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Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid.
201206, vedtar kommunestyret å ekspropriere ca 180 m² grunn og
rettigheter for anleggelse av busslommen på GB 18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for
trafikksikkerheten i området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen
i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Fung. ordfører Terkelsen (FRP) har som tidligere leder av plan- og miljøutvalget vært sterkt involvert i
å få til en avtale med grunneier og stilte spørsmål ved sin habilitet, og fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen. Repr. Berge (V) ledet møtet under vurderingen. Fung. ordfører Terkelsen (FRP)
ble enstemmig vurdert habil og tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar
kommunestyret å ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter for anleggelse av busslommen på GB
18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:

Busslommen flyttes mot vest til eiendom 18/196 og det etableres en fotgjengerovergang til sørsiden av
fylkesveien. Man vil dermed ivareta jordvernet, samt redusere sannsynligheten for farlige veikrysninger
utenfor fotgjengerovergangen.

Votering:
Rådmannens forslag satt om MDG sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (MDG)
stemmer.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar
kommunestyret å ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter for anleggelse av busslommen på GB
18/42 i Søgne.

Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med utbyggingen på Torvmoen ble det i bebyggelsesplanen for området
angitt at busslomme for trafikk mot vest langs Stauslandsveien skulle være etablert før
boliger ble tatt i bruk. Utbygger forhandlet den gang med eier av GB 18/42 om erverv
av grunn, men grunneier var uenig i tiltaket og ville ikke avstå grunn frivillig. For å
kunne ekspropriere nødvendig grunn var man avhengig av at busslommen ble
regulert. Det ble derfor i august 2008 søkt om, og innvilget, dispensasjon fra
bebyggelsesplanens §5 på vilkår av at området reguleres og busslomme skal være
etablert senest innen 14. august 2013.
Arbeidet med detaljregulering for ny busslomme på Torvmoen ble igangsatt i juni
2011. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret den 11.10.2012 i sak K90/12. Eier av GB 18/42 påklagde vedtaket til Fylkesmannen som imidlertid stadfestet
kommunens vedtak i august 2013.
Det har vært ført samtaler med eier av GB 18/42 om vilkårene for en frivillig avståelse
av grunn siden høsten 2015. Det har imidlertid ikke lykkes å komme fram til en
omforent avtale.
Administrasjonen sendte derfor brev 08.02.2017, (jfr vedlegg) hvor vi fremsatte et
tilbud om makeskifte av arealer eller samtykke til at erstatning ble fastsatt ved et
frivillig skjønn. Tilbudet ble ikke akseptert, jfr vedlagte brev av 20.02.2017.
Grunneier ble etter dette tilskrevet og varslet om at det ville bli fremlagt en sak for
politisk behandling om ekspropriasjon for erverv av grunn til busslomma. Dette siste
varslet har grunneier kommentert i brev av 17.03.2017, jfr vedlegg. Han aksepterer
ikke frivillig skjønn, men forhandler gjerne videre om frivillige løsninger.
Saksutredning:
Grunneier har hele tiden gitt uttrykk for at han er imot at det anlegges en busslomme
på hans eiendom, jfr klage til fylkesmannen over reguleringsvedtak og forslag om
alternative plasseringer. Heller ikke når det gjelder forhandlinger om makeskifte har
det vært mulig å komme fram til omforente løsninger.
Kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon for gjennomføring av
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven §16-2. Det har vært ført forhandlinger
om minnelige løsninger uten at dette har ført fram. Eier av eiendommen det skal
eksproprieres fra er gitt anledning til å uttale seg, og har kommentert
administrasjonens anbefaling om ekspropriasjon. Betingelsene for å fatte vedtak om
ekspropriasjon foreligger derfor.
Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksframstillingen foran, og vil anbefale at saken legges fram for
kommunestyret med forslag til vedtak som anført.
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Erverv av grunn til regulert busslomme ved Torvmoen - GB 18/42
Jeg viser til samtaler høsten 2015 hvor vi diskuterte frivillig avståelse av grunn til busslomme
ved Torvmoen mot makeskifte av annen kommunal grunn. Avtalen den gang var at du skulle
komme med mer spesifiserte krav knyttet til avkjørsel og vei inn til eiendommen din som
kommunen kunne ta stilling til ved en opparbeidelse av busslomma. Slik spesifikasjon er
ennå ikke mottatt.
I den senere tid har kommunen mottatt henvendelser fra vegvesenet og velforeningen i
området med spørsmål om når busslomma blir anlagt. Vi må derfor be om en snarlig
avklaring på om du er villig til å avstå grunn frivillig, enten ved et makeskifte eller ved et
frivillig skjønn som fastsetter erstatningen for grunnavståelsen.
Når det gjelder makeskifte, kan det være aktuelt å overføre til deg en parsell av GB 18/25 på
ca 1400 m ²som grenser opp til din eiendom GB 18/351 på Nome, jfr vedlagt kartutsnitt
datert 04.09.15.
Areal som medgår fra din eiendom GB 18/42 er beregnet til ca 180 m² dyrket mark, jfr
vedlagte kartutsnitt datert 03.09.15. Verdien av disse 2 parsellene har landbrukskontoret
vurdert til å være omtrent like. I tillegg til å makeskifte arealene, vil kommunen bekoste
tilpassing av avkjørselen inn på eiendommen din etter nærmere avtale. Formelt sett må
Søgne Industriselskap AS akseptere et slikt makeskifte, men det vil bli avklart dersom du
velger dette alternativet.
Alternativet til makeskifte, er en avtale om frivillig skjønn hvor erstatningen for avståelse av
grunn fra GB 18/42 blir fastsatt.
Vi ber om en snarlig tilbakemelding på om et av disse to alternativene for kan være aktuelle
for deg, eller om du har andre forslag til løsning når det gjelder kommunens erverv av grunn
til busslomma. Vi har tidligere snakket om makeskifte med et areal i Linnegrøvan, men det
kan ikke administrasjonen anbefale bl.a. på grunn av reguleringsformålet der.
Av hensyn til den videre framdrift i saken, må jeg be om svar innen 21. februar d.å.
Med hilsen
Jahn A. Stray
spesialrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift
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REF 2017/423-6947/2017

