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Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av områdereguleringsplan for Indre Trysnes (planid.nr.
201001) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere
grunn og rettigheter fra GB 37/83 i Søgne til erverv av ca 150 m² utsprengt
areal for utbedring av fylkesveien og ca 450 m² klausulert byggeforbuds
areal på 37/83.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som utbedring av fylkesveien har stor betydning for
trafikksikkerheten i det aktuelle området, bl.a. som skolevei, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke
til forhåndstiltredelse, jfr oreig.l §25.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av områdereguleringsplan for Indre Trysnes (planid.nr. 201001) vedtar
kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter fra GB 37/83 i Søgne
til erverv av ca 150 m² utsprengt areal for utbedring av fylkesveien og ca 450 m² klausulert
byggeforbuds areal på 37/83.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som utbedring av fylkesveien har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle
området, bl.a. som skolevei, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
om samtykke til forhåndstiltredelse, jfr oreig.l §25.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 29.04.2015 i sak 34/15 områdeplan for Indre Trysnes
(planid.nr. 201001). Planen forutsetter bl.a. at det må erverves ca 150 m² av GB 37/83
for utbedring av fylkesveien forbi eiendommen samt klausuleres ca 450 m² byggeforbudsbelte (byggegrense på 15 m fra senter fylkesvei).
Eier av GB 37/83, Ida Berntsen v/ adv. Erling T. Eggen, protesterte mot de planlagte
inngrepene og påklaget planvedtaket til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Ved brev av 24.05.2016 stadfestet fylkesmannen kommunestyrets vedtak av
29.04.2015. Klagen fra eier av GB 37/83 ble ikke tatt til følge.
I reguleringsbestemmelsenes pkt 1.2 Rekkefølgebestemmelser heter det bl.a. at
Det tillates ikke nye boenheter før fylkesvegen er utbedret med forutsatte
utvidelser og møteplasser. Tekniske planer for tiltak på fylkesvei og
opparbeidelse av kryss skal være godkjent av Statens Vegvesen før arbeidet
kan igangsettes.
Det har vært ført forhandlinger mellom utbyggerne Glenn Parker og Arthur Stubstad
og Ida Berntsen v/ adv. Erling T. Eggen om frivillig avståelse av grunn til utbedring av
fylkesveien. Forhandlingen har ikke ført fram, og utbyggerne ber i brev av 28.11.2016
(se vedlegg) om at kommunen er behjelpelig med å skaffe adgang til nødvendig grunn
fra GB 37/83 ved å vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan.
Utbyggerne vil dekke kostnadene ved en slik prosess.
Grunneier er ved brev av 20.01.2017 tilskrevet (se vedlegg) og om å uttale seg til
spørsmålet om ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse. Ved brev av
07.02.2017 fra adv. Eggen (se vedlegg) opplyses at en løsning nok må finnes
gjennom domstolene dersom utbygger ikke forbedrer sitt tilbud vesentlig. Noe avtale
om frivillig skjønn er heller ikke aktuelt.
Som et siste innspill i saken, har utbygger v/ Øystein Meland oversendt et brev fra
Vest-Agder Fylkeskommunen (se vedlegg) hvor det opplyses at Statens vegvesen
ville ha hatt innsigelse/protest mot bygging på 37/83 nærmere fylkesveien enn den
byggegrense som nå er vedtatt selv om reguleringsplan ikke hadde foreligget.
Utbygger mener derfor at det verditaps-estimat som eier av GB 37/83 hevder
foreligger som følge av klausuleringen i reguleringsplanen er urealistisk.
Saksutredning:
Kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon for gjennomføring av
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens §16-2. Utbygger har bekreftet at han vil
dekke saksomkostningene.
Eier av eiendommen det skal eksproprieres fra er gitt anledning til å uttale seg.
Anførslene mot ekspropriasjon er lik de som ble fremført i anken over vedtakelsen av
områdereguleringsplanen, men som fylkesmannen ikke fant sterke nok til at anken
kunne føre fram. Betingelsene for å fatte vedtak om ekspropriasjon foreligger.
Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksframstillingen foran, og vil anbefale at saken legges fram for
kommunestyret med forslag til vedtak som anført.

