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Saksframlegg
Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
Nodenesveien – Pålsnesveien, erverv av grunn til bygging av fortau
langs FV 169, Nodenesveien
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105/17
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Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
15.11.2017
23.11.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og
rettigheter for bygging av fortau fra følgende eiendommer:
 GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
 GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
 GB 15/94 ca 50 m² permanent erverv og ca 156 m² midlertidig beslag.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest 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 oreigl. §25.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Det er inngått enighet med eier av GB 15/94, og GB 15/94 kan trekkes ut i ekspropriasjonssaken.
Rådmannens forslag til vedtak ble i møtet endret i tråd med dette:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter
for bygging av fortau fra følgende eiendommer:
 GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
 GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag

Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest 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 oreigl. §25.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og
rettigheter for bygging av fortau fra følgende eiendommer:
 GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
 GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest 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 oreigl. §25.

Bakgrunn for saken:
Saken ble behandlet i formannskapets møte 18. oktober 2017, hvor følgende ble vedtatt:
«Saken utsettes.
Det er fra angjeldende grunneiere gitt uttrykk for at de er positive til at det anlegges fortau og
at de ikke er uvillige til å avstå grunn.
De har likevel valgt å avslå de tilbudte avtaler med den begrunnelse at de ikke har fått den
informasjon fra tiltakshaver som de har etterspurt.
Før saken fremmes på nytt må det tillyses et møte mellom tiltakshaver og berørte grunneiere
hvor en representant fra kommunen er til stede.»
Møtet ble avholdt torsdag 2. november 2017, på rådhuset i Søgne kommune. Referat fra møte
ligger vedlagt.
I henhold til utbygger, er det i etterkant av møtet forsøkt forhandlet frem avtale med partene.
Det er inngått enighet med eier av GB 15/72, men ikke oppnådd enighet med eiere av
GB 15/17, 15/19 og 15/94. Saken fremmes på nytt for behandling.
Saksutredning:
Reguleringsplan for Pålsnes, vedtatt 22.03.2012, har rekkefølgebestemmelse om at «Før det
gis byggetillatelse etter § 93 til nye tiltak i reguleringsområdet skal fortau langs nordsiden av
Pålsnesvegen fra Pålsnesbukta til FV 456 være ferdig bygd». Plasseringen av selve fortauet
fremgår av «Detaljregulering for del av Nodenesveien – Pålsnesveien», vedtatt 19.06.2014, jfr
vedlegg.
Da det viste seg ikke mulig å få tilslutning fra et nødvendig antall grunneiere innenfor
reguleringsplanen for Pålsnes til en samlet utbygging av fortauet, søkte en del grunneiere om
dispensasjon fra rekkefølgekravet på den betingelse at første etappe av fortauet – fra
Langenesveien til krysset mellom Nodenesveien og Pålsnesveien – ble opparbeidet. Plan- og
miljøutvalget ga slik dispensasjon den 31.08.2016 i sak 147/16.

Prosessen med å forhandle med berørte grunneiere startet umiddelbart etter dispensasjonsvedtaket. Det er oppnådd enighet med noen av disse, men på tross av flere «forhandlingsrunder», har det ikke lykkes å komme til enighet med eierne av:
GB 15/17 Mariell Andresen og Ruben Johansen
GB 15/19 Jorunn Fossestøl Kerlefsen
GB 15/94 Britt Sissel Tjessem Jungers dødsbo.
Med bakgrunn i foranstående har utbygger bedt om kommunens medvirkning til å vedta
ekspropriasjon for gjennomføring av detaljreguleringsplanen for fortauet langs Nodenes-veien
(se vedlegg). Det vises i den forbindelse til formannskapets vedtak 03.04.2013, sak 44/13 hvor
det heter at
1. Søgne kommune er positiv til det arbeidet som er igangsatt for å få til utbygging i
Pålsnesområdet.
2. Søgne kommune vil bruke de virkemidlene som er nødvendige etter plan- og
bygningsloven, for gjennomføring av planene.
3. Dette omfatter trafikksikringstiltak, dvs. veier, veiutbedringer, sykkel- og gangstier og
fortauer.
Grunneierne er ved brev av 16.06.2017 og bedt om å uttale seg til spørsmålet om
ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse (eksempel på likelydende brev til grunneierne
vedlegges).
Tilbakemeldingene (se vedlegg) går på at grunneierne ønsker mer detaljert informasjon om
hvordan fortauet blir liggende i terrenget, man er misfornøyd med erstatningstilbudet og uenige
om hvilke ulemper den enkelte eiendom påføres. En av grunneierne mener for øvrig at det vil
være en fordel å få en nøytral tredjepart til å fastsette erstatningene.
Saksutredning:
Kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan
etter plan- og bygningslovens § 16-2. Utbygger har på sin side bekreftet at han vil dekke
kostnadene ved en slik behandling. Eierne av de berørte eiendommene er gitt anledning til å
uttale seg. 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:
1
Reguleringsplankart
2
Fortau langs Fv 169 - Nodenesveien - Søknad om ekspropriasjon
3
Erverv av grunn for bygging av fortau langs Fv 169 Nodenesveien i Søgne - Varsel om
mulig ekspropriasjon fra GB 15/17
4
Tilsvar på varsel om mulig ekspropriasjon fra GB 15/17
5
Tilsvar på varsel om ekspropriasjon fra GB 15/19
6
Tilsvar på varsel om ekspropriasjon fra GB 15/94
7
Protokoll fra møte henholdsvis 13.09 og 18.10.2017
8
Møtereferat - møte med grunneiere langs Nodenesveien angående mulig ekspropriasjon
9
Referat fra møte med grunneiere langs Nodenesveien, 2. november 2017
10 Tegning vedlagt referatet
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ADVOKATFIRMAET

KIE R
Søgne kommune
Rådmannen
Postboks

1051

4682 SØGNE

Vår ref.: 160294/21888

FORTAU

LANGS

Reguleringsplanen
følger:

Dato: 6. juni

JB/eks

FV169 NODENESVEIEN
for Pålsnes

—SØKNAD

2017

OM EKSPROPRIASJ

ON

som ble vedtatt 22.03.2012 har rekkefølgebestemmelse

som

«Før det gis byggetillatelse
etter § 93 til nye tiltak i reguleringsområdet
skal fortau
langs nordsiden av Pålsnesvegenf'a
Pålsnesbukta
til F V45 6 være ferdig bygd».

./.

