Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

Q22
2017/3622 -16930/2018
Anne Marit Tønnesland
05.04.2018

Saksframlegg
Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169,
Pålsnesveien
Utv.saksnr
40/18
43/18

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
18.04.2018
26.04.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at
kommunens vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens
vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Klage tas til følge. Kommunestyret ser at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at
kommunens vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Kommunestyret forstår klagen slik at dersom de to omtalte punkter gjennomføres, vil det bli en frivillig
avtale.
1. Den nye utkjørselen må oppfylle kravene til Statens veivesen.

2. Utnyttelsesgraden av begge tomtene økes til 40%.
Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP. Rådmannens forslag vedtatt med 7 (AP, V,SV, KRF
H (1-Løchen)) mot 2 (FRP, H (1- Andersen)

Innstilling til kommunestyret:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at
kommunens vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

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. Dispensasjon ble omsøkt og innvilget i 2 etapper, herunder
byggetrinn 1 og byggetrinn 2, og ble innvilget av Plan- og miljøutvalget i møter henholdsvis
31.08.2016 i sak 147/16, og 01.03.2017 i sak 36/17.
Grunnerverv for bygging av fortau på første etappe pågår, og kommunestyret vedtok i møte
23.11.2017, sak 126/17, ekspropriasjon fra 2 berørte eiendommer som ikke var villig til
frivillig avståelse.
Prosessen med å forhandle med berørte grunneiere startet også umiddelbart etter dispensasjonsvedtaket for byggetrinn 2. Det er oppnådd enighet med samtlige grunneiere med unntak av eier
av GB 16/312, Hans Olav Herøy. Kommunestyret vedtok i møte 15. februar 2018, og i
medhold av pbl § 16-2, å ekspropriere grunn og rettigheter fra overnevnte eiendom.
Vedtaket er påklaget av eier av GB 16/312, Hans Olav Herøy. Klagen er mottatt innen fristen
og skal realitetsbehandles.
Saksutredning:
Klagers momenter er satt opp i kursiv skift, og saksutredningen tar for seg relevante deler av
disse med søkers påfølgende svar.
Utvidelsen av veien fører til at avkjørselen til sjøbuen min blir brattere. Kravet er at den nye
utkjørselen må oppfylle kravene til Statens veivesen.
Avkjørsel til Herøys eiendom vil bli anlagt i henhold til de krav som stilles av Statens
vegvesen i dette konkrete tilfellet. Siden det ikke lykkes å oppnå avtale med Herøy, er dette et

forhold som vil bli klarlagt gjennom skjønnsforutsetninger og som vil bli behandlet i rettslig
skjønn.
Tomtene (Gnr 16, bnr 312, takst nr. 101) som blir mindre trenger en økt utnyttelsesgrad (40 %)
for at det fortsatt skal kunne være mulig å bygge fornuftige hus på dem. Utnyttelsesgraden av
begge tomtene må økes til 40 %.
Det areal som må avstås fra Herøys eiendom er regulert til veiformål, og berører ikke
utnyttelsesmulighetene for Herøys eiendom. Eiendommen vil kunne utnyttes fullt ut i samsvar
med gjeldende reguleringsplan.
Administrasjonens vurdering:
Det er i prosessen forsøkt å oppnå enighet med aktuell grunneier, uten at dette har lykkes.
Etablering av fortau på den aktuelle strekningen anses for å være av høy samfunnsmessig
verdi. For å få gjennomført nødvendige tiltak i henhold til gjeldende reguleringsplan, finner
kommunen det riktig å kjøre saken som en ekspropriasjonssak. Vi kan ikke se at det foreligger
nye momenter i saken som skulle tilsi at vi skal endre syn i saken.
Oppsettende virkning:
En klage på vedtak om ekspropriasjon gis automatisk oppsettende virkning, med mindre det
fattes vedtak om noe annet. Administrasjonen har vurdert innkommet klage og kan ikke se at
det foreligger feil ved saksbehandlingen som tilsier utsatt iverksetting av vedtaket. Det er heller
ikke fremkommet nye opplysninger i klagen med vesentlig betydning for den konkrete
avgjørelsen. Videre bemerkes det at utsatt iverksetting vil være negativt i seg selv da et nytt
fortau vil gi økt trafikksikkerhet i området. Administrasjonen er av den oppfatning at klagen
ikke skal ha oppsettende virkning.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg:
1 Kommunens vedtak av 15. februar 2018.
2 Klage på vedtak
3 Tilsvar til klage
4 Søknad om ekspropriasjon
5 Dokumenter i saken
6 Innvending mot ekspropriasjonssøknad m. vedlegg.
7 Kommentar fra søker til brev av 22.12.17

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

Q22
2017/3622 -5381/2018
Anne Marit Tønnesland
01.02.2018

Saksframlegg
Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
Nodenesveien - Pålsnesveien, erverv av grunn til bygging av fortau
langs FV 169, Nodenesveien
Utv.saksnr
19/18
15/18

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
14.02.2018
15.02.2018

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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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 - 14.02.2018
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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret å ikke ekspropriere grunn og
rettigheter for bygging av fortau

Votering:
Rådmannens forslag satt opp FRP sitt forslag. Rådmannens forslag 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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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.

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. Dispensasjon ble omsøkt og innvilget i 2 etapper, herunder
byggetrinn 1 og byggetrinn 2, og ble innvilget av Plan- og miljøutvalget i møter henholdsvis
31.08.2016 i sak 147/16, og 01.03.2017 i sak 36/17.
Grunnerverv for bygging av fortau på første etappe pågår, og kommunestyret vedtok i møte
23.11.2017, sak 126/17, ekspropriasjon fra 2 berørte eiendommer som ikke var villig til
frivillig avståelse.
Prosessen med å forhandle med berørte grunneiere startet også umiddelbart etter dispensasjonsvedtaket for byggetrinn 2. Det er oppnådd enighet med samtlige grunneiere med unntak av eier
av GB 16/312, Hans Olav Herøy. Det har i prosessen vært forsøkt muntlig og skriftlig dialog
mellom partene, uten å lykkes. Kopi av korrespondansen ligger vedlagt.
Med bakgrunn i foranstående, har utbygger bedt om kommunens medvirkning til å vedta
ekspropriasjon for gjennomføring av detaljreguleringsplanen for fortauet langs Nodenes-veien,
fra krysset Nodenesveien- Pålsnesveien, og til grensen for reguleringsplan for Pålsnes.

Grunneier er ved brev av 29.03.2017 og bedt om å uttale seg til spørsmålet om ekspropriasjon
og eventuell forhåndstiltredelse. Tilbakemeldingene (se vedlegg) går på at grunneier ønsker
mer detaljert informasjon om en avkjørsel, og man er misfornøyd med erstatningstilbudet.
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. Eier av den berørte eiendommen er gitt anledning til å
uttale seg. Betingelsene for å fatte vedtak om ekspropriasjon foreligger.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.
Vedlegg:
1 Søknad om ekspropriasjon - Fortau langs Pålsnesveien
2 Dokumenter i saken
3 Innvending mot ekspropriasjonssøknad m.vedlegg
6 Kommentar fra søker til brev av 22.12.17

Dr. Hans Olav Herøy
Bucheckernweg 44
51109 Köln
Tyskland
Coburg 28.02.2018
Søgne Kommune
Arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne
Norge

Vedrørende ekspropriasjon på eiendom med GB 16/312, for bygging av fortau langs FV 169,
Nodenesveien

Jeg klager på vedtak i kommunestyret i nevnte sak fra 15.02.2018.
Begrunnelse:
I vedlegg 3 og 6 henviser jeg til to viktige punkter:

(1) Utvidelsen av veien fører til at avkjørselen til sjøbuen min blir brattere. Dette må entreprenøren
ordne på en ok måte. Forslaget til Vidar Aamodt møter imidlertid ikke en gang kravene til Statens
veivesen.
I følge Statens veivesen må fallet til avkjørselen begynne med max. 2,5% og økes til max. 12,5%.
Forslaget til Vidar Aamodt viser et fall i begynnelsen på 5,47% som økes til 14,16%. Avkjørselen blir
altså brattere enn Statens veivesen krever.
(2) Tomtene (Gnr 16, bnr 312, takst nr. 101) som blir mindre trenger en økt utnyttelsesgrad (40%) for
at det fortsatt skal kunne være mulig å bygge fornuftige hus på dem.

Verken rådmannen, formannskapet eller kommunestyret har uttalt seg om noen av punktene.
Jeg ber om at ekspropriasjonen knyttes opp mot følgende pålegg:
 Den nye utkjørselen må oppfylle kravene til Statens veivesen.
 Utnyttelsesgraden av begge tomtene økes til 40%.

Med vennlig hilsen
Hans Olav Herøy

ADVOKATFIRMAET

KIE R
Søgne kommune
Arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne

Vår ref.: 160361/23420/JB/1dj

Dato: 6. mars

SAK 2017/3622: SAK OM EKSPROPRIASJON
LANGS PÅLSNESVEIEN

FOR BYGGING

Hans Olav Herøy har i brev 28,2.2018 klaget på kommunestyrets
Klagen er begrunnet med følgende forhold:
1. At avkjørsel
2.

til Herøys

At eiendommen
denne.

sj øbutomt

].

Utforming

AV FORTAU

vedtak av 15.2.2018.

blir brattere.

GB 16/312 blir mindre

På vegne av utbygger/tiltakshaver
følger:

2018

Aamodts

og at det derfor kreves økt utnyttelsesgrad

Eiendom

AS vil jeg kommentere

på

klagen som

av avkjørsel

Tiltakshaver
har ved gjentatte tilfeller prøvd å få til en befaring sammen med Herøy slik at
man kunne bli enige om utformingen
av avkjørselen til sjøbutomta. Herøy har imidlertid
ikke vært tilgjengelig slik at dette ikke har latt seg gjøre.
Avkjørsel til Herøys eiendom vil bli anlagt i henhold til de krav som stilles av Statens
vegvesen i dette konkrete tilfellet. Siden det ikke lykkes å oppnå avtale med Herøy, er
dette et forhold som vil bli klarlagt gjennom skjønnsforutsetninger
og som vil bli
behandlet i rettslig skjønn.
2.

Utnwelsesgrad

Det areal som må avstås fra Herøys eiendom er regulert til veiformål, og berører ikke
utnyttelsesmulighetene
for Herøys eiendom. Eiendommen
vil kunne utnyttes fullt ut i
samsvar med gjeldende reguleringsplan.
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Klagen fra Hans Olav Herøy tilfører
at klagen ikke tas til følge.

ikke saken noe nytt, og Aamodts

Eiendom

AS anbefaler

Da det er viktig å få gjennomført
tiltaket med bygging av fortauet uten ytterligere utsettelse,
samt at inngrepet gjelder et lite og svært oversiktlig område, bes det om at kommunen vedtar
at klagen ikke skal gis oppsettende
virkning.

Med vennlig hilsen
ADVOKATFIRMAET
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FORTAU

LANGS

Reguleringsplan
følger:

,
5622

Z

Dato: 19. desember

PÅLSNESVEIEN

for Pålsnes

ble vedtatt

—SØKNAD

22.3.2012.

2017

OM EKSPROPRIASJON

Den har rekkefølgebestemmelse

som

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

./.

Den del av fortauet som ikke er omfattet av reguleringsplanen
for Pålsnes er tatt inn i egen
reguleringsplan;
detaljregulering
for del av Nodenesveien-Pålsnesveien,
vedtatt 19.6.2014.
Kopi av detaljregulering
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 .8.2016, sak 147/ 16. Grunnervervet
for bygging av
fortau på denne etappe pågår. Det kan vises til kommunestyrets
vedtak 23.11.2017,
sak
126/17, hvor det ble vedtatt ekspropriasjon
fra 2 berørte eiendommer
som ikke hadde vært
villig til frivillig avståelse.

./.

