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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til klage av 07.01.2014 fra adv. Jacob Bakka på vegne av
Kaj Vigeland over vedtak om ekspropriasjon av rettighet til å anlegge sti med
tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt reguleringsplan for
Strandsti Ytre Åros.
Kommunestyret kan ikke se at det fremkommer opplysninger i klagen som gir
grunn for å endre det påklagede vedtaket. Kommunestyret opprettholder sitt
vedtak i sak K-90/13 om ekspropriasjon. Saken sendes Fylkesmannen i VestAgder for endelig avgjørelse.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret fattet 31.10.2013 (sak K-90/13) følgende vedtak:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere
rettighet til å anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til
vedtatt reguleringsplan for Strandsti Ytre Åros.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn. Etter
som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse.
Eiendommen GB 20/26 eies av Siv M. Vigeland Brustad, Bjørn Vigeland og Kaj Vigeland i
fellesskap.
En av sameierne, Kaj Vigeland, har via adv. Jacob Bakka påklaget kommunestyrets vedtak.
Som grunnlag for klagen gjøres gjeldende at det verken i forbindelse med vedtakelsen av
reguleringsplanen eller i forbindelse med ekspropriasjonsvedtaket er foretatt slik interesseavveining som er nedfelt i oreigningslova §2, 2. ledd om at ekspropriasjonsinngrepet skal
være «tvillaust til meir gagn enn skade».
Det hevdes også at formannskap og kommunestyre har fattet vedtak på grunnlag av feilaktige
opplysninger om kontakten mellom Kaj Vigeland og ordføreren.

Saksutredning:
Med hensyn til spørsmålet om interesseavveiningen mellom de private interessene og de
offentlige interessene, forutsettes denne foretatt i selve reguleringsbehandlingen. Kommunen

er derfor gitt en «direkte-adgang» til å fatte vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av en
reguleringsplan i plan- og bygningslovens §16-2. Med mindre det foreligger særlige
omstendigheter, skal det da ved ekspropriasjonsvedtaket ikke på ny foretas den
interesseavveining som klageren etterlyser.
Når det gjelder påstanden om manglende kontakt mellom ordfører og klager, har ordføreren
tidligere avvist dette i et brev av 05.11.2013 til klager. En kan derfor ikke se at det medfører
riktighet at de politiske vedtak er fattet på grunnlag av feilaktige opplysninger om kontakten
mellom Vigeland og ordføreren.
Uansett denne «manglende kontakten» har klager hatt anledning til, og blitt oppfordret til, å
komme med skriftlige reaksjoner på alle trinn i saksbehandlingen. Klager har imidlertid
forholdt seg taus til disse oppfordringene.
Avslutningsvis skal bemerkes at ekspropriasjonsvedtaket ble fattet 31.10.2013. Vedtaket ble
meddelt de 3 sameierne ved brev av 05.11.2013. Klagen er datert 07.01.2014. Klagefristen er
3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram iflg. forvaltningslovens §29.
En har valgt ikke å avvise klagen på dette grunnlag. Det tjener saken best å få
fylkesmannens avgjørelse på om de anførte klagegrunnene er reelle eller ikke. Dette fordi de
samme argumentene benyttes av klager til å få stanset eller utsatt kommunens søknad om
forhåndstiltredelse.

Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksframstillingen foran, og vil anbefale kommunestyret å vedta forslaget
til vedtak.

Vedlegg
1 Klage på ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan for strandsti på ytre Åros
2 Brev av 05.11.2013 fra ordføreren til Kaj Vigeland
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AV REGULERINGSPLAN

Det vises til kommunestyrets vedtak 31.10.2013 om å ekspropriere rettigheter til å
anlegge sti med tilhorende anlegg på gnr 20, bnr 26 for ajennomforing av
regulerinåsplan f2r strandsti Ytre Aros.
Kaj Vigeland, som er sameier i gnr 20, bnr 26, er blitt kjent med kommunestvrets
vedtak, bl.a. ved at dette er fremlagt som bilag til skjonnsbeåjæring til
Kristiansand tingren. Jeg forstår det imidlertid slik at han ikke har fått
underretning om vedtaket slik forvaltningslovens § 27 bestemmer. På hans vegne
etterlyses derfor en slik underretning.
Kaj Vigeland onsker å klage på ekspropriasjonsvedtaket,
som forelopiå klaue i så henseende.

