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Kva saka gjeld: 

 

Grunneigar av gbnr. 38/9 klagar med oppsetjande verknad på: 

 Primært: vedtak gjort 20.12.2001 av reguleringsplan RV48 Gaupholm – Straumsbrua, med 

reguleringsendring gjort 06.02.2012. 

 Sekundært: vedtak gjort 20.06.2012 av reguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs 

Frølandsvatnet. 

 Grunngjevinga er i begge tilfella sakshandsamingsfeil. 
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Grunneigar har tidlegare klaga på vedtaket gjort 20.12.2001, denne vart framsett 07.05.2003 og 

avvist av kommunen 25.06.2003, då det var gått meir enn eitt år sidan vedtaket vart gjort, jf. 

forvaltingslova § 31. Sjå vedlagt korrespondanserekkje frå 2003. 

 

Oppsummering av eigedomstilhøva: I Matrikkelkartet er den omstridde eigedomen registrert som 

ein teig av gbnr 39/9, med BKK Produksjon som tinglyst eigar. Magnar Tysseland er i registerdelen 

av Matrikkelen oppført som tinglyst eigar av gbnr. 38/9, men dette bruksnummeret er ikkje knytt til 

ein teig i kartet. Det ser ut til at dette er ein feil som er oppstått ved overgangen frå analoge til 

digitale kart, og at den aktuelle teigen av gbnr. 39/9 skulle hatt gbnr. 38/9. Klagaren vart både i 

2003 og 2012 opplyst om korleis det kunne ryddast opp i denne feilen. Kommunen kan ikkje på 

eige initiativ gå inn og gjera endringar i Matrikkelen. Sjå meir detaljert utgreiing i vedlegget 

”Vedkjem klage på reguleringsplan for FV 48 Gaupholm Straumsbrua, samt feil i kartgrunnlaget”.  

 

Grunneigar klaga den 26.06.2012 igjen på vedtaket gjort 20.12.2001, i tillegg til å gjera greie for 

eigedomstilhøva som ligg til grunn for klagen. Sjå vedlegg. Klagen vart igjen avvist av kommunen, 

og det vart igjen gjort greie for korleis det kan ryddast opp i eigedomstilhøva. Det vart også forklart 

at reguleringsplanen for RV48 Gaupholm – Straumsbrua (med endring i 2012) for den del av planen 

som gjeld deira eigedom, var blitt erstatta med vedtaket av Gang- og sykkelveg langs 

Frølandsvatnet, samt at dei ville få klagerett på dette vedtaket. Sjå vedlegg. 

 

Då grunneigar etter korrespondanserekkja med kommunen sommaren 2003 ikkje sendte inn vidare 

dokumentasjon på eigedomstilhøva eller rekvirerte oppmålingsforretning, vart saka ståande som før, 

og inga retting vart gjort i kartet. Då det skulle gjerast endringsvedtak av reguleringsplan for Fv 48, 

visste ikkje den nye sakshandsamaren om kravet frå grunneigaren, og han vart ikkje varsla fordi han 

framleis ikkje er registrert i Matrikkelen som eigar av eigedomen. Grunneigaren vart av same grunn 

heller ikkje varsla i løpet av planprosessen til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs 

Frølandsvatnet, men ved endeleg vedtak av denne planen var problemstillinga kome opp att og 

grunneigaren vart varsla. Grunneigar har no sett fram klage innanfor fristen. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Klagar er sannsynleg eigar av teigen og dermed part i saka, og har klagerett både på vedtaket om 

endring av reguleringsplan fv 48 Gaupholm-Straumsbrua og på vedtaket av reguleringsplan for 

gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet.  

 

Då den delen av reguleringsplan for fv 48 Gaupholm-Straumsbrua som gjeld den aktuelle 

eigedomen er blitt erstatta av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet, er det 

vedtaket av denne klagen det først må gjerast ei handsaming av. 