Den 1.3.2017 gjorde plan- og miljøutvalget
vedtak om å gi dispensasjon
fra rekkefølgekravet
vedrørende etablering av fortau for deler av resterende strekning; fra krysset NodenesveienPålsnesveien
og ca 150 m vestover, frem til grensen mellom reguleringsplanen
for Pålsnes og
detaljreguleringsplanen
for de] av Nodenesveien—Pålsnesveien.
Vedtaket vedlegges som bilag
2.
For å kunne gjennomføre
utbygging av fortauet for etappe 2 er det nødvendig med
grunnerverv fra en del berørte eiendommer.
Prosessen med å forhandle med de forskjellige
grunneiere startet umiddelbart etter dispensasjonsvedtaket,
og det er oppnådd enighet med
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samtlige — med unntak av eier av gnr 16 bnr 312, Hans Olav Herøy. Det har vært en
omfattende korrespondanse
med Herøy, men det har ikke lykkes å komme til enighet.
vedlegger:
-

./..

side 2

Jeg

Brev 29. mars 2017 fra undertegnede
til Hans Olav Herøy, bilag 3
Brev 10. juni 2017 fra Hans Olav Herøy, bilag 4
Brev 4. juli 2017 fra undertegnede
til Hans Olav Herøy, bilag 5
Brev 31. juli 2017 fra Hans Olav Herøy, bilag 6
Brev 11. august 2017 fra Hans Olav Herøy, bilag 7
E-post 14. august 2017 fra undertegnede
til Hans Olav Herøy, bilag 8
Brev 20. august 2017 fra Hans Olav Herøy til undertegnede,
bilag 9

Etter den tid har det vært forsøk på muntlig og skriftlig dialog mellom Vidar Aamodt og Hans
Olav Herøy, hvor Aamodt bl.a. har sendt over detaljtegninger
med hensyn til avkjørsel og
annen dokumentasjon
som Herøy har bedt om. Det har allikevel ikke lykkes å
komme til en avklaring. Del av denne korrespondansen
vedlegges:
-

E-post 7. november 2017 fra Vidar Aamodt til Hans Olav Herøy, bilag 10
E-post 7. november 2017 fra Vidar Aamodt til Hans Olav Herøy med byggetegning,
bilag 11
E-post 7. november 2017 fra Vidar Aamodt til Hans Olav Herøy, bilag 12
E-post 13. november 2017 fra Vidar Aamodt til Hans Olav Herøy, bilag 13
E-post 15. november 2017 fra Vidar Aamodt til Hans Olav Herøy, bilag 14
E-post 17. november 2017 fra Vidar Aamodt til Hans Olav Herøy med detaljtegning
for avkjørsel, bilag 15
E-post 20. november 2017 fra Vidar Aamodt til Hans Olav Herøy, bilag 16
E-post korrespondanse
2. desember 2017 mellom Hans Olav Herøy og Vidar Aamodt,
bilag 17
E-post 4. desember 2017 fra Vidar Aamodt til Hans Olav Herøy med detaljtegning
for
avkjørsel 3 og utdrag fra Statens Vegvesens vegnormaler,
håndbok N100, bilag 18
***

På denne bakgrunn ser utbygger ikke annen mulighet enn å be om kommunens
medvirkning
til å vedta ekspropriasjon
for gjennomføring
av detaljreguleringsplanen
for fortau langs
Pålsnesveien
fra krysset Nodenesveien-Pålsnesveien
og til grensen for reguleringsplan
for
Pålsnes.
Eiendommen
-

./.

som det er nødvendig

å ekspropriere

fra er:

Gnr 16 bnr 312 —eier Hans Olav Herøy

Inngrepet består av to parseller med permanent erverv på henholdsvis
21 kvm (takst nr 101)
og 17 kvm (takst 112). Det vises til vedlagte grunnervervsliste,
bilag 19.
Berørt grunneier har åpenbart forventning om et erstatningsnivå
som er helt urealistisk, samt
at det ikke har vært mulig å opprettholde
en dialog med vedkommende.
Det anses derfor
nytteløst å gjøre ytterligere forsøk på forhandlinger.

ADVOKATFIRMAET

KIfER

side 3

***

På dette grunnlag anmoder Aamodts Eiendom AS om at Søgne kommune gjør vedtak i
medhold av pbl § 16-2 om å ekspropriere
grunn med til sammen ca 38 kvm fra eiendommen
GB 16/312.
Det bes samtidig om at kommunen søker Fylkesmannen
til forhåndstiltredelse,
jf oreigningslova
§ 25.
Aamodts

Eiendom

AS vil dekke nødvendige
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Arkiv:

16/28

Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

2016/3347 -3683/2017
Terje Axelsen
09.02.2017

Saksframlegg

Søknad om dispensasjon
fra rekkefølgekrav
langs Pålsnesveien
- GB 210/1

vedr.

etablering

Utv.saksnr

Utvalg

Møtedato

36/17

Plan- og miljøutvalget

01.03.2017

Rådmannens

forslag

av fortau

til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens
§ 19-2 innvilges dispensasjon fra rekkefølgekrav
i § 1.2 i
reguleringsplan for Pålsneset for etablering av fortau langs del av Pålsnesveien for følgende
eiendommer:

'

GB 16/28 —Tolv (12) boenheter

'

GB 16/93 —En (1) boenhet

.

GB 16/327 —En (1) boenhet

Dispensasjonen

gjelder for etablering

tiltak etter plan- og bygningslovens

av nye boenheter på ovennevnte
§ 20-3,jfr.

Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår:
'
Samtlige veianlegg innenfor byggetrinn
annen veigrunn,

Pålsnesveien,

Utsnitt av plankart.
'

Dispensasjonen

skal opparbeides

Rød linje viser avgrensning
gjelder

1 og byggetrinn

samt for andre

2, herunder kjøreveier,

som vist i detaljreguleringsplan

før det gis byggetillatelse

eiendommer

§ 20-1.

avkjørsler

for del av Nodenesveien-

for tiltak som omfattes av rekkefølgekravet.

av de I0 byggetrinnene.

det antall boenheter

som fremgår

av vedtaket.

og

0

Det gis ikke igangsettingstillatelse
for byggetrinn 2 før det er gitt igangsettingstillatelse
for
byggetrinn
1. (Byggetrinn
1 er fra fv. 456 —Langenesveien
til og med krysset NodenesveienPålsnesveien,jfi'.
vedtak i Plan- og miljøutvalget
den 31.08.2016,
saksnr. 147/16)

i Plan-

og miljøutvalget

—01.03.2017

Det ble reist habilitetsspørsmål

for repr. Pettersen

(V) pga vennskap

Saksprotokoll
Behandling:

til tiltakshaver.

Representanten

ble

erklært habil.
Til behandling

forelå

Plan- og miljøutvalget

rådmannens

forslag

fattet enstemmig

til vedtak.

vedtak.

Vedtak:

I medhold

av plan-

reguleringsplan

og bygningslovens

for Pålsneset

§ 19-2 innvilges

for etablering

av fortau

dispensasjon

fra rekkefølgekrav

langs del av Pålsnesveien

i § 1.2 i

for følgende

eiendommer:
'

GB 16/28 — Tolv (12) boenheter

.

GB 16/93 — En (1) boenhet

'

GB 16/327 — En (1) boenhet

Dispensasjonen
gjelder
andre tiltak etter planDispensasjonen
.

Utsnitt

innvilges

for etablering
av nye boenheter
på ovennevnte
og bygningslovens
§ 20-3, jfr. § 20-1.
på følgende

eiendommer

samt

vilkår:

Samtlige
veianlegg
innenfor
byggetrinn
1 og byggetrinn
2, herunder
kjøreveier,
avkjørsler
og annen veigrunn,
skal opparbeides
som vist i detalj reguleringsplan
av Nodenesveien-Pålsnesveien,
før det gis byggetillatelse
for tiltak som omfattes
rekkefølgekravet.

av plankart.

Rød linje viser

for

avgrensning

av de to byggetrinnene.

for de]
av

.

Dispensasjonen

gjelder

det antall

boenheter

som fremgår

av vedtaket.

'

Det gis ikke igangsettingstillatelse
for byggetrinn
2 før det er gitt igangsettingstillatelse
for byggetrinn
1. (Byggetrinn
1 er fra fv. 456 —Langenesveien
til og med krysset
Nodenesveien-Pålsnesveien,
jfr. vedtak i Plan- og miljøutvalget
den 31.08.2016,
saksnr.

147/16)
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med. fortau.
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Røde linjer viser ca. avgrensning

av

Reguleringsplan

for Pålsnes er vedtatt i 2012. Formålet med reguleringsplanen

til rette for økt boligbygging

i området.

På grunn av at trafikken

er blant annet å legge

vil øke ved etablering

av nye

boenheter i området ble det innført en rekkefølgebestemmelse
i planen. I bestemmelsen sies det blant
annet følgende: «Før det gis byggetillatelse etter § 93 til nye tiltak i reguleringsplanområdet
skal
fortau langs nordsiden av Pålsnesvegen fra Pålsnesbukta til F V 456 være ferdig bygd.» (Fylkesveg
456 er det samme

som Langenesveien)

§ 93 viser til paragrafen i plan- og bygningsloven av 1985. Denne er stort sett videreført i plan- og
bygningslovens
§ 20-1 av 2008. I denne paragrafen listes det opp en hel rekke tiltak som langt på vei
sammenfaller
med tiltak etter § 93. Det er dagens lovverk som skal legges til grunn ved behandling
av søknad om tiltak. Derfor vil en dispensasjon
fra rekkefølgekravet
i reguleringsplanens
§ 1.2 i

dette tilfellet gjelde for tiltak listet opp i plan- og bygningslovens
I følge søker er bakgrunnen for søknaden at rekkefølgekravet
planen, og at det ikke har vært mulig å samle alle grunneiere
løses, til en felles innsats for å gjennomføre dette.

§ 20-1.

er tyngende for eiendommer innenfor
som har interesse i at rekkefølgekravet

Det er tidligere gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet
for en rekke eiendommer hvis det
gjennomføres et første byggetrinn på fortauet, langs Nodenesveien og fram til og med krysset til
Pålsnesveien.

Nå søkes det om dispensasjon

eiendommer,

GB 16/28, GB 16/93 og GB 16/327, mot at de sammen gjennomfører

fra rekkefølgekravet

i Pålsnesplanen

for tre nye

et byggetrinn

nr.

2 av fortauet.

GB 16/327 var ikke en del av opprinnelig søknad om dispensasjon, men er fradelt fra GB 16/93 som
en egen eiendom den 07.02.2017. Vi har mottatt en presisering på dette fra søker.
I søknaden

sies det videre

at det søkes om dispensasjon

fra rekkefølgekravet

på vegne av GB 16/13

(1 boenhet) på vilkår om at eiendommen deltar i utbyggingsetappe
1. Administrasjonen
stilling til dette i denne omgang. Dette gjelder en endring i forbindelse med byggetrinn
derfor ikke relevant i denne saken.
Saksutredning:
Det søkes om dispensasjon

fra rekkefølgekrav

i reguleringsplan

for Pålsneset

tar ikke
1, og er

for tre eiendommer

innenfor planen. Disse har gått sammen for å gjennomføre andre del av fortauet fra FV 456 til
Pålsnesbukta.
Første byggetrinn er fra FV 456 -Langenesveien til og med krysset Nodenesveien-Pålsnesveien.
Andre byggetrinn er fra krysset Nodenesveien-Pålsnesveien
og ca. 150 m vestover, fram til grensen
mellom reguleringsplanen
for Pålsneset og detaljreguleringsplan
for del av NodenesveienPålsnesveien.
De tre eiendommene

representerer

14 nye boeneheter.

Det er satt vilkår i vedtaket om at byggetrinn
byggetrinn

2. Dette er gjort for å sikre helheten

situasjon hvor for eksempel andre byggetrinn
eller fremstår som halvferdig.
Gjeldende
plangrunnlag:
Aktuelle eiendommer
ligger innenfor

22.03.2012.

i utbyggingen,

Planen

bestemmelser

er vedtatt

reguleringsplan

i saken:

den 19.06.2014.

og slik at det ikke skal oppstå

er ferdig, mens første byggetrinn

for Pålsneset.

Selve fortauet ligger innenfor reguleringsplan

Pålsnesveien.
Relevante

1 må være ferdig før det kan gis brukstillatelse

Planen

detaljregulering

for
en

ikke er påbegynt.

er vedtatt

den

for del av Nodenesveien-

I reguleringsplan

for Pålsneset:

§ 1.2 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis byggetillatelse
etter § 93 til nye tiltak i reguleringsplanområdet

skal fortau langs

nordsiden av Pålsnesvegen fra Pålsnesbukta til Fv 456 være bygd ferdig.
Veganleggene skal være opparbeidet etter reguleringsplanen
fram til boligtomtene

før det gis

byggetillatelse.
l detaljregulering
for del av Nodenesveien-Pålsnesveien:
6.2.2 Opparbeidelse
av veianlegg
Samtlige veianlegg, herunder kjøreveier, avkjørsler og annen veigrunn,
planen før det kan gis brukstillatelse
på fortauet.
Naturmangfoldloven:
Det er ikke foretatt vurdering

etter naturmangfoldloven

skal være opparbeidet

i denne saken siden søknaden

dispensasjon for konkrete tiltak som kan påvirke naturmiljøet eller naturmangfoldet.
må foretas når det eventuelt
Klager/protester/bemerkninger
påfølgende
kommentar:

kommer

som vist i

ikke gjelder

En slik vurdering

søknad om tiltak på de enkelte eiendommene.

med ansvarlig

søkers

tilsvar

i kursiv

skrift,

samt kommunens

Morten Engestøl har bedt om at man tar kontakt med ham vedrørende innløsning av tomtegrunn.
Ansvarlig

søker viser til at kontakt er etablert

Administrasjonen

har ingen ytterligere

og at det ikke er fremmet

kommentar

innsigelse

mot dispensasjonen.

til dette.