og dette brev skal tjene

Som grunnlag for klagen vil Kaj Vigcland gjøre ajeldende at det verken i
forbindelse med vedtakelse av regulcringsplan for strandsti Ytre Åros eller i
forbindelse med ekspropriasjonen er forctatt slik interesseavveining som er nedfelt
i orcigningslova § 2 andre ledd om at ekspropriasjonsinngrepet skal være
"tvillaust til meir gagn enn skade". 1 den forbindelse er det grunn til å påpeke at
kommunen overhodet ikke har avveid alternative trassCer for strandstien over gnr
20, bnr 26 og som i mindre grad vil være til ulempe for denne eiendommen.
Det er videre arunn til å fremheve at kommunen allerede i 1995 hadde vedtatt
regulerinasplan hvor strandstien var regulert inn på en slik måte at det ikke var
nodvendig å ajore innarep i eiendommen.
Det kan også vises til at Kaj Viaeland har fremsan tlere alternath e forslag til
fremforing av strandsti som ikke i samme utstrekning berorer eiendommen, men
disse er ikke eitt en reell behandling av kommunen i forbindelse med
reauleringsplanen.
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Da forslaget om ekspropriasjon ble behandlet av formannskapet den 28.08.2013
ble det fremmet et utsettelsesforslag:
"Saken utsettes. Ordfbrer soker ù finne en minnelig ordning med
grunneier. Avklaring.forelegges.formannskapet
i neste mote.''
Dette ble vedtatt.
Da saken ble fremmet til ny behandling i formannskapet 23.10.2013 er det i
saksprotokollen opplyst at:
"Ordfirer Severinsen
har provd afri aktuelle grunneiere i tale via
brev, telefOn. sms og e-post. men har ikke.fatt tilbakemelding.Det er ikke riktig at ordfører Severinsen ikke hadde fått tilhakemelding fra aktuell
grunneier. Tvert imot hadde Kaj Viaeland gjort mange forsøk på å oppnå kontakt
med ordforer Severinsen, og sendte sagar melding til hennes mobiltelefon om
dette. Hun svarte da at hun var i utlandet. Til tross for gjentatte forsok i ettertid
tikk Kåj Vigeland aldri kontakt med ordforer Severinsen.
Jeg vedlegger kopi av hans brev av 21.10.2013 hvor det redegjøres for disse
forhold.
Det innebærer at formannskapet og kommunestyret har ajort vedtak om
ekspropriasjon på grunnlag av en direkte feilaktig opplysning om kontakten
mellom ordfører Severinsen og Kaj Vigeland.
Det kan på ingen mate utclukkes en avtaleløsning dersom kommunen viser vitje
til å gå inn i reell dialog med Kaj Vigeland.
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Åros deres brev av se tember 2013.

Viser til brev av september 20 I3 hvor det inviteres til møte vedr. Strandsti Åros.
Undertegnede har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med dem uten at de har
respondert på undertegnedes henvendelser. Undertegnede finner dette svært beklagelig. Det
virker som om dette er et spill for å forsvare en eventuell ekspropicring, noe som er helt
unødvendig.
Jeg viser således til en rekke forslag fra oss som grunneier til løsning av denne sak, invitering til
dialog og løsningsmøte med kommunens saksbehandler. Dessverre har alle forslag blitt
kategorisk avvist, uten begrunnelse, av kommunens saksbehandler.
Den 18. sept.d.å. sendte undertegnede dem følgende melding til deres mobiltelefon »Att. Åse
Severinsen, Søgne Kommune. Har gjort gjentatte forsøk med å komme i kontakt med dem vedr.
Ytre Åros 64, regulering og strandsti. Viser til deres brev vedr. saken. Fint om de tar kontakt så
snart som mulig for å avtale møte og befaring for å se om det er mulig å komme frem til en
minnelig løsning. Vennlig hilsen Kaj Vigeland.»
Etter en tid fikk undertegnede en melding fra dem fra deres mobiltelefon, om at de var i
utlandet, kanskje noe merkelig etter som de i samme tidsrom inviterte til møter på derer kontor.
Dessverre har undertegnde etter dette, til tross for gjentatte forsøk, ikke klart å ra kontakt med
dem.
I klage til fylkesmannen står det bl.a.
»Med bakgrunn i de beskrevne saksbehandlingsfeil, brudd på reguleringsbestemmelser, brudd
på forvaltningsloven, samt Plan-og bygningsloven, satt i lys av saksbehandlers totale
overkjøring av oss som grunneier, kreves det en omgjøring av vedtaket og en ny
saksbehandling.

