Fylkesmannen

i Aust—og Vest-Agder

Justis- og vergemålsavdelingen
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Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/2011

Dato
18.04.2018

Søgne kommune
- Fylkesmannens
behandling
av klage over
i sak om ekspropriasjon
til gjennomføring
av detaljregulering,
Det vises

til kommunens

Fylkesmannen

oversendelse

opprettholder

mottatt

kommunens

kommunens
vedtak
Nodenesveien

her 21.02.2018.

vedtak.

Sakens bakgrunn
Reguleringsplan
for Pålsnes, som ble vedtatt 22.03.2012,
har rekkefølgebestemmelse
i § 1.2
som sier at «Før det gis byggetillatelse
etter § 93 til nye tiltak i reguleringsplanområdet
skal
fortau langs nordsiden av Pålsnesvegen
fra Pålesnesbukta
til FV 456 være bygd ferdig».
Søgne kommunestyre
vedtok den 19.06.2014 detaljregulering
for del av Nodenesveien
og
Pålsnesveien,
hvor plasseringen
av selve fortauet fremgår. Vedtaket ble påklaget av Jan og
Leif Karsten Skarning. Fylkesmannen
opprettholdt
Søgne kommunestyre
sitt vedtak av
19.06.2014, samt endringsvedtak
av 19.02.2015 i vedtak av 14.04.2016.
Kommunen ga den 31.08.2016 dispensasjon
fra rekkefølgekravet
på den betingelse at første
etappe av fortauet — fra Langenesveien
til krysset mellom Nodenesveien
og Pålsnesveien
—
ble opparbeidet.
For å kunne gjennomføre
utbygging av fortauet langs Nodenesveien
må det eksproprieres
grunn og rettigheter fra berørte eiendommer.
Det ble etter forhandlinger
oppnådd enighet
alle berørte grunneiere, med unntak av to grunneiere (gbnr. 15/17 og 15/19).

Søgne kommunestyre

med

fattet 23.11.2017 følgende vedtak:

For gjennomføring
av «Detaljregulering
for del av Nodenesveien
og Pålsnesveien»
(planid. nr.
201302) vedtar kommunestyret
i medhold av pbl. §16—2 a“ ekspropriere
grunn og rettigheter for

bygging av fortau fra følgende eiendommer:

.
.

GB 15/17 ca 169 m2 permanent
GB 15/19 ca 780 m2 permanent

Til fastsettelse

av erstatningen

erverv og ca 529 m2 midlertidig
erverv og ca 314 m2 midlertidig

begjærer

kommunen

snarest

bes/ag
bes/ag

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 ore/g]. §25.
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Vedtaket ble påklaget av Mariell Andresen og Ruben Johansen (gnr.15 bnr. 17) og Jorunn
Fossestøl Kerlefsen (gnr. 15 bnr. 19) v/advokat Per Ove Tønnessen i brev av 13.12.2017.
Fylkesmannen
viser til klagen.

Advokat Bakka uttalte seg, på vegne av tiltakshaver
09.01.2018.
Kommunestyret
Saken

Pålsnes Utbygging AS, til klagen i brev av

tok ikke klagen til følge i møte den 15.02.2018.

ble etter dette oversendt

Fylkesmannen

for endelig

avgjørelse.

Klagesaken
behandles etter delegert myndighet fra Kommunal— og
moderniseringsdepartementet.
Fylkesmannen
kan prøve alle sider av saken, og herunder ta
hensyn til nye omstendigheter,
jf. forvaltningsloven
(fvl.) § 34 andre ledd. Fylkesmannen
kan
selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt
eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.

Fylkesmannens
Fylkesmannen

vurdering
legger til grunn at klagerne

har klagerett

og at klagefristen

er overholdt,

jf. fvl.

§§ 28 og 29.
Saken anses tilstrekkelig
avgjøre den på grunnlag

opplyst etter fvl. § 17, og Fylkesmannen
av de opplysningene
som foreligger.

