  det  egentlig  ikke  var  
rettslig  grunnlag  for  noe  vederlag  overhodet.  Dette  ble  begrunnet  med  at  bygging  av  fortau  ville  føre  til  
en  ”meget  stor  økonomisk  fordel”  for  eier.  I  tillegg  ble  det  sagt  at  det  areal  som  avstås  befinner  seg  i  en  
bratt  fjellskråning  ned  til  eksisterende  vei.  Arealet  som  skulle  avstås  på  permanent  grunnlag  var  på  50  
kvm   (evt   med   tillegg   ytterligere   areal)   av   en   total   tomt   på   668   kvm   (altså   7,5   %   med   mulighet   for  
ytterligere   permanent   avståelse).   For   avståelse   av   tilleggsareal   utover   50   kvm   ville   det   betales   et  
tilleggsvederlag  på  NOK  127  per  kvm  (som  heller  ikke  har  noen  logisk  sammenheng  med  tilbudet  på  
200  per  kvm  som  ellers  ble  gitt).    
  
Ytterligere  fremkom  det  av  brevet  formuleringer  som  ”det  fremstår  som  åpenbart  at  det  areal  som  avstås  
har  helt  marginal  betydning  for  eiendommens  omsetningsverdi,  og  under  henvisning  til  at  det  også  er  
grunnlag  for  fordelsfradrag  kan  man  trygt  legge  til  grunn  at  erstatning  ved  evt.  ekspropriasjon  vil  bli  satt  
til  0.”  Utover  fremsettelsen  av  disse  påstandene  presentert  ved  hjelp  av  absolutte  og  fargerike  adjektiver  
ble   det   ikke   angitt   noen   begrunnelse   for   at   arealavståelsen   ville   ha   en   helt   marginal   betydning   for  
eiendommens  omsetningsverdi,  og  fremsto  således  som  ubegrunnet  synsing  fra  en  parts  side.    
  
For  en  tid  tilbake  fikk  jeg  telefon  fra  en  utbygger  om  ønske  om  å  være  med  å  finansiere  utbyggingen  av  
fortauet  ved  en  innbetaling  på  et  betydelig  beløp  (150-200-tusen).  Da  vi  ikke  hadde  noen  umiddelbare  
planer  om  å  bygge  ut  eiendommen  takket  jeg  nei  til  dette  tilbudet,  men  tok  kontakt  med  Søgne  kommune  
for  å  forhøre  meg  om  dette  var  noe  vi  evt  ville  måtte  være  med  på  finansiere.  Søgne  kommune  opplyste  
om   at   vi,   dersom   vi   skulle   ønske   å   bebygge   tomten   i   dag,   måtte   dekke   en   forholdsmessig   andel   av  
kostnadene  knyttet  byggingen  av  fortauet.      
  
Om  man  legger  dette  til  grunn  vil  effekten  av  dette  være  at  vi  altså  (1)  i  henhold  til  utbygger  ikke  har  
krav  på  kompensasjon  for  arealavståelse  på  grunn  av  en  ”meget  stor  økonomisk  fordel”  og  (2)  samtidig  
måtte  betale  fullt  vederlag  for  den  samme  ”meget  store  økonomiske  fordelen”  til  utbygger  om  vi  skulle  
ønske  å  bygge  ut  tomten.  Man  blir  en  velholden  handelsmann  om  man  krever  betaling  for  det  samme  
vederlag  to  ganger,  og  tilsvarende  fattig  om  man  aksepterer  å  betale  samme  krav  to  ganger.      
  

Dette   fremstår   å   være   rettslig   sett   uholdbart,   hvoretter   vi   ikke   hadde   nødvendig   tillit   til   det   rettslige  
grunnlaget  tilbudet  ble  fremsatt  på,  slik  at  tilbudet  ble  avvist.    
  
Vi  legger  til  at  i  en  periode  hadde  den  gruppen  av  grunneiere  som  rammes  av  utbyggingsplanene  en  
ekstern  rådgiver  som  indikerte  en  kompensasjon  for  vår  arealavståelse  som  var  vesentlig  høyere  enn  
den  som  ble  tilbudt  av  utbygger.  Således  ser  vi  på  det  som  svært  betryggende  at  dette  settes  inn  i  en  
formell  prosess  som  innebærer  at  andre  enn  utbygger  og  utbyggers  representanter  uttale  seg  om  hva  
som  vil  være  et  riktig  vederlag  i  denne  sammenheng.    
  
Vi  stiller  oss  således  imøtekommende  til  avståelse  av  grunn  for  å  bygge  fortau,  men  ønsker  selvsagt  at  
det  avståtte  areal  blir  så  lite  som  mulig.  Dette  særlig  hensett  til  at  tomten  i  utgangspunktet  er  relativt  
liten,  og  at  et  stort  arealavståelse  vil  kunne  påvirke  eiendommens  egnethet  for  utbygging.    
  
Vi  stiller  oss  ikke  avvisende  til  å  inngå  en  avtale  om  frivillig  skjønn,  forutsatt  at  det  fremstår  som  klart  
hva  virkningene  av  dette  vil  være  for  oss.    
  
Med  vennlig  hilsen    
  
  
Tom  Ivar  Tjessem  Junker  
92881438  
tij@junkerco.no  
  
  
  

Fra: Gro Anita Kåsa Poulsen[gro.poulsen@sshf.no]
Sendt: 07.07.2017 14:40:35
Til: Postmottak
Tittel: Vedr sak 2017/1971-27377/2017

Det vises til skriv av 16. juni 2017 med referanse 2017/1971-27377/2017 v/saksbehandler Jahn A. Stray
Undertegnede er grunneier av 15/72.
Jeg har ved tidligere kontakt med utbygger etterlyst dokumentasjon på byggeplan etc som er relevant for min eiendom. Sist
gang i mail av 3. april 2017 (limt inn under).
Det har ikke vært mulig for meg å ta stilling til tilbud, før vi får klarhet i disse spørsmål. Jeg etterlyser derfor fortsatt svar
på disse punktene
Tilbud som er gitt gjenspeiler heller ikke eiendommens verdi, det virker for meg som om det kun er satt en standard sats,
uten å ta hensyn til hekkplanter, verditap etc.
Dette er også gitt tilbakemelding om mitt nevnte svar til Bakka i april.
I deres brev av 16. juni vises det også til at utbygger har opplyst og dokumentert at det har vært forhandlet. Disse
dokumentene ønsker jeg innsyn i.

Med vennlig hilsen
Gro Anita Kåsa Poulsen

Kopi av mitt svar til advokat Bakka, 3. april 2017.
Det vises til tidligere tilsendt tilbud.
Jeg venter fortsatt på informasjon om byggeplan som skisserer veihøyde, planer for skråning osv som er svært relevant
mht min eiendom.
Tilbudet som er gitt tidligere aksepteres ikke, da det ikke gjenspeiler eiendommens verdi. Verdivurderingen som ble utført
av eindomsmegler Kulien i samarbeid med Helge Tofte gjenspeiler en annen verdi av eiendommen.
Mvh
Gro Anita Kåsa Poulsen