Det skal dog bemerkes at det gjennom mindre endringer vil gi rom for strandsti og en rask
avsluttning av denne sak. Dette krever et felles møte og en dialog hvor felles mål kan forenes.
Ekspropiering er helt unødvendig, og alle parters interesser vil kunne bli ivaretatt på en
fornuftig og for alle tilfredstillende
måte.»
Det virker som det er helt umulig å oppnå en ønsket dialog med kommunen.
Saken har foregått en tid og det skal bemerkes at det cr tilknyttet misstanke om korrupsjons
lignende forhold, da berørte i,og med nære relasjoner til kommunestyret selv har fått utbetalt
store erstatningssummer,
uten at det har vært behov for ekspropiering.
For vårt vedkommende
har vi blitt forsøkt truet til å underskrive på kontrakter som skulle fraskrive oss alle rettigheter i
standsonen, for all evig tid, mot en kompensasjon på nok 10.000. Håper de som ordfører forstår
at det er store verdier på spiII hvor det har blitt forsøkt bruk av svært uetiske virkemidler.
Saken vil om kort tid bli oversendt

Sivilombudsmannen,

hvor det fortløpende

evalueres om det

allerede nå skal igangsettes erstatningssøksmål.
onsker

de en minnelig

løsning må jeg be om at de tar kontakt.

Det skal i det videre bemerkes at kommunen ikke under noen omstendighet har adgang til
eiendommen uten at dette er på forhånd har blitt avtalt med grunneier/undertegnede.
S.U.
Vennlig hilsen

Kaj Vigeland

(Sign.)
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Svar på «Viser til brev av september 2013 med invitasjon til møte med ordfører - Åros
strandsti».
Det er riktig at du i september 2013 ble invitert til møte vedr strandsti Åros. Det er også riktig
at du sendte meg en mail onsdag 18. 09.2013. Denne ble besvart samme dag. Det er også
riktig at jeg denne dag var bortreist, men i mitt tilsvar til deg står det at jeg er hjemme igjen
lørdag 21. 09.2013.
22. 09.2013 sendte jeg deg ei ny melding om at jeg var i Søgne. I meldingen spurte jeg også
om når det passet for deg med et møte.
Fra og med onsdag 18. 09.2013 har varaordfører i Søgne flere ganger forsøkt å nå deg på
telefon uten å lykkes. Etter 22. 09.2013 har jeg forsøkt å nå deg på telefon - nummer
98094448, og etter å ha slått opp på Gule sider også på telefon - nummer 45437339, uten å
få svar.
Da vi ikke fikk svar fra deg, kontaktet jeg din bror Bjørn Vigeland, for gjennom ham mulig å
komme i kontakt med deg. Jeg har i den anledning hatt et par samtaler med din bror.
Kommunens spesialrådgiver Stray, har også vær tilgjengelig for tilbakemelding, men
bekrefter at heller ikke han har hørt noe fra deg.
Bakgrunn for at vi ville ha et møte med deg var følgende:
28. 08.2013 ble det i Formannskapet i Søgne kommune fremmet forslag om ekspropriasjon:
Ekspropriasjon av rettigheter til anleggelse av ny strandsti på Åros i Søgne – GB 20/20
sak nr. 90/13.
Rådmannens forslag til vedtak var følgende:
«For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere
rettighet til å anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til
vedtatt reguleringsplan for strandsti Ytre Åros. Til fastsettelse av erstatningen
begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn. Ettersom fullføring av strandstien
har stor betydning for det allmenne friluftslivet, vedtar kommunestyret å søke
fylkesmannen i Vest – Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.»
I formannskapet kom det et utsettelsesforslag som lyder slik:
«Saken utsettes. Ordfører søker å finne en minnelig løsning med grunneier. Avklaring
forelegges formannskapet i neste møte.» Det ble så sendt et brev med en invitasjon til deg.
Formannskapet behandlet på nytt saken din i 23.10.2013. Formannskapet vedtok da å gå til
ekspropriasjon. Vi ventet altså i to måneder på at du skulle kunne gi tilbakemelding. I tillegg
må det anføres at du allerede var kjent med at det i 1995 var regulert inn en strandsti fra
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Giskedalen fram til Åros camping, samt at det i 2011 ble igangsatt reguleringsarbeid og at
kommunestyret vedtok planen i mars 2012.
Tilstøtende eiendommer har akseptert kommunens tilbud om en minnelig ordning når det
gjelder erstatning for retten til å anlegge, ha liggende og vedlikeholde strandstien over
eiendommen. Du har ikke akseptert tilbudet. Hensikten med å utsette saken i formannskapet
var og er nettopp å få til en minnelig ordning. Derfor inviterte vi deg til dialog.

Med hilsen

Åse R. Severinsen
ordfører