Vedlegg
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3 Erverv av grunn til utbedring av Fv 158, Trysnesveien i Søgne - GB 37/83
4 Tilbakemelding vedr. erverv av grunn til utbedring av Fv 158 - Trysnesveien 1 - GB 37/83
- Varsel om mulig ekspropriasjon
5 Fylkesvei ved Tysnes - Søgne kommune
6 Brev fra Vest-Agder fylkeskommune av 09.03.17- Fylkesvei ved Trysnes
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Erverv av grunn til utbedring av Fv 158, Trysnesveien i Søgne - GB 37/83 – Varsel om
mulig ekspropriasjon
I forbindelse med vedtatt områdeplan for Indre Trysnes er det i rekkefølgebestemmelsene til
reguleringsplanen stilt krav om at fylkesveien må utvides/utbedres bl.a. forbi din eiendom GB
37/83.
Tiltakshaver og utbygger av utbyggingsområdene har opplyst og dokumentert at det har vært
ført forhandlinger med deg om erverv av ca 150 m² utsprengt areal og ca 450 m² klausulert
areal, men at disse forhandlingene har strandet på grunn av for høyt prisforlangende.
Utbygger har bedt om kommunal assistanse til ekspropriasjon for gjennomføring av
reguleringsplanen på dette punkt.
Kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan
etter plan- og bygningslovens § 16-2. Det varsles herved om at administrasjonen vil
fremlegge en sak for kommunestyret med anbefaling om ekspropriasjon dersom det ikke
oppnås en frivillig avtale om å avholde rettslig skjønn til fastsettelse av erstatningene.
Før kommunestyret fatter vedtak om ekspropriasjon, skal den som vedtaket retter seg mot
ha hatt anledning til å uttale seg. Dersom De ønsker å uttale Dem til spørsmålet om
ekspropriasjon, må slik uttalelse være kommet fram til kommunen innen 3 uker fra dato.
Trysnesveien er trafikkert, og det anses som svært viktig å få utbedret fylkesveien samtidig
med opparbeidelsen av byggearbeidene. Det vil derfor bli anbefalt at kommunen søker
fylkesmannen om forhåndssamtykke til å ta grunnen i bruk før skjønn er avholdt
(oreigningsloven §25). Dersom De ønsker å uttale Dem til dette spørsmålet, må slik uttalelse
være kommet fram til kommunen innen 3 uker fra dato.
Et alternativ til ekspropriasjon er å inngå avtale om såkalt ”frivillig skjønn”. Utbygger og
grunneier avtaler da at erstatningen for grunn og ulemper skal fastsettes ved et rettslig
skjønn som påstevnes av utbygger. Utbygger gis i en slik avtale anledning til å starte
anleggsarbeidene i henhold til vedtatte reguleringsplaner før skjønnet er avsagt.
Utbygger dekker grunneiers utgifter til nødvendig juridisk bistand. Dersom noen av partene
er uenige i skjønnsavgjørelsen, er det mulig å begjære ”overskjønn”. Vi ber også om
uttalelse til om De er villig til å inngå en avtale om frivillig skjønn innen 3 uker fra dato.

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr: 97990332

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

Skulle det være spørsmål i denne forbindelse, kan disse rettes til undertegnede.

Med hilsen
Jahn A. Stray
spesialrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift
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VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING
AV FV 158, TRYSNESVEIEN
SØGNE —GB 37/83-VARSEL
OM MULIG EKSPROPRIASJON
Ida Berntsen

har henvendt

seg hit i forbindelse

I

med Deres brev, datert 20. f.m.

Det er riktig som det opplyses at det har vært ført forhandlinger
mellom utbygger og Ida
Berntsen. Det er derimot uriktig at
«disseforhandlingene
har strandet på grunn av for høyt
prisforlangende»
.. som De skriver.
En mer korrekt beskrivelse av faktum vil være at den prisen som utbygger tilbyr ligger på ca.
10% av det som så vel takstmann som arkitekt har vurdert som verditapet på eiendommen
hvis fylkesveien utvides/utbedres
slik det fremgår av reguleringsplanen.
Dette er selvsagt ikke akseptabelt
mening, så må tilbudet forbedres

for Ida Berntsen.
radikalt.

