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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet samtykker til at utbyggingsavtalen kan endres slik at det kan etableres
rettigheter for 5 båtfester innenfor friområde FO212. Det forutsettes at utbygger får de
nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og havne og farvannsloven først.
Endring av avtalen delegeres til rådmannen som fastsetter eventuelle betingelser og vilkår som
er nødvendig for å ivareta kommunens interesser som avtalepart, fremtidig forvalter og drifter
av friområdet.

Bakgrunn for saken:
Repstad Eiendom AS har fremmet forespørsel til Søgne kommune om å endre
utbyggingsavtalen som inngått med kommunen 15.5.17. Avtalen regulerer utbygging av
områderegulering for Kjellandsheia syd og detaljregulering for Norddalsheia. Det er ønskelig å
endre avtalens punkt 7.2 for friområde FO312 i områderegulering for Kjellandheia syd.

Kartutsnitt 1: Viser friområde F0312 i områderegulering for Kjellandsheia syd.
Det er forutsatt i avtalen at alle offentlige anlegg og grønnstrukturområder skal overleveres fri
for heftelser til kommunen ved overtagelse.
Siden avtalen ble underskrevet har Repstad Eiendom AS fått utarbeidet en utomhusplan for
opparbeidelse av friområdet og forhandlet med private rettighetshavere om innløsning av de
private bruksrettighetene som er stiftet i området.
Utbygger har fått forhandlet bort en vinteropplagringsplass for båter på land, og står nå igjen
med 5 båtplassrettigheter i sjøen.
Utbygger har gjentagende forsøkt å komme fram til en løsning der båtfesterettighetene innløses
mot vederlag, men har ikke lyktes med det. På grunn av den fastlåste situasjonen anmodes det
nå om at utbyggingsavtalen endres slik at friområdet FO312 kan overleveres kommunen med
tinglyste rettigheter (servitutter).

Forutsatt at betingelsen i utbyggingsavtalen kan frafalles for aktuelle området vil utbygger
måtte avklare tiltaket etter plan- og bygningsloven og havne og farvannsloven. Dersom tiltaket
krever søknad må båtfestene eventuelt søkes til en annen – mindre sentral – plassering i det
samme friområdet. Om søknaden innvilges vil de private rettighetene bli flyttet/omskipet
innenfor samme grunneiendommen. Kommunen vil da overta en eiendom med tinglyste
private bruksrettigheter (servitutter) for 5 båtfester i friområdet til privat bruk.
Utbygger er av den oppfatning at om det ikke lar seg gjøre å få i stand en løsning som skissert,
må kommunen være forberedt på at saken trolig må løses ved ekspropriasjon.
Saksutredning:
Administrasjonen legger til grunn at det må avklares om tiltak som følge av forespørselen er
søknadspliktige. Dersom dette er tilfellet er det Plan- og miljøutvalget, arealplanmyndighet,
som må ta stilling til om etablering av private båtplasser er en tilrådelig og forsvarlig bruk med
hensyn til at området er regulert til offentlig friområde. De avveiningene må skje etter plan- og
bygningsloven. Det kan også være nødvendig med tillatelser er havne- og farvannsloven.
Formannskapets rolle i saken er av privatrettslig karakter som avtalepart, fremtidig
grunnforvalter og ansvar for drift av friområdet.
Når kommunen som planmyndighet har gjort avveininger om at arealet skal være et offentlig
friområde så er utgangspunkt at det ikke skal være etablert private bruksretter innenfor arealet
når kommunen overtar. Både av hensyn til at arealet som tas i bruk eksklusivt er regulert til
offentlig bruk og at det må antas å ha en viss influerende virkning å etablere/opprettholde
privat bruk i friområde.
Samtidig er utbyggingsavtaler er et virkemiddel for gjennomføring av vedtatte arealplaner.
Kommunen som avtalepart må til en hver tid forholde seg til vedtakene planmyndigheten
fatter. Dersom kommunen som planmyndighet kommer fram det at det forsvarlig å etablere
private båtplasser i friområdet uten at formålet fortrenges er det rimelig at kommunen som
avtalepart følger opp vedtaket, sett hen til at utbyggingsavtalen skal gjennomføre vedtakene
planmyndigheten treffer.
Men kommunen som grunnforvalter og drifter har få fordeler av at det etableres private
bruksrettigheter på eiendommen før kommunal overdragelse. Ut fra det formannskapet skal
ivareta vil det ideelt sett være en bedre løsning om rettighetene ble stiftet som egen
grunneiendom, gjerne i utkanten, helt adskilt fra friområdet for øvrig. På den måten unngår
kommunen som grunnforvalter å ha grunneiendommer som betjener privat virksomhet.
Det presiseres at det er plan- og miljøutvalget som må ta stilling til eventuell søknad om
bruken skal tillates etablert, og at det i den vurderingen nødvendigvis ikke rom å kunne ha et
areal bare for privat bruk som skissert ovenfor. Det kan være at den eneste forsvarlig løsningen
er å tillate sambruk om en eventuell søknad skal kunne innvilges.