 

Sjølve klagen gjeld både sakshandsamingsfeil og at reguleringsplanen hindrar tilkomst til den 

aktuelle eigedomsteigen. I Skog og landskap sitt Gardskart er det registert 3,1 daa innmarksbeite og 

0,2 daa skog av særs høg bonitet. Ned mot vegen er det etablert ein 1-1,5 meter høg mur, med ei 

opning om lag midt i. Klagar har ikkje opplyst kva eigedomen vert brukt til. Flyfoto og 

eigedomsgrenser rundt den aktuelle teigen: 
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Reguleringsplan for gang- og sykkelveg grip inn i eigedomen på følgjande måte, (den brungrå 

fargen er arealføremålet ”annan veggrunn”): 
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Endringa i høve til reguleringsplan for RV 48 Gaupholm-Straumsbrua frå 2001 er nedanfor vist 

med lilla: 

 
 

Konsekvensane av vegutvidinga er at tilkomsten til eigedomen blir avskoren av ei høg skjering 

langs vegen, samt at noko grunn må avståast til veg og skjering. Dagens tilkomst er ein bratt sti rett 

opp frå veggrøfta. Kva slags tilkomst ein ynskjer seg er ikkje oppgitt. Det er heller ikkje sagt kva 

slags aktivitet eigedomen vert brukt til. Tilkomsten er ved dagens situasjon marginal, men mogleg. I 

ingen av planprosessane er det lagt inn avbøtande tiltak eller ny tilkomst. 

 

Endringa i høve reguleringsplanen frå 2001 er svært liten, då også denne la opp til skjering/mur 

langs vegen. Klagen på denne planen vart avvist, då den kom inn meir enn eitt år etter vedtaket vart 

gjort. Viktigheita av tilkomst til denne eigedomen er ikkje så sterk at ein kan gå inn og endra heile 

vegutforminga på denne strekninga.  

 

Klagen inneheld også påstand om sakshandsamingsfeil. Kommunen har i god tru varsla dei 

grunneigarar som er registrerte i Matrikkelkartet, slik vanleg prosedyre er. Arbeidet med planen har 

også vore kunngjort i Samningen og BT, samt på kommunen si nettside. Kommunen sin 

sakshandsamar hadde ingen føresetnader for å vita om at det hadde vore korrespondanse mellom 

Tysseland og kommunen omkring feil i kartgrunnlaget, i og med at den etterspurde 

dokumentasjonen (skulddelingsforretninga) ikkje var sendt inn og at kartet dermed ikkje var retta. 

Opplysningane kom likevel fram i tide til at Tysseland kunne varslast om kommunestyret sitt 

vedtak. Administrasjonen meiner såleis at det ikkje har skjedd sakshandsamingsfeil i vedtaket av 

reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet. 

 

Administrasjonen kan ikkje sjå at det er grunnlag for å etterkoma klagen. 
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VEDKJEM KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN FOR FV 48 GAUPHOLM 

STRAUMSBRUA, SAMT FEIL I KARTGRUNNLAGET 

   

Me viser til e-post av 15.06.2012 og brev av 25.06.2012 der de tek opp att ei gamal klage og 

klagar på nytt. De viser til innsendt klage, dagsett 07.05.03, og brev dagsett same dato med 

førespurnad om meir informasjon. De hevdar Samnanger kommune ikkje har respondert på 

desse. I vårt arkiv finn me ei korrespondanserekkje mellom dykk og kommunen på totalt sju 

brev i perioden frå 07.05.2003 til 07.07.2003, der alle dykkar brev har fått svar. Denne 

korrespondansen er no vedlagt. 

 

Me forstår dykkar nyaste brev, dagsett 25.06.2012, som ei gjenteken klage på vedtak 59/01 

gjort 20.12.2001. Me viser til vedlagt brev frå Samnanger kommune dagsett 25.06.2003 der 

den opphavlege klagen vert avvist, og kan ikkje sjå at det no er grunnlag for å endra denne 

avgjerda. 

