Jostein Mosnes-Holmen
Øyavegen 15
4270 Åkrehamn

Att. Stein Nygaard
Karmøykommune
Eiendomsavdelingen

Vdr. brev av 23.05.2018.Varsel om sak om mulig ekspropriasjon – saksnr.17/5071-7

Vi protesterermot planeneom ekspropriasjonmed følgendebegrunnelse:
Det igangsatteprosjektetfor oppføringav 8 naustpå Varholmen;selvepådriverenfor varseletom
en mulig ekspropriasjon,er hverkensamfunnsnyttigeller allmennyttigslik ekspropriasjonsloven
leggertil grunn.En eventuellveiutvidelse,slik vi har fått den forelagt,vil dessutenmedføre
ødeleggende
inngrepi et verneverdigmiljø.
Underprosessenhar Øya og HolmavegenAS aldri innkalt de berørtegrunneieretil et orienterende
fellesmøte.Det selskapetderimothar gjort er bl.a å inngå skriftlige avtalerom avståelseav grunn
meden rekkeeiendomsbesittere
som ikke skal avstågrunn.Detteer en høystmerkverdig
handlemåte,og denkan oppfattessom et forsøkpå å konstruereen opinion for ekspropriasjoni den
hensiktå ville forlede offentlig myndighettil å fatte et vedtakpå sviktendegrunnlag.
I dengrad pengernevnessomkompensasjonfor grunnavståelse,
er det såkaltetilbudet 300 kroner
per kvadratmeter.For en slik kvadratmeterprisfår man knaptlagt parketti stuene.Eiendommene
somØya og HolmavegenAS ønskerå erverveligger i «indrefileten»av Åkrehamn,hvor
markedsprisenligger på mellom 3000 og 6000 kroner.
For eiendommenØyavegen15 vil en eventuellveiutvidelseskapeen ekstremsituasjon.Da huset
ble byggeti 1917var kravetom avstandtil kommunalvei 3,5 meteretterbestemmelsene
som gjaldt
mellom 1913og 1931.Etterhverthar det kommetbestemmelser
om størreavstandtil kommunal
vei, og per i dag ligger husetnærmenok veienså det holder.Hvis ekspropriasjonblir foretattetter
reguleringsplanen
(somvi har protestertpå), vil veienskjærerett i det sørvestrehjørnetav huset.
Avstandentil Øyavegenblir null meter!
Vi vil altsåmiste det minimum av en buffer somvi nå har,og daglig kjører lastebilerover 7,5 tonn,
samtanleggsmaskiner,
gansketett forbi husveggen.Kommertrafikken såtett på at vi kan regnei
centimeter,vil farenfor en ulykke med storematerielleskaderpå husetøke dramatisk.Vi vil også
misteto av våre tre parkeringplasser.
Øya og HolmavegenAS påstårat detteikke stemmer,men
kom barepå befaringsåvil dereseat vi har rett.
Renttekniskvil veiutvidelsenmedføreat Øyavegenlegges«innei huset»fordi takskjeggetkommer
til å ligge over den kommunaleveibanen.
Vi etterlyser derfor hvilken kontakt kommunen har hatt med veimyndigheteneog hvilke
godkjenninger veimyndigheteneeventuelt har gitt et slikt radikalt trasévalg;

Null! meter mellom hus og kommunal vei!
Vi ber kommunen om å sendeossdokumentasjon på dette.
OvenforØyavegen15 ligger ogsåen del boliger som brukerdenprivateveien langshusets
sørvestresidefor å kommeut på den kommunaleveien.Hvis bufferenmellom hushjørnetog
Øyavegenskulle forsvinne,kommerdettetil å skapeen trafikkfelle – særligfor barnnår de skal gå/
sykle ut på Øyavegeni venstreretningmot Åkrehamnsentrumpå vei til skolen.
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