Kartutsnitt 2: Viser med rødt hvor utbygger mener private båtfester kan søkes tillatt etablert.
Arealet har en lengde på ca. 20 meter.
Administrasjonen legger til grunn at plassering av eventuelle båtfester må avklares i
søknadsprosessen etter plan- og bygningsloven dersom det skal utføres søknadspliktige tiltak.
Det bør i tilfellet belyses alternative lokaliseringer som en del av søknadsprosessen.
Konklusjon:
Administrasjonen vil anbefale at utbyggingsavtalen kan endres om utbygger får de
nødvendigtillatelser fra myndigheter.
Andre ledd i innstillingen innebærer at rådmannen i nødvendig grad kan detaljutforme avtalen
med hensyn til å begrense tiltak og bruk (utover det plan- og bygningsmyndighetene fastsetter),
samt fraskrive kommunen ansvar m.m.
Skal det først etableres private rettigheter i offentlige friområder er det viktig at rammene er
regulert for å forhindre konflikt mellom de offentlige og de private interessene på senere
tidspunkt.

Eksempel vil båtene kunne være mer utsatt for skadeverk i et område som er allment
tilgjengelig og tilrettelagt. Kommunen kan ikke stå ansvarlig for skadeverk som oppstår,
samtidig som rettighetshaverne ikke kan påregne å få iverksatt tiltak for å forhindre tilgang til
området.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader.
Vedlegg
1 Friområde Oftenes
2 Utbyggingsavtale
3 Friområde Oftenes_RevA - viste båtretter
4 Friområde Sør - brev kommunen om flytting av rettigheter båtplasser - 090418
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Badebøyer
Eksisterende sti
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o_LEK301
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Natursteinsmur
med gjerde
Vei bygges opp
med steinblokker.
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på stedet.
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3.00m
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Gress etableres der det er
hensiktsmessig
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4.00m

o_FO312
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Tynne trær,
rydde kratt og einer.
Gress etableres der
det er hensiktsmessig
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Badebrygge

Store steiner
fjernes langs
sjøen

Innenfor vernesonene skal det under ingen
omstendigheter gjøres inngrep.
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UTBYGGINGSAVTALE
mellom

SØGNE
(org.nr.

KOMMUNE
kalt kommunen

964 967 091) senere

09
AS I Repstad

Kjellandsheia
(org.nr.

998 014 778)/
senere

Eiendom

org.nr.

AS

984 046 278

kalt utbygger

1. PARTER

Mellom ovenfor

nevnte utbygger

opparbeidelse/overtakelse
kvartalslekeplasser.

2. GEOGRAFISK

av

og kommunen

vei

og

er det inngått følgende

VA-anlegg

samt

avtale om utbygging/

grønnstrukturanlegg,

nærmiljø-

og

AVGRENSNING

2.1. Avtalen omfatter areal knyttet til Detaljregulering
og Områderegulering

for Kjellandsheia

for Nordalsheia

syd (ID 201219,

(ID 201414, i kraft 17.12.15)

i kraft 17.12.15),

jfr vedlagte

kart.

3. GRUNNERVERV

3.1. Utbygger er selv ansvarlig for å erverve nødvendig
grunn og rettigheter
både innenfor og
utenfor utbyggingsområdet
så langt dette er nødvendig for å gjennomføre
utbyggingen
og gjøre

tomtene byggeklare.
3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen
og rettigheter for det arealet som skal bygges ut.