Det er kommet merknad til søknaden fra Sameiet Pålsnes/grunneiere
av GB 16/1 1.
De ønsker i utgangspunktet
at rekkefølgekravene
som ligger i de aktuelle reguleringsplanene
skal
oppfylles under ett. De ønsker også å vite om den regulerte pumpestasjonen
i Pålsnesbukta vil bli etablert
når tomtene det søkes dispensasjon for blir bygget ut. Det sies også at dersom dispensasjonssøknaden
blir
godkjent, forventes det at eventuelle andre grupperinger
som vil søke på et senere tidspunkt vil bli
behandlet på samme måte av Søgne kommune. Videre sies det at kostnaden pr. enhet i denne
dispensasjonssaken
må være retningsgivende
for senere dispensasjonssøknader.
Ansvarlig saker har vist til likelydende merknad i tidligere søknad om dispensasjon.
Der har søker svar!
at det legges opp til en forholdsmessig
likebehandling
selv om tiltaket deles opp i flere etapper.
Søgne kommune ser positivt på å få realisert deler av reguleringsplanen
som omhandler vei, avkjørsler
og fortatt. Dette vil bedre trafikksikkerheten
på en stor del av veien, og vil være et delmål på veien mot
gjennomføringen
av hele planen.
Når det gjelder etablering av ny pumpestasjon
foreligger det foreløpig ikke planer for denne. I
forbindelse med en eventuell fremtidig byggesak vil tilknytning til vann og avløp være en viktig del.
Hvordan dette konkret skal løses kan vi vanskelig si noe om på dette tidspunkt, siden det ikke foreligger
søknad om bygging ennå.
Andre grupperinger som ønsker det samme for den siste delen av fortauet vil selvfølgelig
på samme måte, forutsatt like faglige trafikkvurderinger.

bli behandlet

Grunneiere på GB 16/8 har også hatt merknad til søknaden. De hevder at nabovarselet de har mottatt er
ufullstendig, men at de vil komme tilbake med et mer fullstendig svar på nabovarselet når nødvendig
materiell er mottatt. De sier likevel at de forholder seg til den vedtatte reguleringsplanen
og den
utbygging som planen har godkjent. Videre sier de at det er viktig at utbyggere følger vedtektene som er
bestemt for planen, og at rekkefølgekrav
er satt nettopp for å ivareta hvordan og i hvilken rekkefølge
området skal bygges ut.
Ansvarlig søker sier i sitt svar at søknaden er begrenset til en ren dispensasjon fra reklcefølgekravet,
og
dette er beskrevet i nabovarselet.
Selve tiltaket —bygging avfortan — vil bli nabovarsletpå
vanlig måte.

Det er ikke kommet

ytterligere

merknad

fra eiere av GB 16/ 8.

Administrasjonen
er enig i oppfattelsen av hvordan man skal forholde seg til rekkefølgekrav
i
reguleringsplaner,
og ville helst sett at rekkefølgekravet
hadde blitt løst sammenhengende.
Ambisjonsnivået
med hensyn på å utvikle egen eiendom er imidlertid forskjellig innenfor planområdet.
Dermed kan det være vanskelig å oppnå enighet i forhold til fullstendig gjennomføring.
Det er naturlig at
kommunen gjør en vurdering i forhold til rekkefølgekrav
og gjennomføring
når det foreligger planer for
etablering av fortau på en betydelig del av veien.
Grunneiere på GB 16/38 har følgende merknader til søknaden, satt opp punktvis:
1. Slik vi forstår nabovarslet, søkes det om dispensasjon fra rekkefølgekravet
i reguleringsplanen
om å bygge fortau langs nordsiden av Pålsnesveien fra Nodenesveien
helt fram til Pålsnesbukta
mot at søker bygger fortauet fra krysset Nodenesveien/Pålsnesveien
til midt i bakken ned mot
Pålsnesbukta (avkjørsel 16/312), altså ca halvparten av det fortauet som rekkefølgekravet
omfatter. Søknaden gjelder for GB 16/28 (12 boenheter), 16/13 (1 boenhet) og 16/93 (2
boenheter), til sammen 15 boenheter. En dispensasjon for så mange boliger vil kunne skyve
mulighetene for å bygge på de øvrige regulerte tomtene i planområdet langt inn i framtiden. Det
vil også medføre at det sterkt tiltrengte fortauet langs resten av Pålsnesveien ikke blir bygd i
overskuelig framtid, og at heller ikke utfordringen med alle private kloakkanlegg
på Pålsnes blir
løst. Kommunen må derfor legge fram en plan for hvordan disse utfordringene
skal løses på en
god og gjennomførbar
måte før dispensasjonssøknaden
eventuelt imøtekommes.
Ansvarlig søker sier i sitt svar at etappevis utbygging av fortauet langs Pålsnesveien
har vist seg å være
eneste mulighet til at dette skal kunne la seg realisere.
Administrasjonen
har forståelse for at man er engstelig for at siste del av fortauet ikke blir bygget. Det er
imidlertid fritt fram for at flere eiendommer går sammen om å realisere den siste delen, slik man nå
allerede har gjort ved to anledninger.
Ingeniørvesenet
har tidligere foretatt en vurdering av etappevis utbygging av strekningen. Det er totalt 56
realiserbare boenheter innenfor Pålsnesplanen.
Av disse var det 22 som var med i første byggetrinn, og
nå 14 nye som skal være med på andre byggetrinn. Det vil si at det skulle være 20 boenheter igjen
innenfor planen som har mulighet til å være med på et siste byggetrinn. Administrasjonen
vurderer at
dette vil være tilstrekkelig til å kunne realisere den siste delen.
Forholdet til GB 16/13 er ikke behandlet
boenheter.

i denne saken. Det aktuelle tallet vil derfor være 14 nye

Når det gjelder løsning av vann og avløp for nye boenheter forutsettes det at disse kobler seg til
kommunalt nett. I reguleringsplanens
§ 1.2 sies det: «Det tillates ikke nye boenheter i området uten at de
knyttes til Høllen renseanlegg.»
Det er ikke søkt om dispensasjon fra denne rekkefølgebestemmelsen.
Når det gjelder private anlegg på eksisterende eiendommer tar ikke administrasjonen
stilling til det i
denne saken.
2.

Alle 12 boenhetene på 16/28 vil iht reguleringsplanen
få utkjørsel til FV 456 gjennom
Langeneshagen,
og vil derfor ikke belaste Pålsnesveien.
De 3 øvrige boenhetene vil få utkjørsel
til FV 456 via Pålsnesveien.
Da forrige dispensasjon ble innvilget var det 3 nye boenheter som
fikk utkjørsel til Pålsnesveien.
Denne gangen er det altså ytterligere 3 nye boenheter som får
utkjørsel til Pålsnesveien.
Selv om fortau blir etablert fra FV 456 til utkjørsel 16/312, noe vi anser
som viktig og bra for trafikksikkerheten,
så gjenstår det å få etablert fortau på den mest
uoversiktlige delen av Pålsnesveien,
nemlig bunnen av bakken ned mot Pålsnesbukta.
Hva slags
trafikksikkerhetsmessige
vurderinger er gjort mht dette og den økte trafikken i Pålsnesveien?
Ansvarlig søker sier at en utbygging av GB 16/28 vil føre til at det etableres adkomst gjennom
Langenes/zaven,
og at dette vil oppveie den økte trafikken som eventuelt vil komme ved en utbygging av
de andre eiendommene som omfattes av dispensasjonen.

Den foreliggende søknaden åpner for at det gis dispensasjon fra rekkefølgekravet
for 2 nye boenheter
langs Pålsnesveien.
Samtidig innebærer det at man kan få bygget ca. 150 meter nytt fortau som skal
knyttes sammen med første byggetrinn —som igjen skal knyttes sammen med gang- og
sykkelveisystemet
langs Langenesveien.
Rekkefølgekravet
i planen er satt nettopp for å ta høyde for økt
utbygging og økt trafikk innenfor planområdet. Ved å foreta en etappevis utbygging forbedres
infrastrukturen
samtidig som området gradvis bygges ut. Det er viktig å merke seg at fortau og veianlegg
skal være ferdig utbygget før det kan gis byggetillatelse
for nye boenheter på enkelteiendommer.
Administrasjonen
har vurdert forholdet til trafikksikkerheten
langs siste del av strekningen som skal
bygges ut med fortau og vi har, i motsetning til klager, vurdert denne strekningen til å være relativt
oversiktlig. Når det gjelder siste sving, ned mot Pålsnesbukta, har denne en ganske beskjeden kurvatur,
og siktlinjene ved stikkveien inn mot eiendommen GB 16/38 anses å være i tråd med gjeldende
reguleringsplan.
Ved å fjerne noe vegetasjon vil man kunne øke sikten i svingen ytterligere.
Selv om det gis dispensasjon
fra rekkefølgebestemmelsen
som omhandler fortau
er det lite sannsynlig at alle bygges ut på en gang. Det mest naturlige vil være at
utbygging av de eiendommene
som omfattes av dispensasjonen.
I forhold til økt
boenheter fra svingen innerst i Pålsnesbukta og østover, anses denne som ganske

for angitte eiendommer,
man får en gradvis
trafikkbelastning
fra nye
beskjeden.

Det er GB 16/16 (1 boenhet —fra første byggetrinn) som eventuelt vil føre til økt trafikk fra den private
stikkveien og ut på FV 169 —Pålsnesveien.
I tillegg kommer det en ny boenhet på GB 16/93 og en ny
boenhet på GB 16/327, men de vil ha sin utkjøring midt på det rette strekket langs bukta.
Administrasjonen
vurderer at økningen er håndterbar og akseptabel i forhold til den
trafikksikkerhetsmessige
gevinst det gir for den omsøkte strekningen.
3.

I reguleringsplanens
rekkefølgekrav
§ 1.2 andre avsnitt står det: «Veganleggene
skal være
opparbeidet etter reguleringsplanen
fram til boligtomtene før det gis byggetillatelse».
Iht
reguleringsplanen
skal det anlegges en ny vei som gjør at alle eiendommer nord og vest for vår
eiendom 16/38 skal ha utkjørsel til F V 456 gjennom Langeneshaven.
Dette inkluderer alle
boenheter på 16/28, samt 4 eiendommer som i dag har utkjørsel til Pålsnesveien via den private
veien over 16/38. Når denne nye veien etableres og tas i bruk, vil det redusere trafikken betydelig
i Pålsnesveien,
og på den måten veie opp for trafikkøkningen
som dispensasjonssøknaden
vil
kunne medføre hvis veien ikke etableres og tas i bruk i forhold iht planforutsetningene.
Det er
derfor av stor betydning at søker forplikter seg til å anlegge denne veien så raskt som mulig, før
det gis byggetillatelse
for 16/13 og 16/93. Dette bør fremkomme av dispensasjonssøknaden
og/eller i kommunens vilkår for å innvilge dispensasjonen.
Ansvarlig søker mener at det vil være et uforholdsmessig
krav å skulle kreve opparbeidelse
av adkomst
gjennom Langeneshaven
før det gis byggetillatelse for eiendommer lenger sør i planen.
Det søkes i denne omgang om dispensasjon
fra rekkefølgebestemmelsen
som gjelder etablering av fortau
langs Nodenesveien
og Pålsnesveien. Det er ikke søkt om byggetiltak på noen av eiendommene.
En
forutsetning for å få byggetillatelse
er i første omgang at fortau, og anlegg i den forbindelse, er ferdig
bygget i tråd med dispensasjonsvedtaket.
I neste omgang vil man gå gjennom den enkelte søknad, og se
om ting ligger til rette for å kunne få tillatelse. Det er ikke mulig å ta stilling til tiltak som ligger inn i
fremtiden og som vi ikke vet omfanget av.
Viser for øvrig til merknadene

i sin helhet.

Uttalelser fra annen myndighet:
Fylkesmannen
i Aust- og Vest-Agder sier følgende i sin uttalelse: «Fylkesmannen
har den 16. 082016
avgitt uttalelse til en tilsvarende søknad for 23 av 56 boenheter. Dette gjaldt for 1. etappe av
rekkefølgekravet
som gjelder langs Nodenesveien.
Kommunen gav dispensasjon
den 31.08.2016.
Omsøkte strekning utgjør 2. etappe og er begrenset til 14 boenheter.

Fylkesmannen
har utfra en konkret vurdering ikke spesielle merknader, men minner om at det av pbl. §
19—2, annet ledd, følger at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen
det
dispenseresfra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt.»
Vest-Agder

fylkeskommune

har ikke

uttalt

seg innen

fristen

på 4 uker.

Statens vegvesen sier følgende
reguleringsplan
om etablering

i sin uttalelse: «Det søkes om dispensasjon
avfortau langs Nodenes- og Pålsnesveien

fra rekkefølgekrav
i
(gnr. 16, bnr. 28,93 ogl3).