Selve fortauet fremgår av egen reguleringsplan,
detaljregulering
Pålsnesveien,
vedtatt 19.06.2014. Kopi vedlegges, bilag 1.

./.

Da det viste seg å ikke være mulig å få tilslutning fra nødvendig antall grunneiere innenfor
reguleringsplanen
for Pålsnes til en samlet utbygging av fortauet, søkte en del grunneiere om
dispensasjon fra rekkefølgekravet
på den betingelse at første etappe av fortauet - fra
Langenesveien
til krysset mellom Nodenesveien
og Pålsnesveien
-ble opparbeidet. Plan— og
miljøutvalget
ga dispensasjon
den 31.08.2016, sak 147/ 16. Vedtaket vedlegges som bilag 2.

for del av Nodenesveien

—

For å kunne gjennomføre utbygging av fortauet langs Nodenesveien
er det nødvendig med
grunnerverv fra en del berørte eiendommer. Prosessen med å forhandle med de forskjellige
grunneiere startet umiddelbart etter dispensasj onsvedtaket, og det er oppnådd enighet med
noen av disse.

./.

De som ikke aksepterte det første tilbudet engasjerte advokat Helge Tofte, og det var en
hyppig og relativt tett dialog mellom undertegnede
som representerer
utbygger/tiltakshaver
og
advokat Tofte om detalj er med hensyn til utbyggingsplan,
inngrepets omfang, vilkår med
hensyn til sikringsgjerde
m.m., og det er kjent at adv. Tofte i samarbeid med eiendomsmegler
Frode Kulien hadde utarbeidet et konkret forslag til erstatningskrav
på vegne av den enkelte
grunneier. Jeg vedlegger kopi av adv. Tofte sin epost 16.03.2017,

Advokatfirmaet

Postadresse:

Besøksadresse:

MNA

Kjær DA

Tlf:

Faks: 38 100 601

38 100 600

Postboks

Handelens

Org.nr. NO 974 904 934 MVA

post@advkjaer.no
www.advkj aer.no

4662 Kristiansand

153

Hus

Rådhusgata 3

O

ADVOKATFIRMAET

KIE R

side 2

bilag 3. Kort tid etter dette meddelte imidlertid Helge Tofte at han ikke lenger representerte
grunneierne og at hans oppdrag derfor var avsluttet. Det er ikke opplyst hva som er grunnen
til dette. Det er heller ikke fremsatt noe konkret erstatningskrav
fra de grunneierne som Helge
Tofte representerte.
Ved brev herfra den 07.04.2017 ble det derfor utarbeidet et nytt og vesentlig oppgradert
erstatningstilbud
til de grunneiere som utbygger ikke hadde fått avtale med. Akseptfrist ble
satt til 3 uker, altså den 28.04.2017. Sent på kvelden den 28.04.2017, akseptfristens
siste dag,
mottok jeg epost fra samtlige grunneiere om at de ikke aksepterte tilbudet. Det er imidlertid
ikke fremsatt noen konkrete krav.
***

På denne bakgrunn ser utbygger ikke annen mulighet enn å be om kommunens medvirkning
til å vedta ekspropriasjon
for gjennomføring
av detaljreguleringsplanen
for fortauet langs
Nodenesveien.
Det vises i den forbindelse til formannskapets
vedtak 03.04.2013, sak 44/13
hvor det ble gjort følgende vedtak:
«I . Søgne kommune
Pålsnesområdet.
2.

er positiv

til det arbeidet

som er igangsatt

Søgne kommune vil bruke de virkemidlene som er nødvendig
bygningsloven, for gjennomføring
av planene.

2b. Dette omfatter trafikksikringstiltak,
gangstier, og fortauer».
Kopi av vedtaket

dvs., veier, veiutbedringer,

for å få til utbygging

etter plan-

og

sykkel— og

følger som bilag 4.
***

De eiendommer

som det er nødvendig

Gnr 15, bnr 19 — eier Jorunn
'

å ekspropriere
Fossestøl

Gnr 15, bnr 94 —hjemmelshaver

Tjessem

Junkers

Kerlefsen.

er Jorunn

Fossestøl

dødsbo v/Tom Ivar Tjessem

.

Gnr 15 , bnr 17 —eier Mariell Andresen

'

Gnr 15, bnr 72 — eier Gro Anita

Gnr 16, bnr 81 — eier Preben

fra er som følger:

Kerlefsen,

men eier er Britt Sissel

Junker og Cecilie Tjessem

Junker.

og Ruben Johansen.

Johansen.
Kåsa Poulsen

./.

Det er utarbeidet grunnervervskart
som viser hva som blir nødvendig av erverv, både de
arealer som medgår til permanent erverv og arealer som midlertidig beslaglegges
i forbindelse
med anleggsarbeidene.
Grunnervervskart
dat. 25.04.2016 vedlegges,
bilag 5.

./.

I forbindelse med utarbeidelse av byggeplanene
for fortauet viste det seg å være nødvendig
med ytterligere erverv fra gnr 15 , bnr 94 og gnr 15 , bnr 19 justert grunnervervskart
dat.
11.01.2017 vedlegges som bilag 6.

i

ADVOKATFIRMAET

KIE R

side 3

***

Utbygger engasjerte i første omgang eiendomsutvikler
Knut Gundersen til å vurdere
erstatningen. Gundersen har erfaring med grunnerverv for med Statens Vegvesen, bl.a. i
forbindelse med fortau og gang- og sykkelsti langs Sandvikveien
og Eikeveien. Hans
vurdering fremkommer av notat dat. 29.04.2016 som vedlegges som bilag 7.

./.

Det opprinnelige tilbudet fra utbygger var imidlertid betydelig høyere enn de verdier som
Knut Gundersen hadde lagt til grunn. Og ved siste tilbud den 07.04.2017 ble det gitt nye og
for de aller fleste høyere tilbud. De siste tilbudsbrev og svar vedlegges som bilag 8 - 16.
Da de berørte grunneiere åpenbart har forventninger
om erstatningsnivået
som er helt
urealistiske samt at de til nå ikke har vært villige til spesifisere sine erstatningskrav,
anses det
nytteløst å gjøre forsøk på ytterligere forhandlinger.
***

På dette grunnlag anmoder Pålsnes Utbygging AS om at Søgne kommune gjør vedtak i
medhold av pbl. § 16-2 om å eksproprierer grunn og rettigheter som følger:
ca 780 kvm permanent
ca 50 kvm permanent

erverv og ca 314 kvm midlertidig
erverv og ca 156 kvm midlertidig

beslag fra GB 15/ 19.
beslag fra GB 15/94.

ca 169 kvm permanent

erverv og ca 529 kvm midlertidig

beslag fra GB 15/ 17.

ca 147 kvm permanent

erverv og ca 119 kvm midlertidig

beslag fra GB 15/81.

ca 50 kvm permanent

erverv fra GB 15/72.