4. PLANLEGGING

4.1. Utbygger

at utbygger

disponerer

nødvendig

grunn

OG OPPARBEIDELSE

er ansvarlig

for nødvendig

planlegging,

prosjektering

og byggeledelse.

4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges
og opparbeides
i samsvar
med den til
enhver tid gjeldende
reguleringsplan,
reguleringsbestemmelser
med tilhørende
rekkefølgekrav
(som bl.a. er utbedring av Leireveien,
etablering
av kryss E—39, grønnstruktur
Kjellandsvannet)
Uffortjønn og arealer langs sjøen, nærmiljøtiltak
og kvartalslekeplasser
og etablering av fortau),
kommunale
normer, godkjente
tekniske planer og utomhusplan,
herunder sikringsplaner.
Slike
planer skal forelegges fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelser.
4.3. Fremføring
med jordkabler.
plan.

av strøm (fordelingsnett
og veibelysning),
telefon
Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater

4.4. Utfylling ut over formåls—grense mot grønnstruktur
kommunen.
byggerester,

og kabelanlegg
skal utføres
og samordne dem i en felles

er ikke tillatt uten etter særskilt avtale med

Utbygger er ansvarlig for opprydding
i grønnstrukturen
stein etc. ikke er til fare eller sjenanse for boområdet.

under anleggsperioden

, r

slik at.

'

(

\

u.

Avtale

mellom

syn i Søgne

Søgne

kommune

og Kjellandsheia

AS vedr.

tekniske

anlegg

m.m.

i Nordalsheia

og Kjellandsheia

Side 1
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5. FRAMDRIFT
OG UTBYGGINGSTAKT
5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan.

6. ØKONOMISKE

6.1. Utbygger

BETINGELSER

har det økonomiske

ansvaret

for gjennomføringen

av avtalen.

6.2. Utbygger
er selv ansvarlig
for å kreve inn eventuell
refusjon fra andre grunneiere
eller
utbyggere for opparbeidelse
av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme refusjonskrav
overfor
kommunen som kommune, men skal ha anledning til å fremme refusjonskrav
knyttet til de arealer
som kommunen eier.
6.3. Som sikkerhet
Kommunen.
Garanti

for riktig oppfyllelse

skal være stilt før Utbygger

av denne

avtale

skal Utbygger

gis igangsettingstillatelse

stille bankgaranti

overfor

i hvert enkelt Delfelt.

Garantibeløpet
skal tilsvare 50 % av kostnadene
med å ferdigstille
de Tekniske
innenfor hvert enkelt Delfelt, eller den del av et Delfelt det søkes igangsettingstillatelse
anleggene vederlagsfritt
kan overtas av kommunen til fremtidig drift og vedlikehold.

anleggene
for, slik at

Når de Tekniske anleggene innenfor det Delfelt garantien omfatter er 75% ferdig, er Kommunen
forpliktet til å nedkvittere
garantien til 25% av opprinnelig
kostnad med å ferdigstille de Tekniske
anleggene for Delfeltet. Ved overtakelse
av de Tekniske anleggene nedkvitteres
garantien til 3%.
Etter overtakelse
av Tekniske anlegg
reklamasjonstiden
stille bankgaranti
Tekniske anleggene for Delfeltet.

7. OVERTAKELSE

7.1.

Ved

søknad

om

i et delfelt løper en 3 års reklamasjonsfrist.
med 3% av opprinnelig
kostnad
med

Utbygger skal i
å ferdigstille
de

AV GRUNN OG ANLEGG

igangsettingstillatelse

av utbyggingen

skal

utbygger

samtidig

søke

om

fradeling av de arealene som kommunen skal overta.
7.2. Kommunen
skal overta
eiendomsretten
til de offentlig
regulerte
anlegg
og grønn—
strukturområder
som omfattes av denne avtale.
Arealet skal overtas vederlagsfritt
og frie for
heftelser/servitutter
av enhver art. Kommunen
utarbeider
foreløpig og endelig overtakelseskart
som viser hvilke arealer og anlegg som kommunen
skal eie og hvilke anlegg kommunen
skal
vedlikeholde.
Arealet skal overtas med påstående
anlegg og innretninger.
De arealer
som
kommunen
skal eie i henhold til overtakelseskartet,
skal være sammenføyd
til ett bruksnummer

før overtakelsen.
bekostes
eventuelle

Eventuell

deling

og/eller

sammenføying

av arealer

samt

overskjøting

av utbygger.
Det tas forbehold
om at overtakelseskartet
kan endres
endringer i reguleringsplan
og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan.