Ifølge brev fra advokatfirmaet

Kjær av 30.11.16 søkes det nå om dispensasjon på vilkår om etablering

av fortau på strekningen fra kryss med Nodenesveien
og fram til grensen mellom reguleringsplanen
for
Pålsnes og reguleringsplanen
for Nodenes —Søvikneset.
De fleste eiendommer det nå søkes om dispensasjon for vil ikke få sin atkomst via Nodenesveien
og
Pålsnesveien,
og økningen i trafikkbelastning
på strekningen som er omfattet av rekkefølgekravet
vil
følgelig bli begrenset.
Statens vegvesen viser til tidligere dispensasjon fra rekkefølgekravet
(første etappe) og har ingen
merknader til den foreliggende
søknad.»
Relevante
punkter i ansvarlig søkers redegjørelse
i kursiv skrift, med administrasjonens
påfølgende
kommentar:
Rekkefølgekravet
om bygging av fortau langs Pålsnesveien
og Nodenesveien fra Pålsnesbukta
til FV 456
har vist seg å være svært tyngende. Det har ikke vært mulig å samle alle grunneiere som har interesse i
at reklcefølgekravet
løses til en felles innsats for å gjennomføre
dette. Det er imidlertid tilstrekkelig
interesse til at man kan få bygge ut deler av fortauet. Det foreligger allerede en gruppering som har
påtatt seg å bygge ut den første delen av fortauet —fra Langenesveien
til krysset mellom Nodenesveien
og
Pålsnesveien —og nå er det ytterligere jjorten boenheter som er villige til å stå for en andre etappe slik
at man kan få sikret videre utbygging avfortauet
langs Pålsnesveien.
Administrasjonen
ser at det kan være vanskelig å samle alle berørte grunneiere om en felles målsetning.
Det som er interessant i denne sammenheng
er at det er ca. et halvt år siden det ble gitt dispensasjon fra
rekkefølgekrav
for en første etappe av fortauet langs Nodenesveien.
Nå søkes det om en ny etappe.
Dermed gjenstår en siste etappe fram til Pålsnesbukta. Man kan håpe at det initiativet som nå er tatt også
kan medvirke til at gjenstående strekning av fortauet blir realisert innen rimelig tid. Etablering av fortau
og utbedring av vei og avkjørsler vil uten tvil føre til en bedring av trafikksikkerheten
langs Pålsnesveien.

Det vesentligste av de eiendommer som nå søker dispensasjon har ikke sin adkomst via
Nodenesveien og Pålsnesveien. De tolv boenhetene på 16/28 har sin adkomst via Søvikheia. Omsøkte
dispensasjon for etappe nr 2 vil derfor ikke føre til vesentlig trafikkøknin g på det strekket av
Pålsnesveien
som ennå ikke vil bli bygd ut med fortau. Fordelen med å gi dispensasjon
man nå få! forlengetfortauet
slik at det gjenstår en mindre rest som en siste etappe.

vil være at

Utbyggingen avfortauet vil bedre trafikksikkerheten
langs Pålsnesveien slik at de hensyn som
ivaretas av rekkefølgebestemmelsen
ivaretas samtidig som man ikke mister muligheten for å kreve
gjennomføring av siste del av rekkefølgekravet.
Administrasjonen

er i all hovedsak

enig i vurderingen.

I denne omgang

er det trafikk

nye boenheter på GB 16/93 og GB 16/327 som vil føre til en økt belastning
dreier seg om til sammen to nye boenheter.
Søknaden

konkrete

gjelder

kun dispensasjonfra

byggesak for fortauet

som selvstendige

Administrasjonen

søknader

langs Pålsnesveien,

Andre

tiltak —både relatert

Det

til den

og tiltak på den enkelte eiendom —vil bli fremmet
fra rekkefølgekravet

som er omsøkt.

tar dette til etterretning.

samlede

Det søkes om dispensasjon
for Pålsneset

rekkefølgekrav.

etter at det er gitt dispensasjon

Viser for øvrig til dispensasjonssøknaden
Administrasjonens

nevnte

fra eventuelle

på Pålsnesveien.

i sin helhet.

vurdering:

fra rekkefølgekrav

for tre eiendommer,

vedrørende

opparbeidelse

GB 16/28, GB 16/93 og GB 16/327,

av fortau i reguleringsplan
med til sammen

14 boenheter.

Selve fortauet ligger innenfor planen —detaljregulering
knyttet

en rekkefølgebestemmelse

til fortauet

for del av Nodenesveien-Pålsnesveien.

i denne planen

Det er

også:

«Samtlige veianlegg, herunder kjøreveier, avkjørsler og annen veigrunn, skal være opparbeidet
vist i planen før det kan gis brukstillatelse på fortauet. »
Det er ikke søkt om dispensasjon

som

fra denne bestemmelsen.

Siden etablering av fortau også kan innebære at veien må legges om enkelte steder på strekningen,
anser administrasjonen
det nødvendig at kjørevei og avkjørsler opparbeides samtidig med fortau
innenfor

det avgrensede

området.

Ser man de to byggetrinnene

under ett kan man dermed

få

gjennomført det som er hensikten med detaljreguleringsplanen
for del av NodenesveienPålsnesveien. § 1.1 i denne planen sier følgende: «Planen skal legge til rette for etablering av fortau
langs deler av fv 169 og fv I70, som et trafikksikkerhetstiltak
for myke trafikanter, bedret
kryssløsninger, forbedret kurvaturløsninger
på fylkesvegene, samt bedre forholdene til avkjøringer. »
Vurdering av avgrensingen for byggetrinn 2:
Søknaden sier at andre byggetrinn skal begynne ved krysset Nodenesveien-Pålsnesveien
og ende opp
i grensen mellom de to reguleringsplanene
—reguleringsplan
for Pålsneset og detaljregulering
for del
av Nodenesveien-Pålsnesveien.
Dette er også vist på innsendt kart.
Administrasjonen

vurderer

dette til å være en naturlig

sammenheng med det første byggetrinnet,
for del av Nodenesveien-Pålsnesveien.

avgrensing

og man gjennomfører

av et byggetrinn

2. Det skaper

en

formålet i detalj reguleringsplanen

I forbindelse med selve byggesaken skal det lages en byggeplan som viser hvordan arbeidet skal
utføres og hvordan man skal legge til rette for siste byggetrinn. Tiltaket omfatter ikke bare fortau,
men også arbeid på selve veien, samt utbedring av kryssløsninger/avkjørsler.
Det er reguleringsplan

for Pålsneset

som er gjeldende

i forhold

til rekkefølgekravet.

Gjeldende

reguleringsplan er vedtatt i 2012, og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess
og er
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret.
Det skal ikke være en kurant sak å
fravike gjeldende plan. Reguleringsplanen
fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved
kommunestyrets
vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i
plan- og bygningslovens
§ 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og
bestemmelser.
Gjeldende

lovtekst i plan- og bygningsloven:

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

fra bestemmelserfastsatt

i eller i medhold av

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene
i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og./forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Bestemmelsen
kunne gis.

inneholder

2 kumulative

vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon

skal

Det betyr at i første omgang må det vurderes om hensynene
eller hensynene i lovens
hensynene blir vesentlig

Hensikten med å sette rekkefølgebestemmelser
planen gjennomføres i en bestemt rekkefølge,
før det gis byggetillatelse

at utbyggingen

for nye boenheter

eller andre søknadspliktige

skjer i en bestemt rekkefølge

er å styrke trafikksikkerheten

Rekkefølgekravet
omgang

og at overordnede

fra,

ca. 150 meter

innover

tiltak. Man oppnår

ved dette

hensyn ivaretas.

i reguleringsplan

for myke trafikanter

i planen gjelder fra Pålsnesbukta

skal det bygges

det dispenseres

eller rekkefølgekrav i en reguleringsplan
er å sikre at
f.eks. at veianlegg og infrastruktur skal opparbeides

Hensynet bak det konkrete rekkefølgekravet
fortau,

bak bestemmelsen

formålsbestemmelse
blir vesentlig tilsidesatt. Viser vurderingen
at de nevnte
tilsidesatt,
skal ikke kommunen
behandle dispensasjonen
videre.

for Pålsneset,

når området

knyttet til etablering

skal bygges

og helt fram til FV 456, Langenesveien.

Pålsnesveien.

Dermed

gjenstår

av

ut.

I denne

ca. 190 meter før man

har fortau på hele strekningen.
Administrasjonen
hadde helst sett at hele resten av strekningen hadde blitt bygget under ett. Vi ser
imidlertid at dette er vanskelig å gjennomføre siden det er et relativt kostbart tiltak og det er
forskjellige interesser og prioriteringer blant beboerne i området. Noen ønsker å realisere potensialet
for sin eiendom fort, mens andre har et mer langsiktig perspektiv. For kommunen er det et viktig
moment

at kommunens

trafikksikkerheten

planer

blir gjennomført.

for myke trafikanter

I dette tilfellet

oppnår

på den mest trafikkbelastede

man samtidig

strekningen

å styrke

langs veien.

Ved å dele opp arbeidet i flere byggetrinn,
og knytte dette til et bestemt antall eiendommer,
anses
sjansene som større for å få etablert fortau på hele strekningen.
Man sikrer dermed at det er

tilstrekkelig

eiendommer

Nye boenheter
adkomst

igjen til å realisere et eventuelt tredje byggetrinn.

på GB 16/28 vil ikke belaste Pålsnesveien

eller Nodenesveien

med trafikk. Deres

skal gå via veien til Søvigheia.

For boenhetene

som ikke er tilknyttet

Pålsnes-

og Nodenesveien

legger administrasjonen

til grunn

rekkefølgebestemmelsen
ikke gjør seg gjeldende med styrke. Det gir ikke økt trafikkmengde
Pålsnes- og Nodenesveien at det bygges boliger på andre veinett i kommunen.

at

på

Det er to nye boenheter som eventuelt vil knyttes til Pålsnesveien og gi en trafikkøkning her.
Samtidig blir det opparbeidet en ny strekning av fortauet langs veien. Vilkår i vedtaket sikrer at det
ikke gis tillatelse til ny bebyggelse før fortau er etablert. To nye boenheter vil bety en begrenset
økning

av trafikken,

men vil ikke bety en vesentlig

tilsidesettelse

av bestemmelsen.

Administrasjonen
konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon
omsøkte eiendommene/boenhetene,
vil hensynet bak bestemmelsen
hensynene

i lovens formålsbestemmelse,

bygningslovens
Videre

ikke bli vesentlig

§ 19-2 andre ledd første punktum

må det, i henhold

til plan- og bygningslovens

tilsidesatt.

fra rekkefølgekravet
for de
det dispenseres fra, eller
Vilkåret

etter plan- og

er derfor oppfylt.
§ 19-2 andre ledd andre punktum,

vurderes

om

fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Her vil vurderingen nødvendigvis bli
ganske lik den som ble foretatt i forbindelse med søknad om dispensasjon for eiendommer som skal
gjennomføre første byggetrinn. Det er ikke forhold i nåværende sak som skulle føre til en vesentlig
endret konklusjon.
Ved å godkjenne en dispensasjon legges det til rette for at en stor del av fortauet lar seg realisere.
Dette vil forbedre trafikksikkerheten
betydelig for gående og syklende på strekningen. Det vil også
føre til at veien, som er i forholdsvis

dårlig

stand, blir utbedret

i forbindelse

med arbeidet

på fortauet.

F orbedrede

avkjørsler

til de enkelte eiendommer

trafikksikkerheten.

langs strekningen

er også med på å bedre

'

Den største ulempen er at ikke hele strekningen bygges ut under ett, slik rekkefølgekravet
forutsetter.
Det vil også bli en viss trafikkøkning på strekningen dersom eiendommene knyttet til veien blir
bygget

ut.

Øvrige

ulemper

i saken vil være av mer økonomisk

karakter

for resterende

boenheter

som skal

oppfylle siste del av fortauet langs Pålsnesveien. Økonomiske forhold er av mindre betydning for
kommunen som plan- og bygningsmyndighet,
men ingeniørvesenet gjort en vurdering i forhold til
dette i forbindelse

med søknad

om første byggetrinn.

på eiendommene som omfattes av rekkefølgekravet,
utbygging i flere etapper.