Det bes samtidig om at kommunen søker Fylkesmannen
til forhåndstiltredelse
jf. oreigningslovens
§ 25.
Utbygger

Vil dekke nødvendige

Med vennlig hilsen
ADVOKATFIRMAET

kostnader

som kommunen

KJ PER DA

Jakob
advokat
bakkaQadvk'Laerno

Kopi: Pålsnes Utbygging

AS v/Morten

Bentsen pr epost

i Aust- og Vest-Agder

påføres

ved saken.

om samtykke

RÅDMANNEN

Mariell Andresen / Ruben Johansen
Tingstuveien 8
4640 SØGNE

Deres ref:

Vår ref:
2017/1971 27372/2017

Saksbehandler:
Jahn A. Stray

Arkivkode:
Q22

Dato:
16.06.2017

Erverv av grunn for bygging av fortau langs Fv 169 Nodenesveien i Søgne - Varsel om
mulig ekspropriasjon fra GB 15/17

I reguleringsplanen for Pålsnes som ble vedtatt 22.03.2012 er inntatt en rekkefølgebestemmelse som sier at:
«Før det gis byggetillatelse etter §93 til nye tiltak i reguleringsområdet skal
fortau langs nordsiden av Pålsnesvegen fra Pålsnesbukta til Fv456 være
ferdig bygd».
Plassering av fortauet er vist i en egen reguleringsplan, Detaljregulering for del av
Nodenesveien-Pålsnesveien, som er vedtatt 19.06.2014, jfr vedlegg.
Utbygger Pålsnes Utbygging AS v/ Morten Bentsen har opplyst og dokumentert at
det har vært forhandlet med de forskjellige grunneierne som blir berørt av første
etappe av fortauet fra Langenesveien til krysset Nodenesveien/Pålsnesveien.
Det har ikke lykkes å komme fram til en minnelig avtale om avståelse av grunn med
5 grunneiere, og Pålsnes Utbygging AS har derfor henvendt seg til kommunen og
bedt om at Søgne kommune fatter vedtak om ekspropriasjon av grunn og rettigheter
for anleggelse av det regulerte fortauet, dvs ca 169 m² permanent erverv og ca 529
m² midlertidig beslag.
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.
Nodenesveien er trafikkert, og det anses som svært viktig å få utbedret fylkesveien
samtidig med igangsettingen av nye byggearbeider. Det vil derfor bli anbefalt at
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

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.
Skjønnet
følger
de
ekspropriasjonsrettslige prinsippene. 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.
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

Vedlegg
1 Reguleringsplankart - del av Nodenesveien og Pålsnesveien av 19.06.14

Kopi sendt: Adv. Jakob Bakka, Postboks 123, 4662 Kristiansand, til orientering.

Fra: Ruben[ruben@sjo-sportservice.no]
Sendt: 07.07.2017 21:23:16
Til: Postmottak
Tittel: Ref 2017/1971-27372/2017 varsel om mulig ekspropriasjon.

Vedr svar på mitt brev datert 16/06-2017
Hei.
Vi er veldig positive til at det blir bygget fortau langs nodenesveien, og at vi må avstå endel grunn er også iorden, og
forståelig. Det har det vært siden dag en.
Vi har ikke godtatt tilbudene ettersom vi ikke har fått tilstrekkelig innformasjon under prosessen. Vi har også vært i kontakt
med kommunen tidligere og statens vegvesen samt lest reguleringsplanen for og vite retningslinjene som dette måtte
innebære med grunravståelse. I juni 2016 forsøkte vi naboer/grunneiere og få til et fellesmøte med utbygger.
Når utbygger ikke da kunne svare på hvor veien kommer, eller høyder på innkjørseler osv i møtet så stiller jeg meg tviledne
til utbygger, jeg opplever hele prosessen som utrolig uryddig håndtert.
I ettertid har vi forsøkt og få til fellesmøter med utbygger for og få klarhet i forskjellige tingene vi har etterspurt hele veien,
men utbygger ønsker ikke og ha dette, f
Eks utarbeidelse plan.fordi det var etter min oppfatning, er ikke dette retningslinjene som ble fremsatt fra normal
grunravståelse fra statens vegvesen f.eks.

Jeg må i tillegg si at jeg er meget spent på dokumenterasjonen som foreligger Søgne kommune, som pålsnes utbygging
mener og ha gjort mtp retningslinjer og håndtering av grunravståelse. Utbygger skal ha "respekt" for eiendom til grunneier,
og opptre profesjonelt.
Vedr erstatning takket vi nei til tilbudet grunnet manglede opplysninger vedr min eiendom.
Vi har i ettertid etterspurt en plan hvordan min innkjørselir som forøvrig blir sterkt rammet, vil bli etter inngrepet.
Siste tilbud jeg fikk var lavere enn det opprinnelige.
Men håper fremdeles vi kan komme til en mindeliig løsning og utbygger tar tak i prosessen for bli ferdig med dette. Og
kommer med fakta og en komplett utarbeidelseplan.

Hilsen
Ruben Johansen
Mariell Andresen
Gbr 15/17
Nodenesveien 24

Sendt fra min Sony Xperia™-smarttelefon

Fra: Even Kerlefsen[even@kerlefsen.no]
Sendt: 07.07.2017 16:11:07
Til: Postmottak
Tittel: 2017/1971-27359/2017 v/ Jahn A Stray

Hei
Det visest til skriv av 16 juni 2017.

Når det gjelder og komme til en minnelig avtale må jeg bare få sakt att vi venter fort satt på diverse dokumenter som skal
foreligge i følge reguleringsplanen og informasjon fra statensvegvesen. Dette er noe vi har etterspurt hele veien, senest april
2017.
Vi kan ikke tan noe som helst stilling til dette du spør om i brevet før vi har sett hvilken dokumentasjon som foreligger fra
Morten Bentsen, da vil har litte tiltro til denne mannen.
Se kopi av Mail under.

