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Saksframlegg
Ekspropriasjon for erverv av grunn til fullføring av gang/sykkelvei langs leireveien - Gangbro over Lundeelva - GB 71/595
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Kommunestyret

20.06.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
For fullføring av gang- og sykkelvei langs Leireveien med gangbro over Lundeelva
i henhold til reguleringsplan for Lunde (2005) vedtar Søgne kommune
ekspropriasjon av gnr 71, bnr 595, eier Arne Tag.
Til fastsettelse av erstatningen for grunn og rettigheter begjærer kommunen
snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføring av gangbroen har stor betydning for trafikksikkerheten,
søker Søgne kommune Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andersen (Uavh) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunen godtar kr 175.000,--

Votering:
Repr. Andersen’s (Uavh) forslag satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andersen’s (Uavh) forslag falt med 1 stemme (Uavh) mot 6 (H, V, KRF, AP) stemmer for
rådmannens forslag.

Formannskapet fattet følgende vedtak og innstiller til kommunestyret:
Innstilling:
For fullføring av gang- og sykkelvei langs Leireveien med gangbro over Lundeelva i
henhold til reguleringsplan for Lunde (2005) vedtar Søgne kommune ekspropriasjon av
gnr 71, bnr 595, eier Arne Tag.
Til fastsettelse av erstatningen for grunn og rettigheter begjærer kommunen snarest
mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføring av gangbroen har stor betydning for trafikksikkerheten, søker Søgne
kommune Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Bakgrunn for saken:
Gang- og sykkelveien langs Leireveien er fullført fram til Leirebroa. Det som nå gjenstår er
bygging av gangbro over Lundeelva. Til dette er det nødvendig å erverve noe grunn fra Arne
Tag. Arealet som er vist med gul farge på vedlagte kart nr 1(GB 71/595) er beregnet til 10 m².
Vegvesenet har tidligere ikke kunnet fullføre disse arbeidene, men kommunen har nå fått
beskjed om at det kan skje høsten 2013 dersom forholdet til berørt grunneier er i orden.
Saksutredning:
Grunneier er tilskrevet og spurt om han er vil selge frivillig eller undertegne på en erklæring
om forhåndstiltredelse som gir kommunen rett til å ta grunnen i bruk straks mot å begjære
rettslig skjønn for fastsettelse av erstatningen.
Grunneier har meldt tilbake at han ved dette relativt lille inngrepet mister en verdifull båtplass
bl.a. på grunn av sikkerhetsforskrifter i tilknytning til broa. Han er imidlertid villig til å gi fra
seg arealet for en erstatning på kr 150.000,-. Han er ikke villig til å undertegne er erklæring om
forhåndstiltredelse.
Fra kommunens side er tilbudt en erstatning på kr 150.000,-, men da mot at både GB 71/595 og
GB 71/312 (se kart 1 og 2) overdras til kommunen. For å gå med på en slik avtale krever
grunneier kr 175.000,-.
Selv om en legger inn besparelse ved å unngå en ekspropriasjonssak, mener administrasjonen
at dette er en for høy innløsningssum. For å få gjennomført tiltaket, må en derfor slik saken nå
står gå veien om et ekspropriasjonsvedtak. Gjenstående arbeider har stor betydning for
trafikksikkerheten på veien. En vil derfor anbefale at det i forbindelse med et
ekspropriasjonsvedtak også søkes fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse.
Grunneier er gitt anledning til å uttale seg både til spørsmålet om ekspropriasjon og til
spørsmålet om forhåndstiltredelse, men har ikke ønsket å avgi slik uttalelse.
Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksfremstillingen foran og vil anbefale at formannskapet legger saken
fram for kommunestyret med vedtak som foreslått.

Vedlegg
1 Kart 1
2 Kart 2
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