Konklusjonen

er at ved å fordele

vil det være en fordeling

belastningen

som kan ivareta en

Administrasjonen
mener at fordelene med å få et fortau på deler av strekket er større enn ulempene.
Det må legges betydelig vekt på dagens situasjon og at det å få etablert fortau og oppgradert vei
langs den mest nødvendige delen, vil forbedre trafikksikkerheten
og framkommeligheten
vesentlig.
Ved å dele tiltaket opp i flere byggetrinn legges det til rette for at hele tiltaket på sikt kan
gjennomføres. Byggetrinn nr. 2 vil også føre til at detaljreguleringsplanen
for del av Nodenesveien
og Pålsnesveien nesten gjennomføres i sin helhet.
Det vil nok kunne oppleves som en ulempe for eiendommer som ikke får fritak fra rekkefølgekravet.
Mulig bygging på deres eiendom må stå på vent inntil resten av fortauet er bygget. Det kan
imidlertid også være at man vil oppleve et visst press for å komme
det har vært nå mellom byggetrinn
1 og 2.

i gang med siste byggetrinn;

Før arbeidene kan starte skal Statens vegvesen godkjenne byggeplaner
anlegg. Dette sikrer at tiltaket blir utført på en god og tilfredsstillende
En vesentlig

fordel ved at det etableres

fortau langs strekningen

slik

for vei, fortau og tilhørende
måte.

er at sikkerheten

og

tilgjengeligheten
for myke trafikanter bedres betraktelig. Ved at fortauet knyttes sammen med gang—
og sykkelsti ved Langenesveien får vi en betydelig oppgradering av trafikksikkerheten
for gående og
syklende i dette området.
Det er selvfølgelig også en betydelig fordel knyttet til dette for eiendommene som er med på andre
byggetrinn. De får dermed muligheten til å utvikle sine eiendommer, uten at rekkefølgekravet
setter
en stopper for eventuelle tiltak.
Å få til et sammenhengende
har vært en tungtveiende

langs Langenesveien

gangvei/sykkelveisystem
vurdering

i demie saken.

fra Pålsnesveien
Sammen

vil det medføre en betydelig opprustning

også i tråd med overordnede

planer

og kommunens

målsetning

syklende. Ved at man også får utbedret vei og avkjørsler
samlet

sett får en betydelig

gjennomføring

bedring

av eksisterende

av planen, og ivaretar realismen

Administrasjonen

konkluderer

etter ovennevnte

i orrn'ådet. Det er

om økt tilrettelegging

for gående

Vilkårene

ledd andre punktum

er dermed oppfylt, og forutsetningene

i plan— og bygningslovens

er klart

§ 19-2 andre

for å kunne gi den omsøkte

og

gjør at man

Det sikrer også en delvis

med at fordelene ved å gi en dispensasjon

etter en samlet

foreligger.

av myk infrastruktur

til boliger på denne strekningen

situasjon.

skole

av gang- og sykkelvei

i et eventuelt neste byggetrinn.

større enn ulempene
dispensasjonen

vurdering.

og fram til Langenes

med utbygging

1
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Vedlegg
1
Søknad om dispensasjon
2
F ølgebrev - presisering av dispensasjonsforhold
3
4

Kart
Vurdering

5

Merknader

til nabovarsel

6

Merknader

fra Sameiet

8
9

Søkers kommentar til merknader
Uttalelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest—Agder

10

Uttalelse

11
12
13
14
15

Arealplankart Pålsnes
Reguleringsbestemmelser
Pålsnes
Plankart vei og fortau
Reguleringsbestemmelser
—Detaljregulering
Situasjonskart Pålsnesveien

16

Skråfoto

17

Skråfoto som viser siste etappe

fra ingeniørvesenet

fra Statens

Pålsnes,

GB 16/1 1

vegvesen

som viser etappe

2

for del av Nodenesveien-Pålsnesveien

ADVOKATFIRMAET

BlLAGz

KIAER

-

Hans Olav Herøy
Bucheckernweg
44
51109 Köln
Tyskland

Vår ref.:

160361/23420

ERVERV AV GRUNN
PÅLSNESVEIEN

Dato:

TIL OPPARBEIDELSE

AV FORTAU

29.

mars

2017

LANGS

Reguleringsplan
for del av Søvik/Nodenes-Langenes
ble godkjent 5. februar 1998. Planen
omfatter gang- og sykkelvei og fortau langs Nodenesveien
og Pålsnesveien,
men dette er ikke
blitt etablert. For å sikre gjennomføringen
av nødvendige tiltak for myke trafikanter er det
foretatt en ny vurdering av gang— og sykkelveien i området, og det er utarbeidet ny
reguleringsplan
for «vei og fortau langs deler av FV169 og FV170, Nodenesveien
—
Pålsnesveien»
som ble godkj ent av Søgne kommunestyre
den 16. desember 2014.
Etablering av fortau er lagt inn som rekkefølgebestemmelse
i reguleringsplan
for
Søvik/Nodenes
og reguleringsplan
for Pålsnes, slik at det ikke kan iverksettes byggetiltak
innen disse to planområdene
før fortauet er etablert. For at ikke dette rekkefølgekravet
skal
stanse alt av nybygg på Nodenes og på Pålsnes har kommunen samtykket til at bygging av
fortauet kan skje i flere etapper.
Aamodts Eiendom AS v/Vidar
rekkefølgekravet
på betingelse

Aamodt som er eier av gnr 16 bnr 28 har fått dispensasjon
av at etappe nr 2 av fortauet fra krysset Nodenesveien/

Pålsnesveien og til toppen av bakken på Pålsnesveien (like forbi Pålsnesveien

fra

17) blir

opparbeidet.
For gjennomføring
av planen er det nødvendig
eiendommer langs veien, og jeg bistår Aamodt
Du får dette brev fordi din eiendom berøres
behov for å erverve grunn fra din eiendom.

./.

å foreta erverv av grunn fra en rekke
i arbeidet med dette.

av planen for det nye fortauet

og at det derfor er

Nødvendig grunnerverv er angitt på vedlagte grunnervervskart
datert 25.4.2016. Det areal
som må erverves permanent, er vist med gul farge under respektive takstnummer.

Advokatfirmaet

Kjær

DA

MNA
Org.nr

NO 97-1 QO-‘y9'34 NIVÅ

Tlf:

38 100 600

Postadresse:

Faks:

38 100 601

Postboks

pcstfi‘mlukfizlcr

no

4662

Besoksadresse:
153

Kristiansand

Handelens
Rådhusgata

Hus
3

ADVOKATFIRMAET

KIE R

side 2

I tillegg er det behov for å benytte noe ekstra areal under anleggsarbeidet.
Disse arealer er vist
med grønn farge. Dette arealet skal etter at anlegget er avsluttet tilbakeføres til minst like god
stand som det fremstår i dag.
Aamodts Eiendom AS ønsker at alt grunnerverv skal skje i minnelighet og på en måte som
gjør at alle blir fornøyde. Dette er en klar målsetting, og er grunnlaget for det tilbud som
beskrives nedenfor. Tilbudet vurderes som svært fordelaktig for deg som grunneier. Vidar
Aamodt tar direkte kontakt med deg for å redegjøre nærmere for saken.
Jeg må likevel varsle om at Aamodts

Eiendom

AS vil måtte søke kommunens

bistand til

ekspropriasjon dersom tilbudet ikke aksepteres innen fristen på fire uker. For det tilfellet at du
ikke vil akseptere tilbudet
om ekspropriasjon.

oppfordres

du til —innen samme frist —å gi uttalelse

til spørsmålet

For det tilfellet at det blir nødvendig med ekspropriasjon
skal erstatning for den grunn som
avstås fastsettes i henhold til ekspropriasjonserstatningslovens
regler. Det tilbud som
fremsettes i dette brev, og som ligger vesentlig over rettspraksis for utmåling av erstatning
ved ekspropriasjon,
vil da bortfalle, og erstatningen skal fastsettes ved rettslig skjønn.
***

Som erstatning
tilbud:
Takst

for permanent

erverv og midlertidig

beslag fra din eiendom,

fremsettes

slikt

nr 101 og takst nr 112: gnr 16 bnr 312, eier Hans Olav Herøv
Permanent

erverv

ca 21 kvm + ca 17 kvm, totalt

ca 38 kvm

Den ene parsellen som avstås ligger i et utmarksområde
på oversiden av Pålsnesveien
som ikke vil kunne påregnes utnyttet til annet formål. Dette har svært lav verdi.
Derimot vil etablering av fortauet være en fordel for eiendommen
ved at det da kan
åpnes opp for bygging på nye tomter som er innregulert på eiendommen.
Verdien av
denne fordelen vil ved eventuell ekspropriasjon
komme til fradrag i erstatningen slik at
den sannsynligvis
vil bli satt til 0.
Den andre parsellen ligger på nedsiden av Pålsnesveien
og går i hovedsak fra en
regulert felles avkjørsel. Slike arealer har ingen egen salgs- eller bruksverdi siden det
er et areal som allerede er avsatt til avkjørsel og skal fortsatt være avkjørsel. Den
regulerte avkjørsel vil bli opparbeidet i samsvar med reguleringsplanen.
Derimot vil

etablering av fortauet være en fordel for eiendommen ved at det da kan åpnes opp for
bygging på ny tomt som er innregulert på eiendommen. Verdien av denne fordelen vil
ved eventuell ekspropriasjon
vil bli satt til 0.

komme

til fradrag i erstatningen

slik at den sannsynligvis

Aamodt ønsker imidlertid en minnelig løsning og tilbyr erstatning
deler av et utbyggingsområde
uten fradrag.
Erstatningstilbud:

kr 7.600,—.

som om dette var

ADVOKATFIRMAET

KIE R
./.

J eg vedlegger
må aksepteres

forslag til avtale. Dette erstatningstilbud
står ved lag i 3 uker fra dags dato, og
skriftlig med underskrift og retur av vedlagte utkast til avtale.

Med vennlig hilsen
AD OKATFIRMAET

Jakob

Ba

KJ AER DA

a

advokat
bakkaébadvkiaemo

Kopi: Aamodts

side 3

Eiendom

AS

BBLÅG ,q
Dr. Hans Olav Herøy

Bucheckernweg 44
51109 Köln
Tykland

Köln, 10.06.2017

Hallo,

beklager hvis rettskrivningen

Jeg har følgende

min er dårlig. Har lite øving i å skrive norsk.

anmerkinger

Takst Nr 101: «ligger

til brevet

fra advokatfirmaet

i et utmarksområde

utnyttet til annet formål
Takst Nr 112: «i hovedsak

på oversiden

Kjær:

av Pålsnesveien

som ikke vil kunne

påregnes

svært lav verdi»
regulert felles avkjørsel

har ingen salgsverdi»

Det ser jeg helt annerledes —«i hovedsak» er for øvrig temmelig unøyaktig.
Begge parsellene

er del av tomter

med sjøblikk

som ligger mindre

enn 100m fra sjøen og som begge

har tilgang til båt—og badeplass.
Jeg anslår at m2—pris på strandtomter

med utsikt ligger ved minst 5.000 NOK/m2.

De 38m2 er en del av hagen/uteområdet
mindrer

størrelsen

til disse tomtene som hermed ganske enkelt forsvinner og

på tomtene.

Jeg er villig til å godta et salg for 5.000 NOK/m2 x 38m2 = 190.000 NOK.
Jeg foretrekker

imidlertid

Med vennlig hilsen
Hans Olav Herøy

å beholde parsellene som de er.

.

ESE
LAG. S...

ADVOKATFIRMAET

KIE R
Hans Olav Herøy
Bucheckemweg
44
51 109 Köln
DEUTCHLAN D

Vår ref.: 160361/23420/JB/1dj

Dato: 4. juli

ERVERV AV GRUNN TIL OPPARBEIDELSE
PÅLSNESVEIEN

Aamodts Eiendom

2017

AV FORTAU LANGS

AS har bedt meg svare på ditt brev 10.6.2017,

hvor du fremsetter

krav om

et vederlag på NOK 190.000,- for avståelse av til sammen 38 kvm fra din eiendom gnr 16 bnr
312 på Pålsnes.

Du begrunner

ditt krav med at kvadratmeterpris

på strandtomter

med utsikt

ligger på minst NOK 5.000; pr kvm. Du mener at arealet skal prises til tomteverdi fordi
begge parsellene

er deler av tomten med sjøutsikt.

Ditt standpunkt om erstatning til tomteverdi eller som annen utbyggingsgrunn
holdbart.

er ikke rettslig

Erstatning for grunn som må avstås ved ekspropriasjon
skal fastsettes til arealets salgsverdi.
Salgsverdien
skal fastsettes med grunnlag i hva arealet kan benyttes til, og denne utnytting må
være lovlig og påregnelig. Det vises til § 5 i lov om ekspropriasjonserstatning.
Det er gjeldende reguleringsplan
som fastslår hva som kan påregnes av fremtidig bruk av
arealene. Reguleringsplanen
fastslår at de to små parsellene er regulert til veiformål. Det ene
til gang- og sykkelvei og det andre som annen veigrunn. Reguleringsplanen
viser at det skal
etableres en avkjørsel. Det er ingen andre enn de som skal være utbyggere av veianlegget som
vil være interessert i å kjøpe slike arealer, og salgsverdien på det åpne markedet er derfor
tilnærmet null.

Det alternativ som er fastsatt gjennom rettspraksis i Norge er at erstatning for slike «striper»
som avstås for utvidelse av offentlig vei mv kan fastsettes ved en differansebetraktning hvor
erstatningen utgjør differansen i eiendommens
omsetningsverdi
med og uten de aktuelle
arealene. Også i en slik differansebetraktning
må det tas hensyn til at arealene som er regulert
til veiformål ikke vil kunne inngå i noen byggetomt, og arealene er fra før ikke en del av en
eksisterende hage eller lignende.