Så skal videre forhandlinger

Hvis utbyggerne ikke ønsker å forbedre sitt tilbud vesentlig, så må utvilsomt
gjennom en ekspropriasj onsprosess komme til en riktig løsning.

ha noen

domstolene

Det er heller ikke akseptabelt for Ida Berntsen at grunnen tas i bruk før skjønn er avholdt.
Denne saken oppleves ikke av henne som noen hastesak og det er ikke på noen måte redegjort
for hvorfor dette eventuelt skulle være tilfelle.
Det foreslåtte alternativet med «frivillig skjønn» slik at utbygger gis anledning til å starte
anleggsarbeidene
i henhold til vedtatte reguleringsplaner
før skj ønnet er avsagt, er heller ikke
akseptabelt for Ida Berntsen. Det dreier seg om et betydelig inngrep i en verdifull eiendom.
Forholdet mellom utbygger og henne må derfor være på plass før arbeidene kan påbegynnes.
På vegne av Ida Berntsen berjeg vennligst om at videre henvendelser
denne saken sendes til mitt kontor, gjerne med kopi til Ida Berntsen.

Kopi: Ida Berntsen
Dr. ing. Øystein
Kontoradresse:
C.J. Hambros

Mæland

Postadresse:
plass 5 C. J. Hambros

0164 Oslo
Filial: Kusetervegen

og korrespondanse

plass

N- 0164 Oslo
161, 7320 Fannrem

Telefax:
(47) 22 41 84 41

Telefon:
(47) 92834629

Webside:
www.adveg.no

E—mail:
post@adveg.no

i

Fra: Øystein Husefest Meland[oystein.meland@uia.no]
Sendt: 10.03.2017 19:16:47
Til: Postmottak
Tittel: Fwd: 17-00012-14 Fylkesvei ved Tysnes, Søgne kommune 1185704_947037_0

Hei Stray,
Dette brevet fra Fylkeskommunen/Statens Vegvesen dokumenterer vel nokså godt at grunneiers verdisetting av berørt
eiendom er totalt urealistisk.
Min vurdering er at det såkalte differanseprinsippet skal legges til grunn ved taksering av det berørte arealet. Faktum er jo
da at inngrepet vil øke verdien av eiendommen, siden det da åpnes for flere veirettigheter mot fylkesveien og mulighet for å
selge ut tomt(er) fra eiendommen.
Hva skjer i saken? Når kommer den opp til behandling i kommunen?
Beste helsing
Øystein Meland
representant for tiltakshaver Indre Trysnes
Sendt fra min iPad
Videresendt melding:

Fra: "Ose, Vidar" <Vidar.Ose@vaf.no>
Dato: 9. mars 2017 07:51:16 GMT+01:00
Til: "'oystein.meland@uia.no'" <oystein.meland@uia.no>
Emne: 17-00012-14 Fylkesvei ved Tysnes, Søgne kommune 1185704_947037_0

Denne er sendt i posten i dag.

Vidar

1 av 1
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Øystein Husefest Meland
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Fylkesvei ved Tysnes, Søgne kommune
Jeg viser til dine henvendelser vedrørende fylkesvei på Trysnes.
Statens Vegvesen/Vest-Agder fylkeskommune har tidligere krevd at vedtatt
reguleringsplan for Indre Trysnes, Søgne, måtte endres, da vedtatt plan ikke hensyntok
veieiers krav om sikt og sikkerhet på deler av veistrekningen innenfor planområdet (grense
mot Gnr/Bnr 37/83).
Ny plan ble så utarbeidet, der veieiers innsigelser ble hensyntatt. Protester på denne
planen fra berørt grunneier ble avvist av fylkesmannen og planen ble endelig vedtatt.
Veieiers innsigelser mot opprinnelig plan medførte et noe større inngrep i berørt
grunneiers eiendom, i form av ny veitrase og ny byggegrense mot fylkesveien.
Statens Veivesen/Vest -Agder fylkeskommune ville ha hatt innsigelse/protest mot
utbygging nærmere fylkesveien enn den byggegrense mot Gnr/Bnr 37/83, som nå er
vedtatt selv om reguleringsplan ikke hadde foreligget. Dette ville ha umuliggjort en
nødvendig utbedring av veien, noe som må gjøres bla for å gi siktforhold som gir sikrere
skolevei for barn som må gå langs fylkesveien fra Indre Trysnes til endestasjon for buss
ved Trysnes Marina.
Statens vegvesen/Vest – Agder fylkeskommune vil ellers motsette seg at andre enn
eksisterende boenheter får tilkoblingsrett mot fylkesveien i det aktuelle området før veien
er utbedret ihht vedtatt reguleringsplan.

Med vennlig hilsen
Vidar Ose
Samferdselssjef

Folkestyre – kompetanse – samarbeid
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Tordenskjolds gate 65
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www.vaf.no
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Telefon intern:
Telefaks:
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