finner derfor å kunne

Det følger av plan- og bygningsloven
(pbl.) § 16-2 at kommunestyret
kan foreta ekspropriasjon
til gjennomføring
av reguleringsplan.
Det følger videre av oreigningslova
(orl.) § 30 at enkelte
av lovens regler gjelder også for ekspropriasjon
til gjennomføring
av reguleringsplan.
Grunnvilkåret
for ekspropriasjon,
også med hjemmel i plan- og bygningslovens
regler, følger
av orl. § 2 første og andre ledd der det fremgår at ekspropriasjon
kan settes i verk så langt det
"trengst til eller for" de oppregnede formål (første ledd), og i tillegg kreves at "inngrepet
tvillaust er til meir gagn enn skade" (andre ledd). Kravet om bestemt formål er oppfylt gjennom
det vedtatte reguleringsformålet
når ekspropriasjon
skjer med hjemmel i plan.
Det følger av Høyesteretts
praksis at vurderingene
etter oreigningsloven
§ 2 skal foretas i
forbindelse med vedtakelse av planen, og at det bare behøver å gjentas i forbindelse
med
gjennomføringen
dersom det er kommet til nye forhold, eller planen er blitt gammel, jf. Rt.
1998 s. 416 og Rt. 1999 s. 513. Fylkesmannen
viser også til O.J. Pedersen m.fl. Plan— og
bygningsrett
2. utgave del 1 Planlegging og ekspropriasjon
på s. 442 flg.
Ved interesseavveiningen
etter orl. § 2 andre ledd skal det for det første tas hensyn til den
skade som et tvangsinngrep
vil volde. Uttrykket «skade» må forstås i vid betydning. Også
generelle og spesielle ulemper som ekspropriasjonen
vil medføre må telle med. Samtlige
skader og ulemper må avveies mot den nytte ekspropriasjonen
vil medføre. Det er et
ufravikelig krav at hensynet til samfunnet tilsier ekspropriasjon,
og det betyr at lovhjemmel for
ekspropriasjon
til et bestemt formål forutsetter at formålet er ekspropriasjonsverdig
ut fra en
alminnelig betraktning, og videre at ekspropriasjon
kan skje i det konkrete tilfelle bare hvis
ekspropriasjonen
skaper fordeler ut fra en objektiv og alminnelig betraktning. Kravet om at
samfunnshensyn
må tilsi ekspropriasjon
innebærer også at det ved interesseavveiningen
i
prinsippet skal ses bort fra ekspropriasjonssøkerens
rent individuelle (subjektive) interesse av
tvangsinngrepet,
i den utstrekning denne interesse ikke korresponderer
med en allmenn
interesse.
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l Rt. 2009 s. 1142 (Hakkloa) er det med henvisning til lovens forarbeider
Iagt til grunn at
uttrykket «tvillaust» gir uttrykk for et klarhetskrav,
ikke for et krav om kvalifisert
interesseovervekt,
slik det tidligere til dels har vært gjort gjeldende i juridisk teori, blant annet i
Sandene/Keiserud
Oreigningsloven
med kommentarer
2. utgave. Fylkesmannen
legger til
grunn at vilkåret «tvillaust» viser til at det må være «klart» at det foreligger en simpel
interesserovervekt
av fordeler ved å ekspropriere.
Vurdering etter orl. § 2 andre ledd fremgår ikke eksplisitt av kommunens
reguleringsvedtak
med tilhørende saksfremstilling,
eller av saksdokumentene
i reguleringssaken
for øvrig, ut
over at man mener at planen oppfyller kravene som stilles i orl. § 2 andre ledd. Erfaringen er
atdet er uvanlig at en slik vurdering fremgår av dokumentene
i reguleringssaken,
og vi mener
derfor at det må være tilstrekkelig at det kan utledes av kommunens
argumentasjon
i
reguleringssaken
og innholdet i reguleringsplanen
at vilkårene i orl. § 2 andre ledd er funnet
oppfylt.
Formålet med planarbeidet for del av Nodenesveien
og Pålsnesveien
har vært å legge til rette
for etablering av fortau langs deler av fv 169 og 170, som et trafikksikkerhetstiltak
for myke
trafikanter, bedre kryssløsninger,
forbedret kurvaturløsninger
på fylkesvegene,
samt bedre
forholdene til avkjøringer i henhold til det vedtatte rekkefølgekravet
i reguleringsplanen
for
Pålsneset.
Fylkesmannen
legger i dette tilfellet til grunn at avveiningen
av de motstridende
interessene
kan utledes av planvedtaket
med forutgående
dokumenter
og prosesser. Det fremstår som lite
tvilsomt at ekspropriasjon
for bygging av fortau er ekspropriasjonsverdig
i et samfunnsmessig
perspektiv. Dette er for så vidt heller ikke bestridt av klagerne.
Det anføres i klagen at saksbehandlingen
forut for vedtaket har vært vilkårlig og at man ikke
har gitt eksproprianten
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere fremsatte tilbud. Det vises til at