skal

tilsvarende

7.3. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som ikke skal overtas av
kommunen,
skal utbygger sikre kommunen
nødvendige
rettigheter
til ettersyn og vedlikehold.
Utbygger er ansvarlig for at erklæringen
blir tinglyst som heftelse på vedkommende
eiendom, og
at dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger
for kommunen.
Utbygger skal besørge arealene etter punkt 7.1 overskjøtet
til kommunen
før kommunen
overtar
tekniske anlegg etter punkt 7.7. Tilsvarende gjelder mht. tinglysing av erklæringer
etter punkt 7.2.

7.4. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett

til og forestå fremtidig vedlikehold

av må

være anlagt iht. til bestemmelser
i denne avtale. l tillegg må Søgne kommunes
til en hver tid
gjeldende normer for VA, vei, avfall og utomhusanlegg
følges.
Det gjøres spesielt oppmerksom
på at alle vannledninger
skal trykkprøves
og desinfiseres.
Alle spillvannsledninger
inkludert-.

l

l
mx

Avtale

mellom

syd i Søgne

Søgne

kommune

og Kjellandsheia

AS vedr.

tekniske

anlegg

m.m.

i Nordalsheia

og Kjellandsheia
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kummer
skal
inspiseres.

tetthets—

eller

trykkprøves.

7.5. Utbygger skal besørge innmåling
av vann og avløpsledninger,
kabler,
gang- og sykkelveier og konstruksjoner

Alle

spillvanns-

og

overvannsledninger

skal

rør-

og dokumentasjon
i henhold til kommunaltekniske
normer
lysmaster,
kabelskap/trafo,
sikringsgjerder,
veier, fortau,
i forbindelse
med veier m.m.

7.6. Når de anlegg kommunen
skal bli eier av og foreta framtidig
vedlikehold
av er ferdig
opparbeidet
og nødvendig
dokumentasjon/innmålingsdata
er levert og godkjent,
skal utbygger
innkalle til ferdigbefaring.
Utbygger er forpliktet til umiddelbart
etter befaringen å foreta utbedring
av eventuelle feil og mangler Dersom utbygger ikke umiddelbart
etter ferdigbefaringen
utfører de
plikter som nevnt, kan kommunen besørge arbeidene utført for utbyggers regning.
7.7. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret, og anleggene med tilhørende dokumentasjon
er
godkjent
av kommunen,
samt utbyggers
plikter etter pkt. 9.3 er oppfylt, overtar kommunen
eiendomsretten
til anleggene.
Det skal utarbeides
en overtakelsesprotokoll
som begge parter
undertegner.
Veier i delfelter i området kan del-overtas
med ett lag asfalt mot at utbygger stiller
tilfredsstillende
garanti for at avtalefestet (slutt)asfaltering
vil bli foretatt.
Vedlikehold
av de anlegg som kommunen skal overta må besørges og bekostes av utbygger inntil
kommunen har overtatt anleggene.
7.8. Utbygger

av Forskrift
velforening

er ansvarlig

for vedlikehold

om sikkerhet
som utbygger

7.9. Kommunen

og sikkerhetskontroll

for lekeplassutstyr

av 19.07.96,

av lekeplassutstyr

inntil anleggene

som omfattes

er overtatt

av en

skal etablere.

skal godkjenne

skjøtene

for de eiendommene

kommunen

skal overta.

8. ANDRE BESTEMMELSER
8.1. Utbygger forplikter seg til å tinglyse følgende bestemmelser
på samtlige tomter:
Eventuell innhegning mot gate eller vei påhviler tomteeieren.
Dersom det skal settes opp fender,
mur eller gjerde mot vei, skal fri kant av disse stå i tomtegrense.
Slike innretninger
skal alltid

meldes til kommunen.
passer

Mur må holdes så lav som mulig i terrenget og utføres av materialer

inn med omgivelsene,

fortrinnsvis

det naturlige terreng mest mulig.

naturstein.

