. X '
Enig

Dokid: 18074959 (17/5071-

*"

VEDLEGG
17)

[El-"'1
'

,7

”I” /f/£/

[ ut

/

‘ **

,

4/;/

Fry

7 - BREV FRA

KARMØYADVOKATENE
DATIL
BERØRTEGRUNNEIERE
.
DATERT26 07 2017

f," :*

Karmøyadvokatene
Hovedgt.

26. Postboks

303.4291Kopemk
tntemett:

MadlermreravDa'r
Norske
-TK. 52856390- Fats 98563191
mavkarm-advno

- Org.nr.

DA

- Morto3361.12.03670
986

752 404

- Drittskmto

33611245586

MVA

Til berørte grunneiere

Kopervik,

26.07.20]

VARSEL OM REFUSJONSKRAV
- OPPAREBEIDELSE
AV VEI OG FORTAU
IHHT. REGULERINGSPLAN
"BEVARING AV HAVNEOMRÅDET
PÅ ÅKRA"
PLAN ID 2041

—

Øya og Holmavegen AS har til hensikt å opparbeide "Vei VO] ", og fortau "Fl" og "F2" jfr.
gjeldende reguleringsplan "Bevaring av havneområdet på Åkra" plan id 2041 som tredde i
kratt den 17.11.2015.
Øya og Holmavegen AS eies av grunneierne Kjell Inge Snørteland, Holmen Panorama AS,
Åkrehamn Trålbøteri AS, Åkra Sjømat Eiendom AS og Bjørn Inge Gustavsen mfl. jfr også
vedlagt liste hvor disse er angitt som tiltakshavere.
] forbindelse med at en grunneier som har plikt til å opparbeide fellesanlegg etter plan og
bygningslovens § 18-1 oppfyller denne plikten, kan han kreve kostnadene med dette fordelt
på andre grunneiere som etter loven har fordel av opparbeidelsen. Du mottar dette brevet da
din eiendom er vurdert til å være en av de eiendommene som plikter å bidra med en andel av
kostnadene til å opparbeide fellesanlegget.
Anlegg som det kan kreves refusjon for er offentlige vei- vann- og avløpsanlegg
18-] og private fellesanlegg eller parkbelte langs industriområde etter § 18-2.

etter plbl §

Refusjonskravet skal i utgangspunktet fordeles etter størrelsen på tomtene som de berørte har,
men den skal samtidig også svare til verdiøkningen på tomten.
l forbindelse med at tiltakshaver krever kostnadene fordelt på andre grunneiere skal
tiltakshaver utarbeide et forslag til kostnadsfordeling som skal sendes ut til berørte grunneiere,
men det er kommunen som så fatter endelig vedtak om hvordan kostnadsfordelingen
blir.
Tiltaket fremgår av vedlagte kartskisser som er utarbeidet i forbindelse med utarbeidelsen
den tekniske planen.

av

Vedlegg 1: Plan over refusjonsenheten
For ordens skyld legges plan og bygningslovens
om refusjon.
Vedlegg 2: Plan og bygningslovens
_ Advokat,

sivek.

og shims.
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Vedlagt ligger også kostnadsoverslag

over utbyggingen.

Vedlegg 3: Kostnadsoverslag
Vedlagt ligger også en oversikt over de arealene som tiltakshaver mener er refusjonS
pliktige.
med situasjonskart som viser hvilke arealer tiltakshaver mener gnmneier er relirsjons
pliktige
for.
Vedlegg 4: Oversikt over refusjonspliktige areal

Vedlegg 5: Situasjonskart over refusjonspliktige areal
Av vedlegg 4 fremgår begrunnelsen for hvorfor eiendommen anses som refusjonsp
liktig.
plbl. § 18—6som ligger vedlagt fremgår det at de refusjonspliktige arealene er:

Av

- Ubebygd areal som blir byggeklart etter §§ 18-1 og 18-2
— Ubebygd del av bebygd eiendom når den ubebygde del kan bebygges selvstendi
g

— Del av bebygd eiendom som ikke kan bebygges selvstendig, dersom eksisterende
-

bebyggelse utgiør mindre enn 2/3 av tillatt utnytting
Areal med bebyggelse som etter kommunens skjønn er saneringsmoden eller
som av

andre grunner har en klart lavere verdi enn verdien av den tomt den beslaglegger

Areal som har lätt midlertidig utsettelse med å oppfylle forpliktelsene etter §
lB—l,
dersom forpliktelsene blir Oppfylt gjennom tiltaket.

Vedlagt ligger også oversikt over hvordan kostnadene som fremgår av vedlegg
2 fordeler seg
på de arealene som fremgår av vedlegg 3.
Vedlegg 6: Forslag til fordeling av kostnader
Tiltakshaver legger til grunn at verdistigningen for hver enkelt eiendom tilsvarer
de
kostnadene som er fordelt på den enkelte eiendommen, da tomtene er ubebygge
lige uten at
tiltaket blir opparbeidet.
Da din eiendom er en av eiendommene som anses som refusjonsplilm'g gis du
med dette
muligheten til å komme med en uttalelse til det som fremgår av dette brevet Frist
for uttalelse
er etter plbl 13‘18-8 tre uker og kan sendes til:
Advokat Magnus Håvås Nereng
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