Elga

[13%kid:18074957(17/5071-

El. . '

VEDLEGG G - BREV FRA
KARMØYADVOKATENE
DA TIL
BERØRTE GRUNNEIERE
LANGS ØYA
- OG HOLMAVEGEN DATERT
13 07 2017

Z/åölLÅ/Hlj

Karmøyadvokatene

W,

Ø

DA

Medernrner av Den Norske Advokatforemg
Hwedgt. 26, Postboks 303, 4291 Kopervik—Tlf. 52856390 -Faks 52856391 - Klieniktmto 33611203670 —Drillskonto 3361.12.46566
Internett: www.karm-adv.no
- 0rg.nr. 986 752 404. MVA

Til berørte grunneiere

langs Øya—og Holmavegen

Kopervik,

13.07.2017

VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING AV VEI OG FORTAU [HI-IT.
REGULERINGSPLAN
"BEVARING AV HAVNEOMRÅDET
PÅ ÅKRA" - PLAN ID
2041
J eg viser til tidligere oversendelse av forslag til kjøpekontrakt,
og forslag til avtale om
forhåndstiltredelse
for de arealene som er avsatt til offentlig fortau og vei i gjeldende

reguleringsplan

"Bevaring av havneområdet på Åkra" - plan id 2041.

Utbygger har nå fått avtaler med de aller fleste berørte grunneierne. For enkelte grunneiere
pågår det enda drøftelser om grunnervervet. Noen av grunneierne har imidlertid valgt å ikke

signere hverken kjøpekontrakt eller avtale om forhåndstiltredelse.

ikke pågår forhandlinger

med har det heller ikke kommet

Fra mange av de som det nå

konkrete

tilbakemeldinger

om på

hvilke vilkår disse grunneierne kan være villig til å signere slike avtaler.

For å sikre framdrift i prosjektet varsles samtlige grunneiere som det nå ikke er inngått avtale
med, om at utbygger vil gjøre forberedelser til ekspropriasjon jfr. plbl. kapittel 16, og at de vil
søke kommunen om tillatelse til dette. Dette vil i så fall innebære at tiltredelse og
erstatningsfastsettelse
vil skje med grunnlag i vedtak om ekspropriasjon.
Utbygger varsler også om at de vil søke om forhåndstiln'edelse
av arealene jfr.
oreigningsloven
§ 25. Dette innebærer at utbygger vil be om tillatelse til å ta i bruk arealene
før skjønn er avholdt. Ved en slik prosess vil grunneier få mindre innflytelse på hvordan
avståelsen og bruken blir enn dersom en inngår i forhandlinger med utbygger om vilkår og

premissene for bruken.

Det som fremgår over innebærer ikke at pågående

forhandlinger

stepper Opp, og for de

grunneierne som ønsker å forhandle videre eller nå inngå i forhandlinger, vil utbygger

selvsagt imøtekomme

dette.

Berørte grunneiere får dekket nødvendige utgifter til juridisk bistand etter bestemmelsene
oreigningsloven
§ 15 og skjønnsprosessloven
§ 54. § 54 forutsetter at grunneiere med

i

likeartede interesser bør benytte samme juridiske bistand om de ønsker å få kostnadene
dekket. Til orientering i den forbindelse er en av grunneierne allerede representert av advokat

Knut Magnus

Haavik.

Dere Oppfordres

med dette til å komme med en uttalelse til dette innen 07.08.2017.

Advokat, siv.øk. og siv.ing.
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