Ved opparbeidelse

Det skal vises varsomhet

er det ønskelig

som

å bevare

med fjerning av trær o.l. Areal mellom

asfaltkant og tomtegrense
plikter tilliggende tomteeier å vedlikeholde.
Skråning på tomten mot vei
skal avsluttes mot vei i tomtegrensen,
og gjøres ferdig snarest mulig etter bygging på tomten,
senest 3 år fra byggestart.
Ved eventuelle
inngrep i fylling, skal gravetillatelse
innhentes
fra
kommunen av ansvarshavende.
For byggeområdet
foreligger
vedtatt reguleringsplan
med tilhørende
regulerings-bestemmelser.
Tomteeier plikter å gjøre seg kjent med, og følge disse. Tomteeier er forpliktet til å holde så vel
bygning som ubebygd grunn og innhegning i ordentlig stand.
Utbygger/kommunen
forbeholder
seg rett til, uten godtgjørelse
til tomteeier,
å ha liggende
veiskråninger
inn på tomten samt foreta rensk av ustabile veiskjæringer
i nødvendig
utstrekning
selv om dette medfører at en kommer inn på tomten. Videre forbeholder
kommunen
seg rett til å
føre overvann fra veier, plasser og friareal ut på tomten. Hver tomt plikter å ta imot naturlig
overvann fra ovenforliggende
område og lede dette frem til nedenforliggende
område på en måte
som kommunen kan godkjenne.
Tomteeier må ikke anlegge murer, foreta oppfyllinger
eller gjøre annet som kan skade ledninger
eller vanskeliggjøre
eller fordyre vedlikeholdet
av disse.
Ledninger over privat grunn må heller
ikke avgraves slik at det oppstår fare for frost- eller andre skader.
Skade eller ulempe som følge
av at bygninger
eller lignende
er plassert ved eller over offentlige
ledninger,
er kommunen
uvedkommende.
Tomteeier plikter selv å gjøre seg kjent med hvor ledningene
går eller skal gå
over tomten.

Over tomten skal det kunne strekkes elektriske ledninger og anlegges kabelgrøfter
er nødvendige

for elektrisitetsforsyningen

samt

telefon

og eventuelt

felles

og stolper som

antenneforbindelse

i

i

(.

\l V

Avtale mellom
syd i Søgne

Søgne kommune

og Kjellandsheia

AS vedr. tekniske

anlegg m.m. i Nordalsheia

og Kjellandsheia
Side 3

området uten erstatning
til tomteeieren.
Erstatning
for ulempe og skade under anleggs— eller
vedlikeholdsarbeider
dekkes imidlertid av eierne av de kabler som arbeidet vedrører.

Tomteeier

er ansvarlig for å reparere/erstatte

og fastmerker

omfanget

i veikryss/kurver

innenfor

skader som måtte oppstå på asfalt, veier, ledninger

og byggearbeider

Tomteeier

skade på busker, trær, fender,

På tomter

m

av anleggs-

av reparasjonsarbeidene.

eventuell

0,5

som følge

mur eller gjerde

må det ikke anlegges

frisiktlinje

vist

på

på tomten.

lngeniørvesenet

har ikke krav på erstatning

i noen form

som følge av snørydding

mur, hekk eller annen

reguleringsplanen

som

etter

bestemmer

beplantning
fjernet

vei.

høyere

kommunens

vanskeliggjøre
oversikten
i krysset/kurven.
Kommunen
kan kreve
beplantning som etter dennes skjønn kan vanskeliggjøre
oversikten.

for

på offentlig

enn

skjønn

eller

vil

beklippet

Kommunen
forbeholder
seg
rett til å gjøre
forandringer
i reguleringsplanen
og/eller
reguleringsbestemmelsene
uten erstatning for utbygger eller tomteeiere.
Heri inngår også rett til
annen utnyttelse av grunn som ikke er utskilt til tomter.
Tomteeier

har gjerdeplikt

felles gjerdelinje
lekeplasser

rundt sin eiendom

i den utstrekning

dette måtte bli forlangt,

mellom tomter blir å dele likt mellom de tilstøtende

blir å bekoste

av eieren av den tomt som støter til disse.

tomter.