Advokatfirmaet
MNA
Org.nr,

Kjær DA

NO 974 904 934 MVA

Tlf: 38 100 600
Faks: 38 100 601

Postadresse:
Postboks 153

Besøksadresse;
Handelens Hus

post@advkjaer.no

4662

Rådhusgata

Kristiansand

3

ADVOKATFIRMAET
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Din eiendom få en betydelig verdiøkning som følge av at det nå blir etablert gang- og
sykkelvei som åpner opp for at det som er regulert av tomter på din eiendom kan realiseres.
Uten gang- og sykkelvei ville det ikke være mulig å få byggetillatelse
på resteiendommen.
Denne fordel skal ved erstatningsfastsettelse
komme til fradrag, slik at erstatningen i
prinsippet kan settes til null.
Det fremstår som åpenbart at det areal som avstås fra din eiendom har helt marginal betydning
for eiendommens
omsetningsverdi,
og med henvisning til at det også er grunnlag for fradrag
for den fordel som oppnås ved at gang- og sykkelveien blir etablert, kan man trygt legge til
grunn at erstatning ved eventuelle ekspropriasjon
vil bli satt til null. Men i håp om å få til en
minnelig løsning uten bruk av tvangsmidler
osv, vil utbygger opprettholde
tilbudet på NOK
7.600,-.
Dette tilbud står ved lag i fire uker fra dags dato. Dersom tilbudet ikke blir akseptert innen
denne frist, varsles det herved om at Aamodts Eiendom AS vil søke Søgne kommune om
ekspropriasjon.
Erstatningen vil i så tilfelle bli fastsatt ved rettslig skjønn og i henhold til

ekspropriasj onserstatningslovens
vesentlig

over rettspraksis

Med vennlig hilsen
ADrfiOKATFIRMAET

M16;
Jakob

regler. Det tilbud som er fremsatt i dette brev, og som ligger

for utmåling

av erstatning

KJZER DA

Baklé

advokat
bakkaØadvkiaerno

Kopi: Aamodts Eiendom AS pr e—post

ved ekspropriasjon,

vil da bortfalle.

EEEAQ G

—.——.... ”...—-,x

Dr. Hans Olav Herøy
Bucheckernweg

44

51109 Köln
Tyskland

Sylt,31.07.2017

Hallo,

beklager igjen hvis rettskrivningen

Jeg har følgende

spørsmål

min er dårlig. Har som sagt lite øving i å skrive norsk.

/ kommentarer

til brevet

fra advokatfirmaet

Kjær fra 04.07.2017:

1. Jeg er ikke advokat og kjenner ikke §5 i lov om ekspropriasjonserstatning.

Kan dere vennligst sende

meg en kopi.

2. Dere viser til reguleringsplanen

som har fastsatt bruk av arealene. Denne har dere heller ikke sendt

meg kopi av. Vennligst gjør det, jeg har selv ingen reguleringsplan.
3. Hvorfor må områder på begge sider av veien benyttes? På oversiden må det skytes vekk et fjell og
det kan bli problemer i forlengelsen av fortauet forbi huset til (tidligere) Artur Isaksen.
4. Den vedlagte avtalen er ikke velegnet til å beskrive «Etablering av avkjørsel». Hvordan knyttes
avkjørselen til veien? Utjevning av høydeforskjeller

er spesiell viktig. Vennligst legg fram et så

nøyaktig forslag som mulig.
5. Da jeg for øyeblikket er på ferie og som sagt ikke er advokat harjeg organisert rettslig rådgivning
men enda ikke hatt anledning til å høre på anbefalinger. Jeg ber om at søknaden om ekspropriasjon
utsettes til jeg kan innhente råd.
6. Skulle dere ikke være så imøtekommende
jeg kan reagere.

Med vennlig hilsen
Hans Olav Herøy

berjeg om å få saksnummer og kopi av søknad, slik at

"'I 1:l.;

1:1 1‘??-

143; ”Hr—:*]

Dr. Hans Olav Herøy
Bucheckernweg

44

51109 Köln
Tyskland

Sylt, 11.08.2017

Hallo,

beklager igjen hvis rettskrivningen

Jeg har følgende

videre

min er dårlig. Har som sagt lite øving i å skrive norsk.

kommentarer

til brevet

fra advokatfirmaet

7. Etter å ha bedt min søster kikke på reguleringsplanen

Kjær fra 04.07.2017:

ser jeg at uttalelsen deres om beliggenhet av

tomtene mine ikke er korrekte. Takst nr 101 ligger innenfor boligfelt 812 og har en utnyttelsesgrad
på 30%. Arealet på tomten er ikke stor så det er begrenset hvor mye som kan bebygges på tomten.
Ekspropriasjonen

vil altså tydelig

redusere

tomtens

verdi.

8. Tomten som nevnes under takst 112 ligger i boligområde
25%, så arealet
9.

som blir tatt

her vil også tydelig

Itillegg ser man at begge tomter

utsikt!

Tydelig

forskjellig

redusere

er svært attraktive,

fra og bedre enn de andre

816. Her er utnyttelsesgraden

utnyttelsesgraden
ligger nærme

tomtene

og verdien.

sjøen og har en fantastisk

som Åmodt

har kjøpt.

Alt tyder derfor —så vidt jeg kan skjønne —på at 200 NOK/m2 er et heller useriøst tilbud.

Med vennlig

hilsen

Hans Olav Herøy

(BYA) kun

M”

I

Jakob

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Jakob Bakka
14. august 2017 14:37
'hans olav'
'Vidar Aamodt'
SV: Fortau Pålsnesveien
nl;lov;1984-04—06-17docx;

Advisor:

14.08.201714:38:00

scanner—20170814;143243.pdf

Til Dr. Hans Olav Herøy

Jeg har mottatt dine brev av 31.72017

og 11.08.2017. Din søster har nok sett feil på reguleringsplanen

anføres

at det areal som skal erverves

tii veifonnå;

ånngår i regulerte

Vedlagt

oversendes

kopi av gjeldende

reguleringsplan

vedtatt

19.06.2014.

Jeg sender

byggeområder.

for «Del av Nodenesveien

også en link til Søgne kommune

når det

sitt planarkiv

og Pålsnesveien»,

for denne

Planid.

201302,

reguleringsplanen.

http://webhotel3.gisline.no/GisLinePåanarkiv/1018/201302/Dokumenter/201302%20Plankartpdf
Det er kun arealer

som er regulert

for bolig, som skal erverves.

til veiforn

äi ( Jeg. fortau

Som du ser såe rbade

takst

Gang—
—/sykl<elveg) og annen

112 og takst

veggrunn),

101 l grunnervervskartet

ikke byggeformål

arealer

som er

regulert til veiformål.
Til sammenligning

kan du se reguleringsplan

http //webhotel3.

gisiäne no/GisLinePi a;5.33;.;,»';%.;..;;.»:;asfigfl;203i).2;"nok.llrihanna/20120322.pdf

Reguleringsplanen
ferdig

for «Pålsneset»,

for Pålsnes har besternmel.

bygd før det gis byggetillatelse

http: //webhotel3.

;;;jijgfixj

fradrag

verdistigning

i erstatning

som følge av at andre

for grunnavståelsen.

ll; 3'2.2 ‘wu.

heder/70120572

av fortauet.

ved evt. ekspropriasjon

om vederlag

ved oreigning

§ 5 som jeg har henvist
Kommunen
angitti

krever

skal anlegges

pdf

skal l prinsippet

på de arealer

for byggetomtene.

komme

av fast eigedom).

jar vedlegger

utskrift

av loven

i sin helhet.

Det tilsier at
(lov

Der vil du også se ordlyden

Eiendom

Når det gjelder

ti? veitormåf
a'

slik at det blir en forskriftslllesllg

om at du revurderer

skal cpper

eides på begge sider av Pålsnesvegen

slik dette

. .en som ska i . tlable es på takst nr 112 så er det selvsagt
tilknytning

til ve.-en. Statens

nil

vegvesen

vil påse dette

Kit—”ERDA

Bakka

Advokat/Partner

[see ll]

er

at denne

før overtakelse

det tilbud som er fremsatt fra Aamodts

om el spm,» ias—ioner 21.08.2017.

se

ADVOKATFERMAET
Jakob

ditt star—' '” l k pa ni, t l.g aksaepterer

AS. Endelig frist for det sendes sakna

Med vennlig

l

til tidligere.

av vegen.
Jeg ber derfor

til

som avstås og som er

vil bli satt til O. Det kan her vises til § 9 i ekspropriasjonserstatningsloven

at det som er regulert

reguleringsplanen.

skal være

b re fidert100413.

Denne fordel

er langt mer verd enn verdien

regulert til veiformål og som ikke kan inngå i beregning av utnyttelsesgraden
erstatningen

av Pålsnesvegen

bygget/. llllter for fortauet er ferdig. Din eiendom får dermed

står for bygging

Fordelen

langs nordsiden

Se § 1. 2 i reguleringsbestemmeIsene

;”;

Det innebærer at du ikke kan få byggetiliaTL—h "er ni.”
en vesentlig

22.03.2012.

ser bl. a. om at fortauet

l regu elillgsonlladet

gislane. no/GisL in:.

vedtatt

33L
Dr. Hans Olav Herøy
Bucheckernweg
51109

44

Köln

Tyskland
Köln, 20.08.2017
Hallo

Herr

Bakka,

1) jeg er matematiker
omregulerer
Resultatet

9Takst

og ikke advokat.

en del av tomten

til vei og deretter

er det ikke relevant

eksproprierer

om kommunen

eller om den direkte

først

eksproprierer.

er for meg det samme:

nr 101 ligger innenfor boligfelt 812 og har en utnyttelsesgrad

ikke stor så det er begrenset

—)Tomten

hvor mye som kan bebygges

+ etterfølgende

omregulering

som nevnes

25%, så arealet

Begge tomter

under

redusere

takst

avtalen

avkjørselen

og verdien.

ligger nærme

til veien

min? Utjevning

på 30%. Arealet på tomten er
Ekspropriasjonen

redusere

tomtens

+ etterfølgende

(BYA) kun

ekspropriasjon)

vil

(Se vedlegg).

sjøen og har en fantastisk

til å beskrive

av avkjørsel».

er spesiell

personbil

videre anlegg—virksomhet for tilkoblingen

utsikt!

«Etablering

av høydeforskjeller

mi med min 7er BMW vanlig

(eller

verdi.

816. Her er utnyttelsesgraden

omregulering

er som sagt ikke velegnet

veien helt fram til sjøbua

på tomten.

vil altså tydelig

112 ligger i boligområde

utnyttelsesgraden

er svært attraktive,

2) Den vedlagte

gjennomføre

ekspropriasjon)

som blir tatt (om du vil: gjennom

også her tydelig

knyttes

Etter min mening

(ingen

viktig.

Hvordan

Jeg vil kunne

bruke

SUV) uten å være tvunget

til å

til min siste del av veien.

Jeg kan ikke se at ditt forslag:
«Når det gjelder avkjørselen som skal etableres på takst nr 112 så er det selvsagt at denne skal
anlegges

slik at det blir en forskriftsmessig

min vei ned til sjøbuen

min). Statens

tilknytning

vegvesen

til veien

vil påse dette

(antakeligvis

mener

før overtakelse

dekker dette ønsket. Kanskje finnes det en skriftlig beskrivelse av «forskriftsmessig
Statens vegvesen

bruker

til en overtakelse

Kan du sende meg disse skriftlige

og fra avkjørselen

om at dere beskriver

resultatet

kan klage hvis dere ikke har holdt

så kan jeg vurdere

som

om jeg tror at jeg kan gå ut

viktig å tenke på at det finnes to tilknyttelser.

til min vei. Finnes det ikke konkrete

av arbeidet

tilknytting»

i slike tilfeller.

overtakelse-reglene,

fra at målet mitt blir nådd. Det er imidlertid
vei til avkjørselen

du deres vei, ikke

av veien.»

deres (ytelsen

deres),

regler,

Fra deres

ber jeg enda en gang

slik at jeg ut fra denne

beskrivelsen

dere til deres egen beskrivelse.

Ut fra 1) vil jeg ikke akseptere 200 NOK/ml.
Så lenge 2) ikke er ordet på en seriøs måte vil jeg heller ikke underskrive noen avtale.
Jeg ber om å få saksnummer

og kopi av en eventuell

Jeg ber også om at argumentene
ekspropriasjons-søknaden.

Med vennlig

hilsen

Hans Olav Herøy

ekspropriasjons—søknad,

slik at jeg kan reagere.

mine blir gjort kjent for dem som skal behandle og avgjøre

Jakob

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vidar Aamodt<vidar@aamodthus.no>
11. desember 20171827
Jakob Bakka
VS: Fortau Pålsnesveien

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: Vidar Aamodt

[mailto:vidar@aamodthus.no]

Sendt: tirsdag 7. november 2017 07.46
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Emne: SV: Fortau Pålsnesveien
Takkjeg skal prøve å komme tilbake til deg med noe her. når tid skal du til Norge neste gang?

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918

Aamodt

19 400

Hus AS

Fra: hans olav [mailtozheroeqögooglemail.com]

Sendt: mandag 6. november 2017 19.33
Til:VidarAamodt<vidar
Emne:

Re: Fortau

aamodthus.no>
Pålsnesveien

Hei,

du har eventuell ikke siste stand -se brev til Herr Bakka som vedlegg.
Er akkurat tilbake fra Maledivene, er temmelig trett og har som sjef for to forsikringsselskap
Forsøker å ringe neste uke.
Ha det urimelig

bra, hilsen

Hans Olav Herøy

2017-11-06

10:33 GMT+01:OO

Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>:

Hei kan du ringe meg så fort det passer? Hva er tlf nr ditt?

[Side #]

ei forferdelig

travel uke.