Ring gjerne om det er noe du lurer på
Tlf 98215111

Med vennlig hilsen
Jorunn F Kerlefsen
Når det gjelder og komme til en mindeligløsning

Søgne  Kommune  
For:  Jahn  A  Stray  
Rådhusveien  1  
4682  Søgne  
  
Sendt  via  epost  til  postmottak@sogne.kommune.no  
  
Oslo,  7.  juli  2017  
  
Deres  ref.:    
2017/1971-27360/2017  
  
  

Erverv   av   grunn   for   bygging   av   fortau   langs   Fv169   Nodenesveien   i   Søgne   –   Varsel   om   mulig  
ekspropriasjon  fra  GB  15/94  
  
Undertegnede  og  min  søster,  Cecilie  Tjessem  Junker,  overtok  i  henhold  til  avtale  med  vår  mor  Brit  Sissel  
Tjessem   Junker   (BSJ)   gnr.   15   bnr.   94.   Avtalen   ble   inngått   i   slutten   av   2013.   Vi   overtok   således  
eierskapet  i  henhold  til  avtale  mens  BSJ  var  i  live,  hvoretter  eiendommen  (15/94)  ikke  inngår  i  min  mors  
dødsbo.   Undertegnede   har   fullmakt   til   å   avgi   kommentarer   i   denne   sammenheng   på   vegne   av   min  
søster.    
  
Innledningsvis  vil  vi  si  at  vi  støtter  planen  med  å  etablere  fortau  på  Langenes,  og  jeg  kan  på  vegne  av  
oss  begge  si  at  vi  ville  inngått  en  avtale  med  Pålsnes  Utbygging  AS  (utbygger)  dersom  utbygger  hadde  
fremsatt  et  rimelig  tilbud  ut  fra  hva  som  er  gjeldende  praksis  i  tilsvarende  saker,  og  håndtert  prosessen  
på  en  bedre  måte.    
  
Det  tilbudet  om  vederlag  som  ble  presentert  på  NOK  10.000  ble  av  oss  oppfattet  som  urimelig  lavt,  og  
det  var  grunn  til  å  betvile  fremstillingen  av  det  rettslige  grunnlaget  som  ble  angitt  som  begrunnelse  for  
tilbudet  som  angitt  i  tilbudsbrevet.    
  
Utbygger  opplyste  i  sitt  brev  (sendt  via  advokat  Bakka  i  advokatfirmaet  Kjær)  at  det  egentlig  ikke  var  
rettslig  grunnlag  for  noe  vederlag  overhodet.  Dette  ble  begrunnet  med  at  bygging  av  fortau  ville  føre  til  
en  ”meget  stor  økonomisk  fordel”  for  eier.  I  tillegg  ble  det  sagt  at  det  areal  som  avstås  befinner  seg  i  en  
bratt  fjellskråning  ned  til  eksisterende  vei.  Arealet  som  skulle  avstås  på  permanent  grunnlag  var  på  50  
kvm   (evt   med   tillegg   ytterligere   areal)   av   en   total   tomt   på   668   kvm   (altså   7,5   %   med   mulighet   for  
ytterligere   permanent   avståelse).   For   avståelse   av   tilleggsareal   utover   50   kvm   ville   det   betales   et  
tilleggsvederlag  på  NOK  127  per  kvm  (som  heller  ikke  har  noen  logisk  sammenheng  med  tilbudet  på  
200  per  kvm  som  ellers  ble  gitt).    
  
Ytterligere  fremkom  det  av  brevet  formuleringer  som  ”det  fremstår  som  åpenbart  at  det  areal  som  avstås  
har  helt  marginal  betydning  for  eiendommens  omsetningsverdi,  og  under  henvisning  til  at  det  også  er  
grunnlag  for  fordelsfradrag  kan  man  trygt  legge  til  grunn  at  erstatning  ved  evt.  ekspropriasjon  vil  bli  satt  
til  0.”  Utover  fremsettelsen  av  disse  påstandene  presentert  ved  hjelp  av  absolutte  og  fargerike  adjektiver  
ble   det   ikke   angitt   noen   begrunnelse   for   at   arealavståelsen   ville   ha   en   helt   marginal   betydning   for  
eiendommens  omsetningsverdi,  og  fremsto  således  som  ubegrunnet  synsing  fra  en  parts  side.    
  
For  en  tid  tilbake  fikk  jeg  telefon  fra  en  utbygger  om  ønske  om  å  være  med  å  finansiere  utbyggingen  av  
fortauet  ved  en  innbetaling  på  et  betydelig  beløp  (150-200-tusen).  Da  vi  ikke  hadde  noen  umiddelbare  
planer  om  å  bygge  ut  eiendommen  takket  jeg  nei  til  dette  tilbudet,  men  tok  kontakt  med  Søgne  kommune  
for  å  forhøre  meg  om  dette  var  noe  vi  evt  ville  måtte  være  med  på  finansiere.  Søgne  kommune  opplyste  
om   at   vi,   dersom   vi   skulle   ønske   å   bebygge   tomten   i   dag,   måtte   dekke   en   forholdsmessig   andel   av  
kostnadene  knyttet  byggingen  av  fortauet.      
  
Om  man  legger  dette  til  grunn  vil  effekten  av  dette  være  at  vi  altså  (1)  i  henhold  til  utbygger  ikke  har  
krav  på  kompensasjon  for  arealavståelse  på  grunn  av  en  ”meget  stor  økonomisk  fordel”  og  (2)  samtidig  
måtte  betale  fullt  vederlag  for  den  samme  ”meget  store  økonomiske  fordelen”  til  utbygger  om  vi  skulle  
ønske  å  bygge  ut  tomten.  Man  blir  en  velholden  handelsmann  om  man  krever  betaling  for  det  samme  
vederlag  to  ganger,  og  tilsvarende  fattig  om  man  aksepterer  å  betale  samme  krav  to  ganger.      
  

Dette   fremstår   å   være   rettslig   sett   uholdbart,   hvoretter   vi   ikke   hadde   nødvendig   tillit   til   det   rettslige  
grunnlaget  tilbudet  ble  fremsatt  på,  slik  at  tilbudet  ble  avvist.    
  