dog slik at

Gjerde mot vei og

Frittliggende

lekeplasser

skal

inngjerdes av utbygger etter anvisning fra kommunen.
Samtlige tomteeiere
i boligområdet
som omfattes
velforening
som utbygger
etablerer,
herunder

Velforeningen

skal

være

tilsluttet

Norges

av denne utbyggingsavtale
betale
den kontingent

Velforbund

eller

plikter å delta i den
som blir bestemt.

tilsvarende

landsdekkende

sammenslutning.
8.2. Alle tomtekjøpere

skal forelegges

bestemmelsene

i kap. 8. Utbygger

har ansvaret

for at dette

blir gjort.
Utbygger

er videre ansvarlig

for at tomtekjøpere

gjør seg kjent med kommunens

overtakelseskart,

herunder veisystem og ledninger som ikke overtas til kommunalt vedlikehold.

9. S/ERSKILTE

BESTEMMELSER

9.1. Utbygger skal gjøre alle kjøperel-festere
kjent med denne avtalen
overtakelseskart)
samt reguleringsplan
med bestemmelser.
9.2. Utbygger kan ikke overføre
kommunens
samtykke.
9.3.

Kommunen

tredjemann.
oppgjort

overtar

Kommune

før overtakelse

ikke

sine rettigheter

ansvaret

kan forlange

og bilag til denne

(herunder

og plikter helt eller delvis til andre utbyggere

for forpliktelser

fremlagt

erklæring

utbyggeren

har eller

fra tredjemann

måtte

uten

få overfor

om at slike forhold

er

finner sted.

9.4. Tvist som måtte oppstå mellom utbygger og kommunen om forståelsen
av denne avtale eller
om forhold som kan utledes av denne, skal avgjøres med bindende virkning for begge parter av
en voldgiftsrett
bestående
av 3 medlemmer
som alle oppnevnes
av sorenskriveren
ved

Kristiansand

Tingrett med mindre partene blir enige om noe annet.

Voldgiftsrettens

formann skal

være jurist.
9.5. Mislighold
9.5.1. Reklamasjon
Den part som vil gjøre gjeldende
misligholdsvirkninger,
må reklamere
etter at han oppdager eller burde ha oppdaget mislighetsholdet.
9.5.2. Erstatning
Dersom en part misligholder

sine forpliktelser

for det direkte økonomiske

tap som påføres som følge av misligholdet.

begrense

eventuelle

tap. Erstatning

Avtale mellom Søgne kommune
syd i Søgne

etter avtalen,

for indirekte

og Kjellandsheia

skriftlig

rimelig

tid

kan den andre parten kreve erstatning

Partene

tap kan ikke kreves.

AS vedr. tekniske

innen

anlegg m.m. i Nordalsheia

har plikt til å
\

og Kjellandshei
Side 4

9.5.3. Forsinket betaling
Ved for sen innbetaling

etter denne

avtale betales

rente i henhold

til lov av 17. desember

1976 nr.

100.
9.6. Vedtak av kompetent myndighet:
Denne avtalen er ikke bindende for Søgne
formannskap.

kommune

før den er behandlet

9.7. Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer
Eventuell tinglysning
på kommunal
eiendom skal godkjennes
tinglysing dekker omkostningene.

og godkjent

av Søgne

som inngår i utbyggingsområdet.
av kommunen.
Den som krever

10. Bilag
Bilag: Kartutsnitt
11. Underskrifter

Søgne,den ("g/>" 2017

Søgne, den 2173

For Søgne kommune
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Formålsgrense
kvartalslekeplass o_LEK 301/
parkeringsplass o_PP304

Regulert kvartalslekeplass
o_LEK301

Badebøyer

Eksisterende sti
beholdes, tilpasses
i terrenget

Badestrand
og gresslette
Ca +10,5

Ca +11,1

9,6

9,5
9,5

9,4
9,4

9,3
9,3

9,2
9,2

9,1
9,1

9,0
9,0

8,9
8,9

8,8
8,8

8,7
8,7

8,6
8,6

8,5
8,5

8,4
8,4

8,3
8,3

8,2
8,2

8,1
8,1

8,0
8,0

7,9
7,9

3.00m

7,8
7,8

7,7
7,7

7,6
7,6

7,5
7,5

7,4
7,4

4.00m
7,3
7,3

7,2
7,2

7,1
7,1

7,0
7,0

6,9
6,9

6,8
6,8

6,7
6,7

6,6
6,6

6,5
6,5

6,4
6,4

6,3 6,
3

6,2 6,
2

6,1 6,1

5,9
5,9

Vei bygges opp
med steinblokker.
Utstrekning tilpasses
på stedet.