Jakob

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vidar Aamodt <vidar@aamodthus.no>
11. desember 2017 18:26
Jakob Bakka
VS: Fortau Pålsnesveien

Vedlegg:

C102-300817.pdf;

plankartpdf

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: Vidar Aamodt

[mailto:vidar@aamodthus.no]

Sendt: tirsdag 7. november 2017 14.19
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Emne: SV: Fortau

Pålsnesveien

Se vedlegg. håper dette er forståelig så du kan se hvordan det er planlagt avkjørsel mot eiendommene
Avkjørsel

blir levert

bedre enn den er i dag og etter veivesenets

dine.

standard.

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf918
Aamodt

19 400
Hus AS

Fra: hans olav [maiIto:heroev@googlemail.com]

Sendt: mandag 6. november 2017 19.33
Til: Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>

Emne: Re: Fortau Pålsnesveien
Hei,

du har eventuell ikke siste stand -se brev til Herr Bakka som vedlegg.
Er akkurat tilbake fra Maledivene, er temmelig trett og har som sjef for to forsikringsselskap
Forsøker å ringe neste uke.
Ha det urimelig bra, hilsen
Hans Olav Herøy

2017-11-06

10:33 GMT+01:OO

Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>:

Hei kan du ringe meg så fort det passer? Hva er tlf nr ditt?

[Side#1

ei forferdelig

travel uke.
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C102
l

Jakob

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vidar Aamodt<vidarQaamodthusno>
11. desember 2017 18:26
Jakob Bakka
VS: Fortau Pålsnesveien

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: Vidar Aamodt

[mailto:vidar@aamodthus.no]

Sendt: tirsdag 7. november 2017 14.26
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Emne: SV: Fortau

Pålsnesveien

Er det ok om vi betaler deg 400 kr pr kvadratmeter? Vi må bli enig om noe fornuftig
nytt fortau her. Dette så vi alle kan komme i gang med bygging på tomter her ute.

så vi kan komme i gang å bygge

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: hans olav [mailtozheroenooglemail.com]

Sendt: mandag 6. november 2017 19.33
Til: Vidar Aamodt

<vidar

Emne:

Pålsnesveien

Re: Fortau

aamodthus.no>

Hei,

du har eventuell ikke siste stand - se brev til Herr Bakka som vedlegg.
Er akkurat tilbake fra Maledivene, er temmelig trett og har som sjef for to forsikringsselskap
Forsøker å ringe neste uke.
Ha det urimelig bra, hilsen
Hans Olav Herøy

2017-11-06

10:33 GMT+01:00

Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>:

Hei kan du ringe meg så fort det passer? Hva er tlf nr ditt?

[Side #1

ei forferdelig

travel uke.

Jakob

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vidar Aamodt <vidar@aamodthus.no>
11. desember 20171826
Jakob Bakka
VS: Fortau Pålsnesveien

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: vidar@aamodthus.no

[mailto:vidaréöaamodthusno]

Sendt: mandag 13. november 2017 20.09
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Emne: SV: Fortau Pålsnesveien
Fint om du ringer så fort det passer. Hva er tlf nr ditt?

Fra: hans olav [mailto:heroevC-Dgooglemailcom]

Sendt: mandag 6. november 2017 19.33
Til: Vidar Aamodt

<vidar

Emne:

Pålsnesveien

Re: Fortau

aamodthus.no>

Hei,

du har eventuell ikke siste stand —se brev til Herr Bakka som vedlegg.
Er akkurat

tilbake

fra Maledivene,

er temmelig

trett

og har som sjef for to forsikringsselskap

Forsøkerå ringe neste uke.
Ha det urimelig

bra, hilsen

Hans Olav Herøy

2017-11—06 10:33 GMT+01:00

Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>:

Hei kan du ringe meg så fort det passer? Hva er tlf nr ditt?

Hilsen Vidar Aamodt

Tlf 918 19 400

Aamodt

Hus AS
[Side #]

ei forferdelig

travel

uke.

Jakob

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vidar Aamodt <vidar@aamodthus.no>
11.desember201718:25
Jakob Bakka
VS: Fortau Pålsnesveien

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: Vidar Aamodt

[mailto:vidar@aamodthus.no]

Sendt: onsdag 15. november 2017 06.56
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Emne: SV: Fortau Pålsnesveien
Hei kan du ringe meg?

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: hans olav [mailtozheroegooglemailcom]

Sendt: mandag 6. november 2017 19.33
Til: Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>

Emne: Re: Fortau Pålsnesveien
Hei,

du har eventuell ikke siste stand -se brev til Herr Bakka som vedlegg.
Er akkurat tilbake fra Maledivene, er temmelig trett og har som sjef for to forsikringsselskap
Forsøker

å ringe neste uke.

Ha det urimelig

bra, hilsen

Hans Olav Herøy

2017—11—06 10:33 GMT+01:OO

Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>:

Hei kan du ringe meg så fort det passer? Hva er tlf nr ditt?

[Side #]

ei forferdelig

travel uke.

Jakob

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Vidar Aamodt<vidar@aamodthus.no>
11. desember 2017 18:25
Jakob Bakka
VS: Fortau Pålsnesveien
avkjørsel 3.pdf

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: Vidar Aamodt

[mailto:vidar@aamodthus.no]

Sendt: fredag 17. november 2017 14.52
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Kopi: 'Jakob Bakka' <Bakka@advkjaer.no>
Emne: VS: Fortau

Pålsnesveien

Fra: Knut Slettan [mailtocKSLEQcocom]
Hei
Jeg har tegnet

opp et plan og profil

på avkjørselen

ned mot sjøen.

Se vedlegg.
Forslag

til løsning:

Ny asfaltkant kommer ca 0,5 m lenger ut enn dagens.

.

Ny vei er ca på samme

'

Løfter (20—30cm) dagens avkjøring ca 10—15m ut fra veikant, slik at stigning ikke blir brattere enn den var

høyde som dagens.

før.
Vegvesenet

har godkjent

andre avkjøringer

her, hvis man tilpasser

det slik at det ikke blir verre

enn det var før

tiltaket.
Vegvesenet

har beskrivelse

av hvordan

en avkjørsel

fra Fv skal være.

Fint om man kan få det til, men det har ikke vært fulgt slik langs Pålanesveien,
gjort

det mulig.

Slik er vegvesenets

mal for avkjørsler:

[Side #1

da eksisterende

situasjon

ikke har

E.1.4

Avkjørsler

Med avkjørsel menes rdenne sammenheng kjørbar tilknytning til veg—eller gatenett fra en eiendom
eller et begrenset antall eiendommer.
E.1.4.1

Geometrlskutlormlng

I byer og tettbygd

strek der vegen eller gata har kantstein, bor nedsenket

kantstein

føres gjennom

avkjoreelen for å tydeliggjøre vikepliktälorholdene.
For avkjørsler

med liten trafikk (ÅDT < 50 eller færre enn 10 boenheter)

bør hiorneavrundingen

utføres som en enkel sirkel med radius R: 4 m.
På de første 2 m fra vegkanten. bar avkjørselen ha et jevnt fall fra vegkant på totalt 5 cm. På de neste
3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre forløp. På de neste 30 m
bør avkjørselen ha fall eller stigning på maksimalt 1: 8 (12,5
%), se figur 5.25.
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From: Vidar Aamodt [mailto:vidarébaamodthusno]
Sent: Tuesday,
To: Knut Slettan

November
<KSLE

07, 2017 2:20 PM
cowi.com>

Subject: VS: Fortau Pålsnesveien
Les dette. gjelder den innerste avkjørselen på venstre side. Ring meg.

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS
[Side #]
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Jakob

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vidar Aamodt<vidar@aamodthus.no>
11. desember 2017 18:24
Jakob Bakka
VS: Fortau Pålsnesveien

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: Vidar Aamodt

[mailto:vidar@aamodthus.no]

Sendt: mandag 20. november 2017 15.20
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Emne: SV: Fortau

Pålsnesveien

Hei har du fått sett noe på tegninger jeg har sendt deg? Fint om vi kan høre fra deg.

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: hans olav [mailtosheroev@googlemail.com]

Sendt: mandag 6. november 2017 19.33
Til: Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>

Emne: Re: Fortau Pålsnesveien
Hei,

du har eventuell ikke siste stand - se brev til Herr Bakka som vedlegg.
Er akkurat tilbake fra Nlaledivene, er temmelig trett og har som sjef for to forsikringsselskap
Forsøker å ringe neste uke.
Ha det urimelig bra, hilsen
Hans Olav Herøy

2017-11-06

10:33 GMT+01100

Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>:

Hei kan du ringe meg så fort det passer? Hva er tlf nr ditt?

[Side #]

ei forferdelig

travel uke.

;).;

Jakob

9-. ?;

w»:-

Bakka

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vidar Aamodt <vidar@aamodthus.no>
11. desember 20171824
Jakob Bakka
VS: Fortau Pålsnesveien

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: vidar@aamodthus.no

[mailto:vidarQaamodthusno]

Sendt: lørdag 2. desember 2017 18.36
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Emne: SV: Fortau

Pålsnesveien

Jeg sjekker en gang til hva jeg kan få av veivesenet. Når tid skal du til Norge og kan være med på en befaring på
dette?

Fra: hans olav [mailtozheroey@googlemail.com]

Sendt: lørdag 2. desember 2017 13.10
Til: Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>

Emne: Re: Fortau Pålsnesveien
Hallo Vidar,

eigentlich er det viktigste sagt i mitt siste brev til Herr Bakka (se vedlegg).
Et plankart -som du her sender -er ingen beskrivelse av ytelsen ”Etablering av avkjørsel".

Det må da finnes en en skriftlig beskrivelse av «forskriftsmessig
ved en overtakelse

tilknytting» som Statens vegvesen bruker

an en slik ytelse.

Send meg den. Hvis den er i orden

og blir lagt til grunne

for en avtale,

kan vi snakke om prisen.

Ha det bra, hilsen
Hans Olav

2017-11-07

14:18 GMT+01100

Vidar Aamodt

<vidar

aamodthus.no>:

Se vedlegg. håper dette er forståelig så du kan se hvordan det er planlagt avkjørsel mot eiendommene
Avkjørsel blir levert bedre enn den er i dag og etter veivesenets standard.

[Side#1

dine.

r

»!

Jakob

Bakka
Vidar Aamodt <vidar@aamodthus.no>

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

11. desember
Jakob Bakka

Vedlegg:

Skann_20171204_105745.pdf;

201718124

VS: Fortau Pålsnesveien
avkjørsel

3.pdf

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: Vidar Aamodt [mailto:vidar@aamodthus.no]
Sendt: mandag 4. desember 2017 15.51
Til: 'hans olav' <heroey@googlemail.com>
Emne:

VS: Fortau

Pålsnesveien

Les under å se vedlegg. håper dette er godt nok for å gjøre en avtale. Ber om svar innen fredag denne uka.

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
Aamodt

Hus AS

Fra: Ånesland

Steinar

[mailtozsteinar.aanesland@vegvesen.n0]

Sendt: mandag 4. desember 2017 12.07
Til:VidarAamodt<vidar
Emne: SV: Fortau

Se vedlegg.

aamodthus.no>
Pålsnesveien

Utdrag fra vegnormalene,

håndbok

NlOO.

Mvh Steinar

Fra: Vidar Aamodt

[mailtozvidar@aamodthus.no]

Sendt: 4. desember
Til: Ånesland
Emne:

2017 10:40

Steinar

SV: Fortau

<steinar.aa

nesla nd (é3vegvesen.no>

Pålsnesveien

Det har han fått men krever er Det må da finnes en en skriftlig beskrivelse av «forskriftsmessig
Statens

vegvesen

bruker ved en overtakelse

an en slik ytelse.

Har dere dette?

Hilsen Vidar Aamodt
Tlf 918 19 400
[Side #]

tilknytting» som

Aamodt

Hus AS

Fra: Ånesland

Steinar

[mailto:steinar.aaneslandéJvegvesenho]

;:

Sendt: mandag 4. desember 2017 10.16
Til: vidar@aamodthus.no
Emne: SV: Fortau

Pålsnesveien

Hei.

Det er Cowi v,"l<nut Slettan som lager byggeplanen.
for den aktuelle

Med

Hør med dem om de har lengdeprofil

og detaljtegning

avkjørselen.

hilsen

Steinar

Anesland

Seksjon:

Pian og forvaltning

Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:

Statens

Rigedaien

+47 38121525

www.vegvesen.no

Tenk nuns - si:

Vest-Agder

vegvesen
Mobil:

e-post;

r begir

Trenger

2. desember

Til: Ånesland

Postboks

+47 90010704

723 Stoa.

4808

ARENDAL

S
e-post/Lyno

steinaraaneslandQvegvesen.no

du a skrive

ut denne

e-posien?