Vi  legger  til  at  i  en  periode  hadde  den  gruppen  av  grunneiere  som  rammes  av  utbyggingsplanene  en  
ekstern  rådgiver  som  indikerte  en  kompensasjon  for  vår  arealavståelse  som  var  vesentlig  høyere  enn  
den  som  ble  tilbudt  av  utbygger.  Således  ser  vi  på  det  som  svært  betryggende  at  dette  settes  inn  i  en  
formell  prosess  som  innebærer  at  andre  enn  utbygger  og  utbyggers  representanter  uttale  seg  om  hva  
som  vil  være  et  riktig  vederlag  i  denne  sammenheng.    
  
Vi  stiller  oss  således  imøtekommende  til  avståelse  av  grunn  for  å  bygge  fortau,  men  ønsker  selvsagt  at  
det  avståtte  areal  blir  så  lite  som  mulig.  Dette  særlig  hensett  til  at  tomten  i  utgangspunktet  er  relativt  
liten,  og  at  et  stort  arealavståelse  vil  kunne  påvirke  eiendommens  egnethet  for  utbygging.    
  
Vi  stiller  oss  ikke  avvisende  til  å  inngå  en  avtale  om  frivillig  skjønn,  forutsatt  at  det  fremstår  som  klart  
hva  virkningene  av  dette  vil  være  for  oss.    
  
Med  vennlig  hilsen    
  
  
Tom  Ivar  Tjessem  Junker  
92881438  
tij@junkerco.no  
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Saksmappe:
Saksbehandler:
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Søgne kommune

Q22
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09.08.2017

Saksframlegg
Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
Nodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau
langs FV 169, Nodenesveien
Utv.saksnr
70/17
89/17

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.09.2017
18.10.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien (planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl.
§16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter for bygging av fortau fra
følgende eiendommer:
GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
GB 15/72 ca 50 m² permanent erverv
GB 15/81 ca 147 m² permanent erverv og ca 119 m² midlertidig beslag
GB 15/94 ca 50 m² permanent erverv og ca 156 m² midlertidig beslag.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest 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 oreigl. §25.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien (planid.nr. 201302)
vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter for bygging av
fortau fra følgende eiendommer:
GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
GB 15/72 ca 50 m² permanent erverv

GB 15/81 ca 147 m² permanent erverv og ca 119 m² midlertidig beslag
GB 15/94 ca 50 m² permanent erverv og ca 156 m² midlertidig beslag.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest 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 oreigl. §25.
Repr. Andersen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
«Møtereferat - møte med grunneiere langs Nodenesveien angående mulig ekspropriasjon» gjort
tilgjengelig på iPadene og på hjemmesiden i mappen «andre dokumenter»
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak med endring fremmet av administrasjonen i møtet
(det er inngått avtale med eier av GB 15/81 og GB 15/81 blir ikke omfattet av ekspropriasjonen):
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien (planid.nr. 201302)
vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter for bygging av
fortau fra følgende eiendommer:
GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
GB 15/72 ca 50 m² permanent erverv
GB 15/94 ca 50 m² permanent erverv og ca 156 m² midlertidig beslag.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest 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 oreigl. §25.
Repr. Lunde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Det er fra angjeldende grunneiere gitt uttrykk for at de er positive til at det anlegges fortau og at de
ikke er uvillige til å avstå grunn.
De har likevel valgt å avslå de tilbudte avtaler med den begrunnelse at de ikke har fått den informasjon
fra tiltakshaver som de har etterspurt.
Før saken fremmes på nytt må det tillyses et møte mellom tiltakshaver og berørte grunneiere hvor en
representant fra kommunen er til stede.

Votering:


AP sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.



Rådmannens forslag til vedtak med endring fremmet av administrasjonen i møtet ble dermed
ikke votert over.

Innstilling til kommunestyret:
Saken utsettes.
Det er fra angjeldende grunneiere gitt uttrykk for at de er positive til at det anlegges fortau og at de
ikke er uvillige til å avstå grunn.
De har likevel valgt å avslå de tilbudte avtaler med den begrunnelse at de ikke har fått den informasjon
fra tiltakshaver som de har etterspurt.
Før saken fremmes på nytt må det tillyses et møte mellom tiltakshaver og berørte grunneiere hvor en
representant fra kommunen er til stede.

Bakgrunn for saken:
Reguleringsplan for Pålsnes, vedtatt 22.03.2012, har rekkefølgebestemmelse om at
«Før det gis byggetillatelse etter §93 til nye tiltak i reguleringsområdet skal fortau
langs nordsiden av Pålsnesvegen fra Pålsnesbukta til FV 456 være ferdig bygd».
Plasseringen av selve fortauet fremgår av «Detaljregulering for del av Nodenesveien –
Pålsnesveien», vedtatt 19.06.2014, jfr vedlegg.
Da det viste seg ikke mulig å få tilslutning fra et nødvendig antall grunneiere innenfor
reguleringsplanen for Pålsnes til en samlet utbygging av fortauet, søkte en del
grunneiere om dispensasjon fra rekkefølgekravet på den betingelse at første etappe
av fortauet – fra Langenesveien til krysset mellom Nodenesveien og Pålsnesveien –
ble opparbeidet. Plan- og miljøutvalget ga slik dispensasjon den 31.08.2016 i sak
147/16.
Prosessen med å forhandle med berørte grunneiere startet umiddelbart etter
dispensasjons-vedtaket. Det er oppnådd enighet med noen av disse, men på tross av
flere «forhandlings-runder», har det ikke lykkes å komme til enighet med eierne av
GB 15/17
Mariell Andresen og Ruben Johansen
GB 15/19
Jorunn Fossestøl Kerlefsen
GB 15/72
Gro Anita Kåsa Poulsen
GB 15/81
Preben Johansen
GB 15/94
Britt Sissel Tjessem Jungers dødsbo.
Siste tilbud ble sendt nevnte eiere 07.04.2017, men samtlige har sagt at de ikke
aksepterer tilbudet.
Med bakgrunn i foranstående har utbygger bedt om kommunens medvirkning til å
vedta ekspropriasjon for gjennomføring av detaljreguleringsplanen for fortauet langs
Nodenes-veien (se vedlegg). Det vises i den forbindelse til formannskapets vedtak
03.04.2014, sak 44/13 hvor det heter at
1. Søgne kommune er positiv til det arbeidet som er igangsatt for å få til utbygging i
Pålsnesområdet.
2. Søgne kommune vil bruke de virkemidlene som er nødvendige etter plan- og
bygningsloven, for gjennomføring av planene.
3. Dette omfatter trafikksikringstiltak, dvs. veier, veiutbedringer, sykkel- og gangstier og
fortauer.