Deres brev av 08.02.2017
Erverv av grunn til regulert busslomme ved Torvemonen

GB 18/42

Jeg viser til mine tidligere uttalelse i denne saken ,bl.a. til til brev av 5.09.2012 og til senere
korrespondanse
jeg prinsipielt
prinsipielle

hvor jeg gir uttrykk for at jeg er uenig i forslaget til busslomme. Begrunnelsen er at

ikke ønsker å avstå landbruksarealer

til andre formål enn landbruksdrift.

Denne

holdning er uendret. Jeg hadde også en rekke merknader til kommunens sakshandtering

som jeg mente på enkelte områder ikke var akseptabel.

lderes brev av 8.02.2017
1.

skisseres

to alternativer

for ervervelse.

Frivillig skjønn hvor erstatning for avståelse av grunn fra GB 18/42 blir fastsatt. lsamsvar med
tidligere uttrykte holdninger akseptererjeg

ikke avståelse av landbruksarealer,

det gis kompensasjon i tildeling av landbruksarealer.

Dette alternativet

med mindre

synes således ikke

aktuelt.
2.

Makeskifte av 1400 m2 skog på Nome. Landbrukskontoret
parsellene til å være omtrent

har vurdert verdien av disse to

like. Jeg har ikke hatt kjennskap til at et slikt kontor finnes. Når

det likevel finnes, må jeg gi uttrykk for at landbrukskontorets

vurderinger

synes i urimelig

stor grad å tilgodese Søgne kommenes interesser. Det mangler også begrunnelse fra
landbrukskontoret

for sin verdifastsettelse

som synes uklar.