[mailto:vidarQaamodthusno]

2017 18:34

Steinar

Emne: VS: Fortau

sør,

firmagost-soeegvesenho

Fra: vidar@aamodthus.no
Sendt:

Region

5. KRlSTIANSAND

<steinar.aaneslandCcPvegvesenno>

Pålsnesveien

Hei Steinarjeg har bare en igjen å bli enig med for å kunne starte utbygging av fortau her ute. Han vil ha mere enn
kartene jeg har sendt han for å inngå en avtale. Se vedlegg hva vi har sendt han. Se merket med gult hva han vil ha.
Kan du hjelpe meg? Har dere det han etterspørr?
Et plankart -som du her sender -er ingen beskrivelse av ytelsen "Etablering av avkjørsel".
Det må da finnes en en skriftlig beskrivelse av «forskriftsmessig
tilknytting» som Statens
ved en overtakelse an en slik ytelse.

vegvesen

bruker

vegvesen

bruker

Fra: hans olav [mailtozheroeyG-Pgooglemailcom]

Sendt: lørdag 2. desember 2017 13.10
Til:VidarAamodt
<vidar aamodthus.no>
Emne:

Re: Fortau

Pålsnesveien

Hallo Vidar,

eigentlich er det viktigste sagt i mitt siste brev til Herr Bakka (se vedlegg).
Et plankart -som du her sender - er ingen beskrivelse av ytelsen "Etablering av avkjørsel".
Det må da finnes en en skriftlig beskrivelse
ved en overtakelse an en slik ytelse.

av «forskriftsmessig

2017-11-07

<vidar

14:18 GMT+01:00

Vidar Aamodt

aamodthus.no>:
[Side #]

tilknytting»

som Statens

Avkjørsel
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Overhøydeoppbyggingen

fra fartsendringsfelt

Avstand mellom ramper
Avstanden mellom fartsendringsfelt

til rampe bygges opp som på fri vegstrekning.

bør være minst 100 m.

Vekslingsstrekninger
Korte kryssavstander kan medføre behov forvekslingsstrekninger.
.. “.44....

Lengden på en vekslingsstrekning børvaere minst 300 m. På veger med fartsgrense 60 km/t eller
lavere kan lengden reduseres til 200 m. Ved store mengder vekslende trafikk eller når fartsgrensen
er 100 km/t, børvekslingstrekningen
minstvære på 700 m.
Tilslutning
til sekundærveg
ZU! g. .....1
Tilslutning til sekundærveg utføres normalt som plankryss.

E.1.4

Avkjørsler

Med avkjørsel menes i denne sammenheng kjørbar tilknytning til veg- eller gatenett fra en eiendom
eller et begrenset antall eiendommer.
E.1.4.1 Geometrisk utforming
l byer og tettbygd strøk dervegen eller gata har kantstein. bør nedsenket kantstein føres gjennom
avkjørselen for å tydeliggjøre vikepliktsforholdene.
For avkjørsler med liten trafikk (ÅDT < 50 eller færre enn 10 boenheter) bør hjørneavrundingen
utføres som en enkel sirkel med radius R = 4 m.
På de første 2 m fra vegkanten, bør avkjørselen ha etjevnt fall fra vegkant på totalt 5 om På de neste
3 m børavkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre forløp. På de neste 30 m
bør avkjørselen ha fall eller stigning på maksimalt 1: 8 (12,5 %). se figur E25.

Skulderkant

%.

, min-”3..— ,277.
. 0min..

Figur

E.25: Krav til vertikal

llnjeføring

i avkjørsler

(mål i m)

For avkjørsler med ÅDT > 50. eller med en stor andel lastebiler og vogntog, og ÅDT på primærvegen
< 2 000, bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m. Disse
avkjørslene bør bygges med samme krav til vertikal linjeføring som kryss.
Avkjørsler med ÅDT > 50 og ÅDT på primærvegen > 2 000 bør utformes som kryss.
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Genk,

Dr. Hans Olav Herøy
Bucheckernweg 44
51109 Köln
Tyskland

Coburg, Bayern 22.12.2017

Søgne Kommune
Rådmannen
Postboks 1051
4682 Søgne
Norge

Vedrørende søknad om ekspropriasjon i forbindelse med fortau langs Pålsnesveien

Jeg viser til søknad fra Advokatfirmaet Kjær datert 19.12.2017, Ref: 160361/23420/JB/ldj.
Begrunnelsen for å søke om ekspropriasjon (siste avsnitt side 2 i søknaden) er ikke korrekt.

1) Det blir hevdet at
«Berørt grunneier har åpenbart forventning om et erstatningsnivå som er helt urealistisk».
Jeg har tydelig henvist til at jeg synes 200 NOK/m2 er en frekkhet.
Jeg bruker for øvrig i dette tilfellet mer penger på konsultasjoner (jurist og ingeniør) enn jeg noen
gang kommer til å få tilbake.

2) Det blir hevdet at
«det har ikke vært mulig å opprettholde en dialog med vedkommende»
Etter at jeg sendte et svar (vedlegg 1) med mitt enkle krav (fornuftig beskrivelse av ytelsen
«Etablering av avkjørsel») 20.08.2017 ventet jeg nesten 3 måneder på et svar fra Vidar Aamodt. Et
svar, som jeg kunne gi videre til en konsulent med kjenskap til veibygging, fikk jeg først etter ca. 4
måneder, 04.12.2017.
Hvis den ene siden trenger 4 måneder på å komme med et fornuftig forslag, må det mindre enn 3
uker før jul være mulig å gi meg en fornuftig frist for å vurdere dette forslaget.

3) Det blir hevdet at
«Det anses derfor nytteløst å gjøre ytterligere forsøk på forhandlinger»
I min mail (vedlegg 2) fra 02.12.2017 sier jeg

«Det må da finnes en skriftlig beskrivelse av «forskriftsmessig tilknytting» som Statens vegvesen
bruker ved en overtakelse av en slik ytelse. Send meg den. Hvis den er i orden og blir lagt til grunn for
en avtale, kan vi snakke om prisen.»

Hvor mye mer villig til å forhandle kan man være?

4) Min vei-konsulent henviser for øvrig til at den planlagte avkjørselen ikke møter kravene til Statens
veivesen. I følge Statens veivesen må fallet til avkjørselen begynne med max. 2,5% og økes til max.
12,5% (vedlegg 3: Skann_20171204_105745.pdf). Forslaget til Visar Aamodt viser et fall i
begynnelsen på 5,47% som økes til 14,16% (vedlegg 4: avkjørsel 3.pdf).
Det hele virker – etter min mening – så utrolig amatørmessig og useriøst at jeg er glad for at jeg hele
tiden har tatt meg tid til å innhente kyndig hjelp.

Jeg ber herved om at søknaden om ekspropriasjon blir avvist og at Vidar Aamodt / Advokatfirmaet
Kjær blir bedt om å framlegge et profesjonelt og seriøst forslag.
Her handler det i første omgang om «Etablering av avkjørsel».
I andre omgang ber jeg om at kommunen vurderer å øke utnyttelsesgraden for begge tomtene mine
(Gnr 16, bnr 312, takst nr 101 og 112) til 40%, slik at – etter salg av nødvendige deler for vei – de
mindre tomtene fortsatt vil by på muligheter for en fornuftig utførsel av bolig.

Med vennlig hilsen

Hans Olav Herøy

Dr. Hans Olav Herøy
Bucheckernweg 44
51109 Köln
Tyskland

Vedlegg 1

Köln, 20.08.2017
Hallo Herr Bakka,
1) jeg er matematiker og ikke advokat. Etter min mening er det ikke relevant om kommunen først
omregulerer en del av tomten til vei og deretter eksproprierer eller om den direkte eksproprierer.
Resultatet er for meg det samme:
Takst nr 101 ligger innenfor boligfelt B12 og har en utnyttelsesgrad på 30%. Arealet på tomten er
ikke stor så det er begrenset hvor mye som kan bebygges på tomten. Ekspropriasjonen (eller
omregulering + etterfølgende ekspropriasjon) vil altså tydelig redusere tomtens verdi.
Tomten som nevnes under takst 112 ligger i boligområde B16. Her er utnyttelsesgraden (BYA) kun
25%, så arealet som blir tatt (om du vil: gjennom omregulering + etterfølgende ekspropriasjon) vil
også her tydelig redusere utnyttelsesgraden og verdien. (Se vedlegg).
Begge tomter er svært attraktive, ligger nærme sjøen og har en fantastisk utsikt!

2) Den vedlagte avtalen er som sagt ikke velegnet til å beskrive «Etablering av avkjørsel». Hvordan
knyttes avkjørselen til veien min? Utjevning av høydeforskjeller er spesiell viktig. Jeg vil kunne bruke
veien helt fram til sjøbua mi med min 7er BMW vanlig personbil (ingen SUV) uten å være tvunget til å
gjennomføre videre anlegg-virksomhet for tilkoblingen til min siste del av veien.
Jeg kan ikke se at ditt forslag:
«Når det gjelder avkjørselen som skal etableres på takst nr 112 så er det selvsagt at denne skal
anlegges slik at det blir en forskriftsmessig tilknytning til veien (antakeligvis mener du deres vei, ikke
min vei ned til sjøbuen min). Statens vegvesen vil påse dette før overtakelse av veien.»
dekker dette ønsket. Kanskje finnes det en skriftlig beskrivelse av «forskriftsmessig tilknytting» som
Statens vegvesen bruker til en overtakelse i slike tilfeller.
Kan du sende meg disse skriftlige overtakelse-reglene, så kan jeg vurdere om jeg tror at jeg kan gå ut
fra at målet mitt blir nådd. Det er imidlertid viktig å tenke på at det finnes to tilknyttelser. Fra deres
vei til avkjørselen og fra avkjørselen til min vei. Finnes det ikke konkrete regler, ber jeg enda en gang
om at dere beskriver resultatet av arbeidet deres (ytelsen deres), slik at jeg ut fra denne beskrivelsen
kan klage hvis dere ikke har holdt dere til deres egen beskrivelse.

Ut fra 1) vil jeg ikke akseptere 200 NOK/m2.
Så lenge 2) ikke er ordet på en seriøs måte vil jeg heller ikke underskrive noen avtale.
Jeg ber om å få saksnummer og kopi av en eventuell ekspropriasjons-søknad, slik at jeg kan reagere.
Jeg ber også om at argumentene mine blir gjort kjent for dem som skal behandle og avgjøre
ekspropriasjons-søknaden.

Med vennlig hilsen
Hans Olav Herøy

Vedlegg 2

02.12.2017
Hallo Vidar,

egentlig er det viktigste sagt i mitt siste brev til Herr Bakka (se vedlegg = Vedlegg 1).
Et plankart - som du her sender - er ingen beskrivelse av ytelsen "Etablering av avkjørsel".
Det må da finnes en skriftlig beskrivelse av «forskriftsmessig tilknytting» som Statens vegvesen
bruker ved en overtakelse av en slik ytelse.
Send meg den. Hvis den er i orden og blir lagt til grunn for en avtale, kan vi snakke om prisen.

Ha det bra, hilsen
Hans Olav Herøy

ADVOKATFIRMAET

KVER
Søgne kommune
Rådmannen

Postboks 1051
4682 SØGNE

Värref.: 160361/23420

VEDR.

SØKNAD

JB/eks

Dato: 10.januar

Hans Olav Herøy har i brev dat. 22.12.2017
19.12.2017.
På vegne av utbygger/tiltakshaver
fra Hans Olav Herøy.
1. Om forventet

kommentert

LANGS

PÅLSNESVEIEN

søknad om ekspropriasjon

finner jeg grunn til å kommentere

det som anføres

dat.

i brevet

erstatningsnivå

Hans Olav Herøy har i brev av 10.6.2017
aktuelle

—FORTAU

OM EKSPROPRIASJON

2018

38 kvm for kr 5 000,— pr kvm,

(bilag 4 til søknaden)

altså totalt

sagt seg villig til å selge de

kr 190 000,—.

Utbygger er av den klare oppfatning at verdien på de aktuelle 38 kvm er nær kr 0,-, men har i
håp om å oppnå en minnelig løsning vært villig til å strekke seg til en samlet erstatning på
kr 25 000,-. Herøy har imidlertid ikke vist vilje til å endre på sitt krav.
2. Dialog

mellom

utbygger

og Herøy

Bilag 3—18 til søknaden viser at det har vært gjort svært mange forsøk på å holde en dialog
med Hans Olav Herøy, men dette har ikke ført frem til noe konkret løsning.
3. Forsøk

på ytterligere

Det vises til merknad
4. Utforming
Avkjørsel

Advokatfirmaet

forhandlinger

under pkt. 1 ovenfor.

av avkjørsel

på Hans Olav Herøys eiendom

Kjær

DA

vil bli anlagt i henhold

Tlf:

38 100 600

Postadresse:

MNA

Faks:

38 100 601

Postboks

Org.nr. NO 974 904 934 MVA

post@advkjaer.no
www.advkjaemo

til de krav som stilles av

Besøksadresse:
153

4662 Kristiansand

Handelens

Hus

Rådhusgata 3

ADVOKATFlRMAET

1(l R
Statens Vegvesen i dette konkrete tilfelle. Dette vil bli fastsatt
Skjønnet vil i tilfelle avgjøre hvorvidt det er tilfredsstillende.

side 2

som skjønnsforutsetning.

***

Det bes om at kommunen vedtar ekspropriasjon
så snart som mulig slik at denne sak kan
bringes inn til rettslig skjønn sammen med skj ønnet for første del av fortauet.
Med vennlig hilsen
ADV KATFIRMAET

KJZER DA
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