Grunneierne er ved brev av 16.06.2017 tilskrevet og bedt om å uttale seg til
spørsmålet om ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse (eksempel på
likelydende brev til grunneierne vedlegges).
Tilbakemeldingene (se vedlegg) går på at grunneierne ønsker mer detaljert
informasjon om hvordan fortauet blir liggende i terrenget, man er misfornøyd med
erstatningstilbudet og uenige om hvilke ulemper den enkelte eiendom påføres. En av
grunneierne mener for øvrig at det vil være en fordel å få en nøytral tredjepart til å
fastsette erstatningene.
Saksutredning:
Kommunestyret har anledning til å vedta ekspropriasjon for gjennomføring av
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens §16-2. Utbygger har på sin side
bekreftet at han vil dekke kostnadene ved en slik behandling. Eierne av de berørte
eiendommene er gitt anledning til å uttale seg. 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:
1 Reguleringsplankart - del av Nodenesveien og Pålsnesveien av 19.06.14
2 Fortau langs Fv 169 - Nodenesveien - Søknad om ekspropriasjon
3 Erverv av grunn for bygging av fortau langs Fv 169 Nodenesveien i Søgne - Varsel om
mulig ekspropriasjon fra GB 15/17
4 Tilsvar på - varsel om mulig ekspropriasjon fra GB 15/17
5 Tilsvar på ekspropriasjon - ber om mer informasjon
6 Tilsvar på - Erverv av grunn for bygging av fortau langs Fv169 Nodenesveien i Søgne GB 15/94
7 Tilsvar fra eier av GB 15/72
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Møtereferat - møte med grunneiere langs Nodenesveien angående mulig
ekspropriasjon
Til stede:

Fra Søgne kommune:
Daniel Holm (referent)
Fra utbygger:
Jakob Bakka, Advokat for Pålsnes utbygging AS
Morten Bentsen, representant fra Pålsnes utbygging AS
Fra berørte grunneiere:
Preben Johansen
Ruben Johansen
Even Kerlefsen
Gro Anita Kåsa Poulsen

Forfall:

Tom Ivar Junker har meldt forfall i e-post av 20.9.17 og viser til at Even Kerlefsen
er kjent med hans syn på saken.

Møtereferat
sendes til:

Samtlige deltakere

Møtetid og sted:

21.9.17, Søgne rådhus.

Bakgrunn for
møte:

Det ble fremmet ekspropriasjonssak til formannskapet i møte 13.9.17 for 5
eiendommer langs Nodenesveien i forbindelse med gjennomføring av en vedtatt
reguleringsplan som hjemler etablering av fortau på strekningen.
Formannskapet utsatte saken og ba om at det ble avholdt et møte med
grunneierne før saken ble tatt opp igjen. I den forbindelse er de berørte
grunneierne innkalt til møte av utbygger.

Representant fra kommunen informerte innledningsvis om bakgrunn for møtet og Formannskaps
beslutning om å utsette saken frem til neste møte som er 18. oktober d.å.
Advokat Bakka tok deretter over ordet og informerte om prosessen rundt etablering av fortau
langs Nodenesveien, herunder dispensasjonssakvedtaket fra deler av rekkefølgekravet.
Bakka opplyser at Statens vegvesen og fylkeskommunen tar ikke noe ansvar for bygging av det
regulerte fortauet. Det er derfor overlatt til private å finansiere og bygge fortau, og utbygger har
satt i gang en prosess med å erverve grunn i tråd med reguleringsplanen.

Gundersen som har erfaring fra Statens vegvesen har blitt leid inn for å gjøre en vurdering av
erstatning til den enkelte grunneier (taksering). Gundersen har gjort tilsvarende jobber på Lunde
og Eik/Sangvik. Bakka opplyser at de har prøvd å få til minnelige løsninger med grunneierne
uten å lykkes, og man har strekt seg betydelig lengre i nivået på erstatningen enn hva Gundersen
mener var riktig nivå på erstatningene.
Bakka opplyser at de har fått avtale med de fleste grunneierne gjennom tilbudene de ga i
august/september 2016. De resterende grunneierne som ikke har akseptert tilbudet har engasjert
Helge Tofte til å se på saken, men det opplyses vedkommende senere trakk seg ut av saken.
Før Tofte trakk seg ut av saken var det dialog i mellom partene i følge i Bakka. Etter at
representanten for grunneierne trakk seg ut opplyser Bakka at det har vært vanskelig å få noen
konkrete krav på bordet fra grunneierne, og det ble sendt ut nytt tilbud til grunneierne i april
2017 som ble avvist ved fristens utløp. Saken ble derfor oversendt til Søgne kommune med
anmodning om ekspropriasjon. Bakka mener det gjort forsøk på forhandlinger.
En vesentlig del av kritikken som grunneierne retter er at man ikke har fått noe utarbeidelsesplan
– mer detaljert informasjon – om hvordan utbyggingen skal gjennomføres utover
reguleringsplanen.
Bakka hevder å ha oversend byggeplan og profiler til grunneiernes representant Tofte tidligere.
Grunneierne på sin side hevder at de aldri har fått sett noe mer detaljerte planer for
gjennomføring.
Bakka opplyser at de i dialogen med Tofte har det vært mye fokus på Kerlefsen eiendom,
eksempelvis om det skal være sikringsgjerde på toppen skrenten (over fortauet).
Representant fra kommunen oppfordrer utbygger til å oversende kopi av de tekniske tegningene
til grunneierne snarest mulig (om det foreligger), ettersom det virker å være manglende
informasjon rundt detaljer i prosjektet som grunneierne etterlyser. Videre oppfordres
grunneierne til å fremsette konkrete reelle krav ovenfor utbygger for å vise at man er interessert i
å komme fram til minnelige løsninger.
Bakka orienterte videre om prosessen om kommunen skulle vedta ekspropriasjon og at det vil
være en skjønnsrett som avgjør erstatningen. Det vil i følge advokaten skje ut fra
differansebetraktning med eiendomsverdi – med og uten – fortau. Eventuelle fordeler med å få
fortauet vil blitt tatt inn i en slik betraktning og vil komme til fradrag for erstatningen. Retten
gjør ei vurdering av hvilke areal som går med og hvilke innvirkning har det på eiendommens
verdi. Det opplyses at utbygger vil søke om forhåndstiltredelse dersom det vedtas ekspropriasjon
(altså før det foreligger noe rettsligskjønn).
Bakka fremhever at de hadde håpet å unngå ekspropriasjon da det er ressurskrevende prosess,
men mener de har gitt så generøse tilbud at det ikke er mer å gå på. Det poengteres at kostnaden
med å kjøre en ekspropriasjonssak ligger omtrent på samme nivå som tilbudene som er gitt.
Bakka opplyser at det ikke aktuelt å forhandle om tilbudene i møtet, men åpner for tilbudene
med de vilkår som er gitt kan stå én uke til fra møtet ble holdt. En av grunneierne foreslår at
tilbudene kan stå seg til neste formannskapsmøte (18.10.17). Bakka mener grunneierne har hatt
mer en god nok tid til å vurdere tilbudet og viser til at de må tid til å forberede seg. Det er derfor