Søgne komme påstå at avgitt areal fra min eiendom er ca 180 m2 . Ide kartutskrift

jeg har er det en

liten målestokk og til dels tykke streker. Det er vanskelig å måle arealet helt nøyaktig. Idag er det en
avstang fra vegkant til eiendomsgrense

anslagsvis 3 m ifølge kart. Den nøyaktige avstand må

avklares. Dersom det for eksempel tas utgangspunkt
min eiendomsgrense.

i 2,5 m, utgjør dette arealet 250 m2 fra veg til

Dette er areal som foreslås inngå i buslomme og veg til busslomme og kommer

i tillegg til de 180 m2 som på min eiendom som jeg oppfatter
arealet har vært og kan utnyttes til landbruksformål.
kratt. Det er mitt inntrykk at vegmyndighetene

Alternativet

ikke er interessert

mulig å utnytte hele mitt areal fram til min eiendomsgrense
bussbu 5-6 m mot nord for eiendomsgrense.

er foreslått til busslomme. Noe av dette
er at det gjengror med ugrass og
i at det er tilfelle. Det er også

til veg. Etter detjeg kan se kommer

Det er lett å komme bort i den ved maskinelt arbeid på

jorda. Mot vei til Linneflaten er ny gangvei til busslomme lagt ned langs denne veien i en avstand av
vel 10 m fra fylkesveg etter det jeg kan se på kartet. Arrondering
for busslomme er vesentlig forverret

i forhold til tidligere hvor arronderingen

Dessuten må bruk av redskaper for jordarbeiding
Det skyldes dels høgdeforskjell

av mitt landbruksareal

øst og vest

var svært god.

skje i en viss avstand fra bussbu og veg til bussbu.

ved maskinell bruk og dels fare for skade på bussbu og veg. Dette er

arealer på min eiendom som ikke kan utnyttes. Itillegg kommer reduksjon i arealutnyttelse
bakgrunn av dårlig arealmessig arrondering

på

ved plassering av bussbu og gangvei langs veg til

Linneflaten. Særlig er bussbua et slikt hinder. Dersom en regner at arealer mot øst og vest i retning a
bussbua er vanskelig å utnytte, vil det utgjøre en arealreduksjon

på 5-600m2. Fra dette trekkes de

180m2 som allerede er regulert til veg. Noe av disse arealer kan sannsynlig utnyttes, men det vil

‘

l

være mer arbeidskrevende.

Den reelle arealreduksjon

for utnyttelse

av arealer er følgelig atskillig

mer enn de 180m2 som kommunen opererer med og kan sannsynlig mer enn fordobles.
kommer noe arealer mellom fylkesveg og og min eiendomsgrense
nå bortfaller.

De 180m2 som kommunen tar utgangspunkt

den reelle verdiforringelse.

I tillegg

som i dag dels kan utnyttes og som

i er en arealavståelse som ikke uttrykk for

Dermed gis det heller ikke en tilstrekkelig

arealmessig kompensasjon ved

makeskifte på Nome.
Jeg kjenner ikke Landbrukskontorets

vurdering av bonitet av skogsstykket på Nome. Generelt er den

god, men varierer på de enkelte stykker da det dels framkommer
snødekket er det vanskelig å vurdere denne. Driftsforholdene

fjellgrunn.

Da området er

er imidlertid

noe kompliserte

da

tømmer må drives over annen grunn inn mot Berge. Jeg kjenner ikke til at det er noen avtaler om
veirett. Tilbake i tid ble Bergsvannet nyttet nyttet som transportåre.
sitt tilbud enten har vurdert verdien av reell arealrealreduksjon

Det synes som om kommunen

svært lågt eller verdien av

skogsparsell er vurdert svært høgt eller at det er slik kombinasjoner.

Dette har ført til et uakseptabelt

tilbud som tjener kommunens interesser. Like viktig og kanskje ennå viktigere er at makeskiftet
gir tilstrekkelig

i

arealmessig kompensasjon ved reduksjon i arealutnyttelse

ikke

og makeskifte av

skogarealer.
Dyrket jord i Linnegrøvan, som jeg har oppfattet
antydet som et mulig erstatningsareal.

kan være omkring 4 dekar, ble i samtale med Stray

Det ville sannsynlig gi en akseptabel helhetsløsning.

er etter det jeg forstå i plansammenheng
oversvømmes av elva i større flommer.