 

Det er rett at reguleringsplan for fv 48 Gaupholm – Straumsbrua har blitt endra og vedteke 

med mindre endringar med heimel i PBL § 12-14, 2. ledd, vedtaket vart gjort av naturutvalet 

06.02.2012, i sak 002/12. Det var Statens vegvesen som hadde kontakt med dei råka 

grunneigarane i denne saka. Sidan den aktuelle teigen (del av 39/9 i kartet) framleis har BKK 

Produksjon som tinglyst eigar i Matrikkelen, er det dette selskapet Statens vegvesen har vore i 

kontakt med. Matrikkelen er eit eigedomsregister oppretta ved overgang frå delingslova til 

matrikkellova i 2008-2010. Matrikkelen består av to delar: eit register der alle eigedomar i 

Noreg er registrert og eit kart over eigedomane. Kartet i matrikkelen er basert på gamle 

økonomiske kartverk og er svært lite nøyaktig for eldre eigedomar. Dykkar eigedom (38/9) er 

registrert i registerdelen av matrikkelen, men har ingen geometri (er ikkje knytt til ei bestemt 

arealflate) i matrikkelkartet. Me vil òg gjera merksam på at dykkar eigedom 38/7 heller ikkje 

har geometri i matrikkelkartet. 

 

Dette fører oss til spørsmålet om å registrera rette eigar av teigen ”39/9”. I korrespondansen 

sommaren 2003 kom det klårt fram at de meinte registreringane i kartet som kommunen sat på 

var feil. Her burde kommunen vore enda tydelegare i svaret sitt på at det er de som eigarar 

som må sørgja for å ha tilstrekkeleg dokumentasjon på at de er rette eigarar, og deretter 

rekvirera oppmålingsforretning (tidlegare kartforretning) for å få registrert dette i 

matrikkelkartet (tidlegare DEK). Det innsendte skøytet er ikkje slik tilstrekkeleg 

dokumentasjon som kunne gitt grunnlag for kommunen å gjera endringar i kartet. Eit skøyte 

er ”ferskvare” som koplar person og eigedom i grunnboka. Brevet frå kommunen 25.06.2003 
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peikar på at det berre er målebrev eller skylddelingsforretningar tinglyst i grunnboka som er 

juridisk bindande. I dykkar tilfelle er eigedomen 38/9 oppstått ved ein skulddelingsforretning. 

Dette er stiftingsdokumentet for eigedomen, som ved tinglysing dannar grunnlaget for å 

opprette eit grunnboksblad. Her vil me leggja til at det er ingen kartverk i Noreg, utanom 

jordskifteretten sine kart, som er juridisk bindande. Grunnlaget for eigedomsretten i Noreg er 

avtalefridom. Kommunen kan difor ikkje på eige initiativ måla og registrera grenser eller 

gjera endringar i matrikkelen, utan å få heimel til dette hos grunneigar. Bevisbyrda ligg difor 

dessverre på grunneigar, jamvel om det er Kartverket eller kommunen som har gjort feilen 

tidlegare. Me vil rå dykk til å rekvirera ein oppmålingsforretning. Kommunen vil då kalla inn 

begge partar til forretninga, og freiste løyse saka. Alternativet er at de skriv ein avtale med 

BKK Produksjon der det klårt går fram at dei fråskriv seg eigedomsretten til eigedomen i 

samsvar med skuldskiftedokumentet. Kommunen kan fyrst etter dette retta matrikkelkartet. 

Vedlagt ligg ein kopi av skuldskifte for 38/9. 

 

 

Kommunestyret gjorde vedtak av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs 

Frølandsvatnet 20.06.2012, denne planen overlappar reguleringsplanen for fv 48 på 

vegstrekkja som går forbi den omstridde teigen. Dette nye planvedtaket skal kunngjerast og 

sendast ut til grunneigarane denne veka. Me ser det som sannsynleg at de er rette eigarar av 

denne teigen, og de har då klagerett på vedtaket. Nærare opplysningar om planen og 

klagefristen kjem i eige brev om nokre dagar. 

 

 

 

 

Med helsing  

  

Kenth Paul Opheim  

teknisk sjef  

 Ragnhild Lønningdal 

 planleggjar 

 

 

 
Vedlegg: 

Korrespondanserekkje 2003.pdf 

Skyldskifte 38-9.pdf 
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