6,0 6,0

Bom

5,9 5,9
6,0 6,0

Stangjernsrekkverk
på topp mur

6,1 6,1
6,2 6,2
6,3 6,3

6,4 6,4

6,5 6,5
6,6 6,6
6,7 6,7

6,8
6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

Antatt plassering
4 meter x 5 stk= 20
meter bredt.

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

3.00m

8,2

8 ,2
8,
2
8,
1

8,0
7,9

7,8

7,7

8,1

8,0
7,9

7,8

7,7
7,6
7,6
7,5
7,5
7,4
7,4
7,3
7,3
7,2
7,2
7,1
7,1
7,0
7,0
6,9
6,9
6,8
6,8
6,7
6,7
6,6
6,6
6,5
6,5
6,4
6,4
6,3
6,
3
6,
26
,2
6 ,1
6,1
6,0
6,0
5,9
5,
9
5,
8
5,
8
5,
7
5 ,7

Båtslipp
fjernes

5,
6

5,6

5,6 5,6
5,7 5,7

Off. brygge

5,8 5,8

5,9 5,9

Kulturminne
med vernesone

6,0 6,0

6,1 6,1
6,2 6,2

6,3 6,3

6,4 6,4

Tynne trær,
rydde kratt og einer på platået.
Gress etableres der det er
hensiktsmessig

6,6
6,6

6,7

6 ,7

7,0
7,1

7 ,2

7,2
7

4.00m

6,9

6,9

7 ,1

3.00m

6 ,8

6,8

7,0

o_FO312

6,5

6,5

7 ,3

,3

4
7,

7,

4

Mulig vendhammer?

7,

6

7,

5

7 ,5

7,8

7,9
7 ,9

7,8

7,7

7,
7

7,
6

Steingjerde

8,0

Toaletter

8,

8,2

1

8,
8,2

8,4

3

8,

8 ,5
8,4

3

8,1

8,0

Grillplass

Kulturminne
med vernesone

"Vaffelbu"

Grillplass
Sandvolleyballbane
ca c+6,5)

Badebrygge

Tynne trær,
rydde kratt og einer.
Gress etableres der
det er hensiktsmessig

Mulig? Sandvolleybane må snus?

Store steiner
fjernes langs
sjøen

Innenfor vernesonene skal det under ingen
omstendigheter gjøres inngrep.

-A
Revisjon

-

-

-

24.10.2016

Sykkelparkering v/ vaffelbu, belysning fjernet. P-plass.
Rettelse

Dato

SAA

Tegnet

HAL
Kontrollert

HAL
Godkjent

Fase

ANBUDSTEGNING
Plangrense
Eksisterende kote

Asfalt

Eksisterende løvtre

Palisadekant

Eksisterende bartre

Mur

Nytt løvtre

Gjerde

Nytt bartre

Sittegruppe

Busk

Sittekube

Hekk

Grill

Grus

Fjell i dagen
Sti

Sand
Ny kote 1m
Ny kote 1m
Ny kote 0.1m
Innmålt/eksisterende punkthøyde

12.50

Ny punkthøyde

Gummidekke
Tredekke
Skifer
Kunstgress
Gressareal

Eng/gressbakke
Trapp/amfi

Kant

Rambøll - region Agder/Rogaland
Henrik Wergelandsgate 29 - 4612 Kr.sand - Tel 9942 8100 - Fax 3812 8101

Eksisterende vegetasjon og terreng

Vernesone kulturminner

Dato

Repstad Eiendom AS
Norddalsheia

07.06.2016

Geo.ref
Oppdragsnummer

Utomhusplan
Friområde o_FO312

1350014581

Dokumentansvarlig

HAL

Filnavn

LAY_1350014581_Nordd

Målestokk

1:500 (A1)

Kompleks

Bygg

Etasje
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System
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10 004
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Att: Torkjell Tofte