Det er mulig at det blir innregulert

området og som også ved større flommer vil bli oversvømmet
være problematisk

hinder

for overdragelse

og

en elvesti som inngår i NLF

av elva. En eventuell elvesti burde ikke

i nåtid eller i framtid.

eventuell overdragelse ikke vurdert av Søgne Industriselskap.
noen økonomisk fordelaktig

Arealet

avsatt til LNF formål. Det er ikke helt godt arrondert

Etter det jeg kan se er en slik

Det er ikke hensikten at dette skal være

transaksjon, men en arealkompensasjon.

Jeg er fremdeles interessert i å finne minnelige løsninger og har tidligere antydet flere muligheter,
men kommunen

har ikke vært innstilt på å gi erstatninger

areal. Dette beklagerjeg,

i arealkompensasjon

som dekker avgitt

men må forholde med til at løsning ikke er funnet. Initiativ i den forbindelse

må også være en oppgave for kommunen. Jeg har for min del uttrykt hva slike løsninger innebærer.
Av saksdokumentene
den forbindelse

framgår at kommunen

må opparbeide

ny innkjørsel til min eiendom. Detaljer i

må diskuteres dersom det oppnås enighet om arealavståelse. Utgangspunktet

være at avkjørelsen opparbeides henhold til standard retningslinjer.

må

Det innebærer bl.a. platting

vannrett for innkjørsel til fylkesvei (muligens 3 m), slakt bakkenivå før slik platting, muligens
tilsvarende avstand,

helling på øvrig veg i henhold til standard retningslinjer

og veggrøfter. Jeg vil

også anta at det er standard for bredde av slike veger. Da dette er et bakkenivå må også vegen
stabiliseres

med asfalt eller på annen

måte som binder

massen

som kommer fra fylkesveg og nedbør. Standard retningslinjer
diskuteres når det eventuelt er aktuelt.
Søgne 20.02.2017
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ellers vil den forsvinne

av vannmasser

må nærmere avklares og detaljer

vr

Søgne kommune

Rådhuset
Søgne
Deres ref: 2017/423

— 11273/2017

Deres brev datert 3.03.2017 mottatt

6.03.2017

Erverv av grunn fra GB 18/42 til busslomme på Stauslandsveien ved Torvemonen

—varsel om mulig

ekspropriasjon.
Jeg viser til mitt

brev av 20.02.2017

skisserer dere to alternative
lngen av disse syntes

hvorjeg

løsninger som jeg oppfatter

akseptable

i den form

brev av 20.02.2017. l utgangspunktet
busslomme.

Høgproduktive

og plassering

av bussbu

bli en del større

at kommunen

har kommentert

deres brev av 8.02.2017.

som ultimative

de var framsatt.

Dette

l dette

brevet

opplegg for å finne løsninger.

har jeg redegjort

utførlig

for i mitt

er jeg ikke villig til å avstå areal av min landbrukseiendom

jordbruksarealer

vil vanskeliggjøre

enn det som medgår

vil bli nedbygd.
utnyttelse

Oppbygging

av landbruksarealer,

til selve busslomma

av veg fram

til busslomme

slik at uutnyttede

med tilhørende

til

veg. Dette

arealer

vil

kan jeg ikke se

har tatt hensyn til i sine saksframlegg. Denne er mangelfull og omtaler ikke de reelle

forhold. Jeg har vært interessert i arealer som kompensasjon

for avståelse av jord. Det var antydet et

makeskifte med et skogsareal på 1400 m2 skog på Nome. Verdi av avstått areal og kjøp av areal på
Nome ble av landbrukskontoret
areal.

Når en tar hensyn

til ulemper

syntes dette bytteforhold

vurderinger

ved at arealer

av lik verdi. Forutsetningen

i nærheten

noen redegjørelse

ved prisfastsettelse.

er likevel

var et bytte av

ikke lar seg utnytte,

interesser. lden forbindelse

er det

som har økonomiske interesser i saken ikke har lagt fram noen

i relasjon til de forskjellige arealvurderinger,

er sentral

av busslomma

i urimelig grad å tilgodese kommunens

også å bemerke at kommunen
prisvurderinger

vurdert til å være omtrent

Disse mangler

skog, dyrket jord og ulemper. Slike

er påpekt

i mitt

brev av 20.02.2017,

men

ikke gitt.

