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VEDR. ERVERV
AV GRUNN TIL UTBEDRING
REGULERINGSPLAN
— BNR. 218,1823,
2169
Jeg viser til tidligere

korrespondanse

AV VEI OG FORTAU

i saken, samt etterfølgende

lHHT.

møte hvor kommunen

hvor

spørsmål knyttet til reguleringsplanen og gmnnavståelsen er drøftet.
Slik situasjonen eri dag er reguleringsplanen som viser traseen og det planlagte fortauet
vedtatt. og Øya og Holmavegen AS er nødt til å opparbeide denne der hvor kommunen har
regulert denne inn på reguleringskartet. Det er ikke mulig for Øya og Holmavegen AS å
opparbeide denne i altemative traseer.
Når det gjelder erstatning for grunnen ser vi at kommunen har opplyst at vanlig
gmnnervervspriser i Kopervikområdet, Bygnes etc er på 300 kr./1112.Dette mener Øya og
Holmavegen AS også er retningsgivende for eiendommene langs Øya og Holmavegen. For å
forsøke å komme i mål med en frivillig avtale er Øya og Holmavegen AS villige til å øke
tilbudet om erstatning. Vedlagt ligger derfor utkast til kjøpekontrakt hvor erstatningen er
oppjustert.
Tilbudet er endelig forhandlingstilbud
fra Øya og Holmavegen AS. Dersom dette ikke godtas
ber vi altemativt om at avtale om forhandstiltredelse
og avtaleskjønn signeres og retumeres

hit. Erstatningssummen for arealene vil da bli fastsatt av en domstol. I forbindelse med en slik
sak plikter Øya og Holmavegen AS å dekke grunneierne sine kostnader med advokat. gitt at
de enes om en felles advokat.

Vi ber uansett om en tilbakemelding

på dette innen 3 uker fra dette brevets dato.

Dersom du har behov for et møte eller befaring for avklaringer, eller for å drøfte
forhandlingstilbudet
hørerjeg fra deg så vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt.
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Advokat. shank. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52356393
Mobiltelelon

976 (ll) 090

t'crkingslmlk; karrn—adv.rm
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KJELL NATVIG

ANDERS

Kontor

Kontor

direkte

Mobiltelefon

53450392

41208
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MAGNUS

NATVIG
direkte

Mobiltelefon

52356394
4I2

08 I73
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HÅVAS

direkte

NERENG

52856395
975 67 375
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