Kjellandsheia – rettigheter i Friområde Sør (FO 312)
Vi viser til inngått utbyggingsavtale for Kjellandsheia.
Ved oversendelsen i oktober 2016 gjorde vi i oversendelsesbrevet kommunen oppmerksom
på at det forelå tre krevende tinglyste rettigheter innenfor utbyggingsområdet.
En av disse var en rettighet knyttet til en konstruksjon på land for vinteropplag av båt.
Denne rettigheten ville være i konflikt med formålet og vi har derfor vært innforstått med at
rettigheten må avlyses. Saken har vært behandlet i Jordskifteretten og vi har oppnådd avtale
om at rettigheten avlyses mot å betale en erstatning på kr 355.000 + saksomkostninger,
totalt har avlysningen kostet ca kr 600 000. Rettigheten er bortfalt.
Den neste var 5 båtplassrettigheter i «Oftenes Baadstø» og 4 rettigheter til bryggeplass.
Disse stammer fra utskiftingsprotokollen fra 1861 hvor det er en rekke rettigheter som
tilhører gårdene på Oftenes. Rett til båtplass ligger i/tett inntil arealet som er regulert til
badestrand. Rettighetene ble drøftet på et møte i 2016 hvor blant annet også
Ingeniøravdelingen deltok og ble på nytt tatt opp med planavdelingen høsten 2017.
Vi har i tråd med konklusjonen i møtet i 2016 ført samtaler med de 4 grunneierne (gårdene)
om de er villige til å flytte båtplass-rettighetene fra dagens areal som skal opparbeides til
badestrand til et annet egnet sted. Vi har varslet om at rett til brygge plass da må utgå.
Grunneierne har stilt seg positiv til en slik løsning.
Vi har sett på en løsning som innebærer å flytte rettigheter til båtplass lengre mot syd. Her
har det i mange år vært båtplasser som tidligere grunneier har leid ut. Restene etter
aktiviteten er fortsatt synlig. Det er et areal som ikke vil i konflikt med formålet og bruken av
området. Området vil være mindre egnet for allmennheten.
Besøksadresse:
Birkedalsveien 80
4640 Søgne

Postadresse:
Postboks 983
4682 Søgne

J:\Eiendom\Repstad Eiendom AS\PROSJEKTER\Prosjekter løpende\Kjellandsheia\2. Avtaler øvrige\9. Båtplasser friområde
syd\Friområde Sør - brev kommunen om flytting av rettigheter båtplasser.doc
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Areal hvor båtplasser foreslått flyttet til. Det fremgår at det fortsatt er bryggearrangementer fra
tidligere båtplasser på arealet.

Friområde Sør er fradelt på egen eiendom som utgjør 31 149 m2 med noe av det beste
strandareal som kan tilbys. Eiendommen vil bli overdratt vederlagsfritt til kommunen.
Det er utarbeidet utomhusplan for området som omfatter atkomstvei ut, badestrand,
badebrygger, toaletter, sandvolleyballbane, benker, bord og griller. Tiltakene er under arbeid
og vil være ferdigstilt våren 2018. Da har det samlet vært nedlagt ca 2,5 millioner i
opparbeidelse og tilrettelegging for allmennheten. Området vil utgjøre en betydelig gave til
allmennheten når det ferdigstilles og overleveres til Søgne kommune.
Vi har fra tidlig vært åpen på at det er krevende å få slettet heftelsen til de 5 båtplassene og
har fremlagt forslag til en minnelig ordning som både rettighetshaverne og området vil tåle.
Det er vår oppfatning at, dersom man velger bort en minnelig ordning, må kommunen
medvirke til at rettighetene må avlyses gjennom en ekspropriasjon. Det vil være en krevende
og lite tjenlig løsning for alle parter.
Vi håper kommunen kan se den store verdioverføring som Friområde Sør vil stå for og kan
akseptere den skisserte løsning.

3

Vi har på kart under forsøkt å vise plassering av dagens brygge og båtplassrettigheter og
forslag til ny plassering. De 5 båtplassene er vist med hvit bakgrunn og ny plassering er vist
med grønn bakgrunn.

REPSTAD EIENDOM AS
Ole Johan Bueklev
Daglig leder
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