Med mindre det foreligger en frivillig avtatale regner jeg i alle tilfeller

med at det vil bli holdt skjønn

dersom areal skal avstås. Å akseptere et frivillig skjønn vil innebære å frivillig avstå landbruksareal
uten arealkompensasjon.

Det ønskerjeg ikke. Denne holdning burde være velkjent for kommunen

da

jeg har hatt et slikt fokus under hele sakens gang. Jeg ser ikke på dette på annen måte enn tidligere.
Jeg har hele tiden sagt meg villig til å forhandle for å finne frivillige løsninger og har kommet med
flere forslag. Å sette fram ultimative
forhandle.

Dette oppfatterjeg

holdning fra kommunens

krav til løsning, slik jeg oppfatter

som uttrykk for en kultur fra som representerer

nå gjør, er ikke å

en ovenfra og ned

side hvor det er manglende interesser for å finne minnelige løsninger. Det

bør ikke være slik at det kommunen

dikterer

eiendom,

akseptert.

uten videre

at kommunen

skal forventes

når det gjelder

inngrep

Et slikt utgangspunkt

i annen
mener

persons

rettigheter

jeg med rimelighet

og
kan

betraktes som arrogant og innebærer et samfunnssyn som jeg tar sterkt avstand fra. Også
kommunen
også ivaretar
denne

bør ha respekt
andre

for andres

interesser

sak ikke vært tilstrekkelig

eiendom

og i det minste

enn de som utelukkende

tjener

til stede og har i flere tilfeller

ikke løsningen og vil heller ikke gi resultat.

være villig til å finne
kommunen.
vært etterlyst.

løsninger

som

Slik vilje har i sin helhet
Ultimative

krav er da

i

f
l

l saksframlegg
eiendom.

til regulering

Likeledes

av busslommen

framgår

framgår

at busslommen

at det da vil være nødvendig

å foreta

må starte
endringer

ved avkjørslen

på denne

at den vil ligge på likt nivå med veien og busslommen ellers. Det forutsettes

til min

avkjørslen,

slik

også at avkjørlsen står

vinkerett

på Fylkesveg 456 og at stigningen må fordeles over lenger strekning. Når kommunen ved

eventuell

opparbeidelse

av busslomme

foretar

slike inngrep,

forutsetter

jeg at inngrep

for å tilpasse min avkjørelse, utføres i samsvar med standard retningslinjer
stigning på vegen, bredde, grøfting m.v. Ved slike offentlige
standard retningslinjer

påpekt

at det også har vært andre

mange av beboerne på Torvemonen

Dette menerjeg

at

er et selvfølgelig ansvar

alternativer

til plassering

av busslomme

ville være mer hensiktsmessig. Men administrasjon

en plassering hvor grunneier ikke er villig til å avstå arealer. Jeg etterlyste

med kommunens

administrasjon

skulle etableres,

men konstaterer

beboerne på Torvemonen
bortfalle

inngrep vil det være uakseptabelt

har.

Jeg har tidligere

har prioritert

når det gjelder platå,

ikke følges. Vegmassene må også stabiliseres slik at de ikke forsvinner ved

regnskyld m.v. Ellers vil avkjørslen være utilgjengelig.
kommunen

som foretas

i utforming

av busslomme

at den uteble.

Jeg påpekte

og oppfattet

kontakt

ved at en del av

måtte gå ca 200 m for å nå fram til busslomme og at denne avstand ville

ved krysse Fylkesveg

456. Det bør kalkuleres

mulighet og krysse en trafikkfarlig

med at en del personer

veg uten gangfeldt. Ovennevnte

momenter

men ikke tatt hensyn til. Jeg mener følgelig at det er flere samfunnsmessig
med valgte plassering av busslomme. Dessuten er det interessekonflikt
som kommunen

og politikere
også kontakt

det slik at denne

også ulykkesrisiko

som for

vil benytte

denne

er tidligere presentert,

negative konsekvenser

med private eierinteresser

har ignorert. Kommunen har hatt mulighet for å komme fram til andre løsninger,

men har valgt et opplegg

som innebærer

konflikt

med grunneier.

Søgne 17.03.2017
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