ikke aktuelt at tilbudene står seg noe lengre enn én uke til. Bentsen etterlyser fortsatt motkrav fra
grunneierne uten at det har kommet.
En av grunneierne påpeker at de egentlig bare har etterlyst en «utarbeidelsesplan» for prosjektet,
og avviser påstanden om det er tilsendt en slik plan før. Hadde de fått tilsendt noe mer
informasjon (tekniske planer for gjennomføring) ville de trolig stilt seg positiv til saken. Det er
ønske om å få oversikt over helt elementære forhold, eksempelvis hva som skjer med den enkelte
berørte grunneier sin hage. Det er ikke tilstrekkelig å få stukket ut hvor fortauet kommer i
terrenget. Hvordan utførselen vil foregå like relevant som plasseringen. Det vises som eksempel
at man kan «søm borre» for å ta ned en skråning og man kan sprenge ut hele skråningen, og sånn
sett ta mindre hensyn hvordan det blir seende ut for omgivelsene. Et annet eksempel er om det
bygges murer eller bruke fylling/skråningsutslag mot hagene. Grunneierne ønsker å være med å
påvirke løsningene som velges innenfor reguleringsplanens handlingsrom.
Det påpekes også mangelfulle utredninger, eksempelvis i forhold til skråningen på Kerlefsen
eiendom hvor man mener det må gjennomføres geotekniske undersøkelser. Grunneier mener det
må gjøres både i forkant og i etterkant av byggeprosessen. Utbygger mener det tilstrekkelig at
det skjer i etterkant og det skal bygges forsvarlig, og viser til at Repstad har satt av 200 000 kr til
sikring av skråningen.
Grunneierne frykter også at det kan oppstå skade på annen eiendom i utbyggingsfasen. Bakka
opplyser at det reguleres av avtalene og må løses som et eget forhold dersom det skulle oppstå.
Utgangspunktet er utbyggingen skal skje uten at det oppstår skade på annen eiendom.
Grunneierne er bekymret for utbygger ikke tar tilstrekkelig ansvar og forestå en forsvarlig
utbygging. Grunnlaget for skepsisen er at grunneierne mener utbygger tidligere i prosessen har
gitt uriktige opplysninger og svar på spørsmål, og at utbygger gjennom dialogen ikke har forstått
eller har satt seg godt nok inn i den vedtatte reguleringsplanen.
Som eksempel på dette vises det til reguleringsplanbestemmelsene hvor det står at det skal
utarbeides en byggeplan. Utbygger viser til at de har en byggeleder i COWI og Statens vegvesen
har en egen byggeleder som skal godkjenne prosjektet når det ferdig. På denne måten mener
utbygger at man har en «garanti» for at det ikke vil oppstå utilfredsstillende/dårlige løsninger.
Grunneierne mener prosessen har vært så uryddig og til dels uredelig at det er vanskelig å ha tillit
til hva utbygger nå sier. Det vises som eksempel til befaring mellom utbygger og en grunneier
hvor utbygger skal ha anvist plassering av fortauet på en del av eiendommen som grunneier
oppfattet som uproblematisk. Når det i ettertid foretas oppmåling fremkommer en annen
plassering som blant annet innebærer hekken i hagen går tapt, og som gir betydelig mer innsyn.
En av grunneierne har stilt spørsmål ved om det noe sikkerhet rundt om han vil få det
erstatningsbeløpet som er tilbydd dersom de aksepterer avtalen, ettersom utbetaling ikke vil skje
før anlegget er ferdig bygd. Eksempelvis i en situasjon der Pålsnes utbygging AS går konkurs.
Utbygger åpner i møte for at det kan stilles bankgaranti, men at det ikke vil bli utbetalt før
anlegget er ferdig. Begrunnelsen er at det skal avregnes etter hvor mange kvadratmeter som
faktisk går med til anlegget – ikke regulert situasjon. I følge Bakka er det den ordinære måten å
håndtere problemstillingen på.

En annen grunneier stiller spørsmål rundt hvordan utbygger har regnet seg fram til
erstatningsbeløpene og at det er noe feil i denne utregningen i forhold hvilke kvadratmeterpris
han er forespeilet. Det vises til at en stor del av summen han er tilbygd erstatning for avkjørsel.
Det er også uenighet i hvordan man fastsetter verdien på arealene som skal erverves. Det gjelder
spesielt en grunneier som mister 780 m2, og stiller spørsmål om dette ikke må erstattes som om
det er boligutbyggingsareal som gikk tapt, ikke 120 kr pr. kvm. Bakka er uenig i dette viser til at
arealene ikke egnet til et slikt formål.
Bakka mener grunneierne oppnår fordeler med at fortauet bygges. Innforstått at rekkefølgekravet
blir oppfylt. Man ikke å bygge både bolig og fortau på samme arealet, og uten fortau får man
ikke boliger jf. rekkefølgekravet.
Grunneierne mener at en sammenligning av erstatningsutbetalingene i Sangvikveien ikke er
relevant. Advokaten viser til at domstolene legger vekt på tilsvarende saker, som eksempelvis
Sangvikveien.
Grunneierne avslutter med å uttrykke frustrasjon over at prosessen har vært uholdbar gjennom at
det gis uriktige opplysninger og at utbygger ikke klarer å gi konkrete svar på ulike
problemstillinger som har blitt tatt opp. Flere av grunneierne mener det ikke står på
erstatningssummene og er positiv til at det skal bygges fortau. Det er måten utbygger jobber på
som har gjort hele problematisk.
Partene er uenige og utbygger mener at beste er antagelig at tingretten avgjør
erstatningsspørsmålet.
Advokat Bakka oppsummerer med at grunneierne har 3 muligheter:
1. Akseptere avtaletilbudet og forhåndstiltredelsen som foreslått av utbygger tidligere.
Bankgaranti tas da inn avtalen. Tilbudet står seg 1 uke fra møtet.
2. Akseptere forhåndstiltredelse og la et rettslig skjønn å fastsette erstatningen.
3. La saken gå videre formannskapet og kommunestyret for ekspropriasjon. Det vil være
opp til rettslig skjønn å faste erstatningen.
Kommunens representant oppfordrer grunneierne til å fremsette konkrete krav ovenfor utbygger
for å vise formannskapet og kommunestyret at man er åpen forhandlinger (sannsynliggjøre at
ekspropriasjon ikke nødvendig). Om utbygger sitter på tekniske tegninger som grunneierne ikke
har fått tilgang til må de få en kopi – helt uavhengig om de er tilsendt før til Tofte.
Merknader/kommentarer til innholdet i referatet fra deltakere:
Ruben og Mariel Johansen ber i e-post 28.9.17 at det tas inn i referatet at de har etterlyst svar på
hvordan kommet fram til det siste tilbudet de har fått. De mener det er ureddferdig tilbud som
foreligger.
Kommunens representant kan bekrefte at Johansen stilte spørsmål om dette til utbygger i møtet.
Advokat Jakob Bakka bemerker i e-post 4.10.17 at referatet mer omfattende og gjengir deler av
diskusjoner som ikke skulle være tema for møtet. Derfor inneholder referatet en del påstander
som fremkom på møtet om forhold som er tilbakevist og om forhold som partene har forskjellig
syn på uten at dette er belyst på en fullstendig måte i referatet.
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Bakgrunn for møte:

Det ble fremmet ekspropriasjonssak til formannskapet 18. oktober 2017, for 5
eiendommer langs Nodenesveien i forbindelse med gjennomføring av en
vedtatt reguleringsplan som hjemler etablering av fortau på strekningen. Det er
inngått avtale med en av eierne (GB 15/81), og saken omhandler med dette 4
eiendommer, herunder GB 15/17, 15/19, 15/72 og 15/94.
Formannskapet utsatte saken, og ba om at det ble avholdt et møte mellom
tiltakshaver og berørte grunneiere, og hvor en representant fra kommunen var
til stede.

Torkjell Tofte, som representant for kommunen, informerte innledningsvis om bakgrunnen for møtet, og
om formannskapets beslutning om å utsette saken.
Det ble opplyst at tegninger er forelagt berørte parter i forkant av møtet, og utbygger besvarte spørsmål i
møtet. Tegning er også vedlagt referatet.

Grunneierne utrykker fortsatt noe usikkerhet rundt pris og gjennomføring, men Ruben Johansen
og Gro Anita Kåsa Poulsen opplyste at de gjennom siste dagers samtaler med Vidar Aamodt
har fått en langt bedre forståelse av gjennomføringen.
Poulsen opplyste at hun ønsker en samtale med utbygger like etter møtet var avsluttet, og Ruben
Johansen informerte om at krav til utbygger ville blir sendt over innen onsdag 8. november.

Even Kerlefsen etterspurte fortsatt en utarbeidelsesplan – mer detaljert informasjon – om
hvordan utbyggingen skal gjennomføres utover reguleringsplanen.
Advokat Bakka opplyste at de har benyttet Gundersen i forbindelse med prissetting, og at
prissetting baseres på skjønn. I denne typen saker settes det ikke pris pr. m² på samme måte
som i landbruket, da det her gjøres vurderinger i forhold til eiendommens verdi, samt fordeler og
ulemper for eiendommen ved gjennomføring av tiltaket. Det vises for øvrig til at Gundersen har
gjort tilsvarende jobber på Lunde og Eik/Sangvik.
Det ble diskutert ulike detaljer, da spesielt rundt eiendommen til Kerlefsen mht. sikringsgjerder,
skjæringer, boring etc. Det ble fra Repstad informert om at man ikke på nåværende tidspunkt
kunne opplyse om alle detaljer, da valg av løsninger gjøres underveis i prosessen når man ser
grunnforholdene etc. Det ble imidlertid understreket at arbeidene blir utført innenfor rammene i
gjennomføringsplanen som er inngått mellom Statens vegvesen og utbygger, samt vegvesenets
håndbøker.
Det ble fra Kerlefsens side ytret ønske om en garanti for at det ikke ville forekomme skader på
deres eiendom, og for at arbeidene skal gjennomføres så skånsomt som mulig. Bakka opplyste
da at arbeidene ville finne sted innenfor det areal som erverves. Eventuelle skader, eller tiltak
utenfor dette arealet, vil måtte løses som en evt. erstatningssak. Dette anses ikke for å være et
relevant moment i forhold til selve grunnervervelsen.
Det ble bedt om å få oversendt eksakte ervervsarealer. Bakka opplyste at arealene var gitt.
Det ble sagt at det aldri var gjort opp for at deler av arealer regulert til byggeområde nå var blitt til fortau.
Bakka opplyste om at det juridisk ikke er erstatningsvern ved slike omgjøringer, og at potensiale i en
reguleringsplan ikke er grunnlag for erstatning.
Det ble stilt spørsmål til kommunen hvorvidt rekkefølgekravet forsvinner for eiendommene denne saken
omhandler, når fortauet er bygget. Tofte informerte om at rekkefølgebestemmelsen gjelder for nye
boenheter, og at rekkefølgebestemmelsene fortsatt gjelder inntil fortauet, innenfor planområdet Søvik/
Nodenes, er ferdig bygget i sin helhet. Kommunen ble bedt om å undersøke dette nærmere. Det har vi
gjort, og informasjonen gitt i møtet er riktig. Det skal nevnes at det for flere eiendommer er søkt og
innvilget dispensasjon fra rekkefølgekravet i forbindelse med byggetrinn 1 og 2. Byggetrinn 1 og 2
omhandler imidlertid ikke en mindre del av fortauet i forlengelse av krysset langs Nodenesveien, se figur
under, markert med rødt.

Avgrensing i byggetrinn 1.

Plankart.

Denne delen av fortauet er pr. i dag uavklart.
Det ble avslutningsvis avtalt at utbygger gir tilbakemelding til kommunen hvorvidt det er inngått enighet så
raskt som mulig, og senest innen onsdag 8. november 2017. Dersom det ikke er inngått enighet, vil saken
på nytt bli fremmet politisk.
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