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Åkrehamn,

lnnsigelse vedr Sak om mulig ekspropriasjon

av deler av våre eiendommer,

09.06.2018

Reguleringsplan

«Bevaring av

havneområdet på Åkra» —Plan ID 2041
Som eiere av GNR og BNR 15/330 og 15/125 ønsker vi å komme med innsigelse til mulig ekspropriasjon
deler av eiendommene

våre. Ifølge Deres brev hevder Øya og Holmavegen

komme til en minnelig

løsning med blant annet oss, men at det ikke har vært mulig å komme til enighet

med samtlige hjemmelshavere.
utbygger,

De hevder at grunneiere

skal senere ha trukket

seg fra de inngåtte

som opprinnelig

hadde akseptert tilbudet

fra dem har benyttet

har vært meget mangelfull

orienterings/informasjonsmøte
Nordeng og representanter
andre

hjemmelshavere

seg av forskjellige

og sprikende,

fra Øya og Holmavegen
et felles

AS sin

for å prøve å oppnå sine mål.

AS. Kjell Elias Eliassen har forklart

AS at vi ikke er blitt skikkelig informert,

orienteringsmøte

har aldri funnet sted, i stedet for har representanter
«informert»

teknikker

og det har aldri vært innkalt til noe form for

i regi av Øya og Holmavegen

har ønsket

fra

avtaler.

Det har aldri vært gjort redelig forsøk på å komme til en minnelig løsning fra Øya og Holmavegen
side, men representanter
Informasjon

av

AS at de har gjort forsøk på å

med

alle berørte

fra Øya og Holmavegen

grunneiere.

advokat

og at vi og
Et slikt

møte

AS banket på dører og

en og en. De snakker til tider om at de ikke lenger ønsker å bygge ut, så dukker det plutselig

det opp brev fra advokat.

Dette har skapt forvirring

og en følelse av at de ønsker å overrumple

grunneiere.

Erklæringen

Øya og Holmavegen

AS hevder vi er bundet av ble undertegnet

ble stiftet og er derfor ikke gjeldende.

som hevdet at alle andre hadde eller var i ferd med å undertegne
Magnus Håvås Nereng hevder brev datert 08.08.2017
men etter oppklarende

lDeres brev er det vedlagt

underskrifter

ekspropriasjon.

Vi mottok

også brev datert 26.07.2017

erklæringen

om å avstå grunn.

representantene

utfra

med Varsel om refusjonskrav,
hvor mye våre eiendommer
profitt

og bygging av leiligheter

for Øya og Holmavegen

det vi kan se er ikke disse berørt

se vedlegg med verdiestimering

våre. Vi kan eventuelt

som de har tilbudt

oss, 300,-pr.m2.

Eliassen og prøvd å overtale
Verdiene

utbyggerne

samfunnsnyttige
havneområdet

være interessert
Advokat

Magnus

oss til å godta tilbudet

på arealer vi disponerer.

å kjøpe deres eiendommer
Håvås

Nereng

har ringt

snakker om er å få maksimal profitt

verdien

De to

for samme sum pr. m2

Kjell Elias Eliassen

og Henry

ut av hver kvadratmeter,
til Reguleringsplan

det er ikke snakk om

«Bevaring av

-Plan ID 2041, altså bevaring av havneområdet.

i hele eiendommen,

og

med pant i

om vederlag.

Verdiene for oss er faktisk bevaring, vi ønsker å bevare! Vi kjøpte Holmavegen
kulturhistoriske

og

AS har oppsøkt oss og andre hjemmelshavere

formål og om samsvarer ikke med formålet
på Åkra»

av

vil «stige i verdi» om veien blir utbygd

ytret at dersom vi ikke godtar deres tilbud om 300,- pr.m2 går de til ekspropriasjon
eiendommene

Advokat

(se vedlagt kopi av brev) at vi var bundet til avtalen,

av beboere/grunneiere,

Her har de estimert

dersom vi tenkte som dem, kortsiktig
ovenfornevnte

AS

samtale med Kjell Elias Elllassen har han gått bort fra dette.

eventuell

kostnadsfordellng.

før Øya og Holmavegen

Dette var også under press fra Svein Thorsen og Kjell Snørteland,

12 fordi vi så den

både det 100 år gamle huset og hagen på andre siden av

veien. l følge lokalhistoriker
fra 1770-årene
arbeidet

Lyder Nes og andre er hagen vår en stor andel av den eldste hagen på Åkra,

som hørte til gjestgiveriet

vi gjør og forteller

steingarden,

beplantning

til Moljå og Mortholmen.
også steingarden

historier

uttrykker

og utvikle hagen til glede for oss og ikke minst folk og turister
Dersom det eksproprieres

som i hht Karmøy Kommunes

enkelte andre berørte grunneiere
sjarmerende

på Holmen. Mange eldre forbipasserende

glede over

om hvor fin hagen var da de var unger. Vi ønsker å bevare den gamle
som går på tur ut

fra denne vil dette historiske stykke gå tapt for alltid,

planbestemmelser

skal bevares. Dette gjelder også

både på Øya og Holmen som har flotte

eiendommer

og gamle,

hager.

ifølge reguleringsplan
Holmavegen

i karmøy Kommune skalder

være minst plass til minst 1,5 biler pr. boenhet. Vii

12 har valgt å parkere på naboeiendommen,

en av eiendommene
vår eiendom.

Holmavegen

skulle bli solgt, blir hagen i Holmavegen

Dersom det tas av denne til veg, forsvinner

og det er i hht krav ikke forsvarlig

og eiendommen

10, som vi er medeiere

i. Dersom

12 den eneste mulige parkeringsplassen

parkeringsmulighetene

på

til denne eiendommen,

vil synke i verdi.

lplankart ser vi at det vil bli en innsnevring av vei både før og etter hagen vår, så vi ser ikke nytten av
bredere

vei akkurat

i forbindelse

til at biler kjører fortere
alternativ

i denne historiske

myndighetene

med våre

småhusbebyggelsen

å redusere bilkjøring,

Den sjarmerende

eiendommer.

småhusbebyggelsen

er igjen av den første bebyggelsen
maskuline

bredder

og røffe

og tilhørende

sjarmerende

på veitraseen

til «Gamle

et vil kun føre

kan være et godt

realiseres. Fra sentralt

hold ønsker

med dette formålet.

vei på Øynå og Holmen bør bevares så

og til glede for lokalbefolkning

på Åkra, som viser kystkultur

alternativ

Viser til slutt til Oreigningslova

dersom veiutbygging

en så brei vei vil i komme i konflikt

godt som mulig, både med tanke på framtida

værbitte,

Slike ujevne

enkelte steder og saktere andre steder. Møtesteder/lommer

og turister.

Dette er det som

og industri , vi kan gjerne kalle det Åkras

Skudeneshavn».

§ 2 -55 formål-:

«Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast utan det må reknast med at inngrepet

tvil/aust er til

meir gagn enn skade. »
Formålet

med ekspropriasjon

vannforsyning
profitt.

er ikke samfunnsnyttige

eller avløp til gagn for allmennheten,

Ulempene

inngrepet

større enn de samfunnsnyttige

formål som skole, kulturhus,
formålet

er til gagn for private utbyggere

fører med seg i den kulturhistorisk
formålene

ekspropriasjon

viktige bebyggelsen

fører med seg.

Med vennlig hilsen
grunneiere

av GNR og BNR 15/330
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som søker

på Åkra er utvilsomt