vilkårligheten

har påvirket den tillit som klager må ha til ekspropriantens

tilbud og ikke har

oppfylt kravet til å søke ervervet gjennomført
i minnelighet.
Klager viser til at selv om kvaliteten
på arealene varierer fra taktsnr. til takstnr. fremstår forhandlingssituasjonen
som vilkårlig når
noen har fått verdiøkning
på opptil 1200%, uten at det fremkommer
noe faktisk eller rettslig
grunnlag for endringen, og andre en reduksjon. Det vises til at gnr. 15 bnr. 17 opprinnelig ble
tilbudt kr. 37 000,— inkl. leie for 169 m2, mens revidert tilbud var kr. 25 000,—.
Fylkesmannen
viser til kommunen og advokat Bakkas
punktet. Vi finner etter dette ikke at saksbehandlingen
en frivillig avtale.

utførlige redegjørelse
under dette
har vært vilkårlig iforhold til å få i stand

Videre er reguleringsplanen
som rettsgrunnlag
utilstrekkelig
hva gjelder gnr. 15 bnr. 17. Det
anføres videre i klagen at reguleringsplanen
ikke har tatt hensyn til at dagens adkomst til gnr.
15 bnr. 17 fungerer slik at man kjører inn til eiendom og rygger ut. Det vises til at dette ikke

lenger vil være lovlig når det bygges nytt fortau langs veien, Det må derfor etableres
snuhammer
på eiendommen,
hvilket innskrenker
må tas hensyn til ved en eventuell ekspropriasjon.

bruksarealet

Fylkesmannen

som vi tiltrer under dette punktet.

viser til kommunens

redegjørelse,

på eiendommen.

Klagerne anfører i tillegg at tiltakshaver ikke har ivaretatt hensynene
andre ledd og Statens vegvesens retningslinje for grunnerverv.

som fremgår

Dette faktum

av orl. § 12

I henhold til orl. § 12 andre ledd bør det i alminnelighet
gjøres forsøk på å komme til minnelig
ordning før det søkes om ekspropriasjonstillatelse.
Loven stiller imidlertid ikke som noe
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absolutt

vilkår at minnelig

ordning

skal søkes oppnådd.

dette ikke ha betydning for gyldigheten

Om det ikke er gjort noe slikt forsøk,

av et senere ekspropriasjonsvedtak.

vil

Det vises til

Keiserud/Bjella,
Oreigningsloven
— kommentarutgave
s. 150, der det uttales at «selv om det
objektivt sett har vært grunn til å forsøke å nå en minnelig ordning, men vedkommende
organ
har avgjort saken uten at partene har forsøkt, berører dette ikke gyldigheten av vedtaket».

Fylkesmannen

viser også til Rt. 1999 s. 513.

Fylkesmannen
har merket seg at det er gjort forsøkt på å oppnå en frivillig avtale både forut
for søknad om ekspropriasjon
og etter initiativ fra Søgne kommune, men tiltakshaver

konkluderte

med at det ikke var hensiktsmessig

dette at det ikke foreligger
Vilkårene

for ekspropriasjon

saksbehandlingsfeil

med ytterligere forhandlinger.
i forhold

til å få til en minnelig

Vi finner etter
løsning.

etter pbl. § 16-2 og orl. § 2 anses etter dette oppfylt.

Under henvisning til vurderingen over opprettholder
Fylkesmannen
23.11.2017.
Det vil si at klager ikke har fått medhold i sin klage.
Fylkesmannens
vedtak
Kommunens
vedtak av 23.11.2017

opprettholdes

under

kommunens

henvisning

vedtak

av

til begrunnelsen

over. Klagen tas ikke til følge.
Om klageadgang
Fylkesmannens
vedtak

forvaltningsorgan,

i klagesaken

er endelig

og kan ikke påklages

til overordnet

jf. fvl. § 28.

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter,
fått informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.

jf. fvl. §§ 18 og 19. Parten har

Med hilsen

Elin Saltrøe (e.f.)
spesialrådgiver

Linda Berntsen
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler:
Linda Berntsen, tlf: 38 17 62 49

Kopi til:
Aamodt Hus AS
Advokatfirmaet
Kjær DA v/advokat Bakka
Sørlandsadvokatene
DA
Pålsnes utbygging AS
Even Kerlefsen
Advokatfirma
Tofte DA
Jorunn F. Kerlefsen
Mariell Andresen og Ruben Johansen

Østre Lohnelier 65
Postboks 153
Postboks 281
Postboks 990
Nordenesveien
ZB
Postboks 759
Nordenesveien
ZB
Tingstuveien
8
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4662
4663
4681
4643
4666
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4640
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