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Jeg, Ingvar Jonsen, eier følgende eiendommer gnr. 15, bnr. 197, 851 og 191.l dette svarbrevet vil jeg komme
med følgende kommentarer og innsigelser:
I brevet, fra Karmøy kommune av 23.05.2018, leserjeg at Øya og Holmavegen AS har gjort forsøk på å
komme

frem til en minnelig

løsning

med de berørte

grunneierne,

men at det ikke har vært mulig å komme

til

enighet med samtlige hjemmelshavere.
Jeg fikk tilbud om 300 kr pr. m2. Dette godtokjeg ikke.
Jeg er ikke interessert i å selge noe av min eiendom til disse utbyggerne.
Jeg leste i brev av 23.11.2017

fra Karmøyadvokatene

kommune om ekspropriasjon.

Jeg ser at det har pågått grunnforhandlinger

jeg blitt varslet

at slike forhandlinger

Hva er formålet
Dette harjeg

for denne

har pågått.

DA at Øya og Holmavegen

Utbygger

har planer

AS har søkt Karmøy

med kommunen. Hvorfor har ikke

for opparbeidelse

av vei og fortau.

utbyggingen?

ikke blitt informert

om.

Jeg skal ifølge tabellen avgi på gnr.15 bnr 197 64m2 og gnr. 15 bnr. 851 15 m2.
Itabellen

serjeg at gnr.15 bnr. 191 er ukjent og her skal en avgi 300 m2.

Til orientering

er dette

min eiendom!

Dette harjeg en tinglyst skjøte på som er tinglyst 12. juni 1913.
Hva vil utbygger gjøre med denne?
To av utbyggerne, Svein E Torsen og Kjell Inge Snørteland, kom på døren og ønsket underskrift på avtale om
atjeg var villig til å avgi grunn til opparbeidelse av vei og fortau. Jeg skrev under og tenkte ikke mer på dette.
Senere

tenkte jeg over dette og fikk ikke sove og angret

jeg de to utbyggerne

og ville trekke

meg fra denne

på atjeg

avtalen.

hadde

Det fikkjeg.

skrevet

under.

Neste dag kontaktet

I brevet

fra Karmøyadvokatene

DA, datert 23.11.2017,

står det at store deler av arealene

er allerede

avstått

vei. Dette gjelder ikke i mitt tilfelle da jeg eier deler av veien, se kart. Inngrepet på min eiendom, gnr. 15 bnr.
197 rammer meg fortsatt urimelig hardt. Det ødelegger mine parkeringsmuligheter for bil og inngangen til
huset mitt. Jeg får veien helt opp til trappen min!
Karmøyadvokatene

DA på vegne

av utbygger,

Øya og Holmavegen

AS, at det er mulig å etablere

fullgod

parkering på gnr. 15 bnr. 851. Skal jeg virkelig bruke denne eiendommen til å etablere parkering? Dette er
urimelig. Burde ikke utbygger skaffet alternativ grunn, ikke min egen! Dette er to ulike tomteeiendommer.
Utbygger

skriver

at det ikke uansett

ikke! En kan legge veien

i en annen

er andre

mulige

alternative

måter å opparbeide

tiltaket

på. Det stemmer

trase.

Utbyggerne har ikke diskutert noen ting med meg.
De skriver at de ikke har avdekket særlige forhold ved arealene som får avgjørende betydning for saken.
Dette rammer meg urimelig hardt å tvangsavstå grunn!
l plan 2041 står det rekkefølgekrav
Er det ikke da plikt for utbygger

og disse må vel følges?

å opparbeide

og ta kostnadene

med veien og fortauet?

Jeg har bodd lenge på Svendsholmen og det har aldri vært noe problem med trafikksituasjonen. Blir veien
utbedret og dermed bredere vil vel dette føre til høyere bilhastighet og mer trafikk utover. Er det utbygger sitt
mål å bygge flere boliger/leiligheter vil jo dette bli utfallet?
Jeg ble innkalt til informasjonsmøte

hos ordføreren 07.04.2017. Der uttalte jeg at jeg ikke hadde noe å selge

til utbyggerne.

Jeg synes det burde vært holdt et folkemøte for alle grunneierne om denne saken i plan 2041.
Utbyggerne burde også tatt seg en runde med befaring å sett og forklart i virkeligheten
seende

ut.

Håper på en rettferdig behandling av saken.
Med vennlig

hilsen

Åkrehamn den 09.06.2018
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