at
-

E,

(17/5071—
E Dokid:18074939

'«
/.i

17)

2 - BREVFRA
VEDLEGG
DATIL
. .) KARMØYADVOKATENE
ELSE K BERGFJORD
2911 2016

Hovedgt.

z
[ ' ø,.

q ,5

DATERT

Else Kristine

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
—Tlf, 52856390 - Faks 52856391 - Klientkonto 3361.12.03670
« Org.nr. 986 752 404 MVA
Internett: www.karm—advno
Kopervik

303. 4291

»

“LL”? L.!
"l

i 11,

z.?

/

DA

Karmøyadvokatene

26. Poslboks

..

_

- atskonto

3361.12.46566

Bergtjord

Stangalandgata 12
4250 KOPERVIK

Kopervik.

AV GRUNN
VEDR. ERVERV
REGULERINGSPLAN

TIL

AV VEI OG FORTAU

UTBEDRING

29.11.2016

IHHT.

om tilbud om
J'g viser til mitt brev av ()8.l 1.2tll6 hvor jeg ber om tilbakemelding
som er gitt.
grunnerverv aksepteres. .leg takker for de tilbakemeldingene
Øya og Holmavegen

AS har drøftet grunnervcn'et

med Ernst Håkon Bergljord

som vi tikk

forståelsen av at uttalte seg på vegne av arvingene etter Helge Mikal Bergljord. som formelt
om en tilbakemelding

står som eier av eiendommene enda. For ordens skyld berjeg
som har overtatt eiendommene etter Helge Mikal Bergfjord.

om hvem

AS er. Eierne er
Enkelte har etterspurt inlormasjon om hvem eierne av Øya og llolmavegen
Åkra Sjomat Eiendom AS. Åkrehamn Trålboteri AS. Kjell Inge Snorteland. Holmen
Panorama AS og Nancy AS. Selskapet har kun som formål å bygge den regulerte veien.
på behovet for å bygge veien. Bakgrunnen er at
Enkelte har også etterspurt en tilbakemelding
har bestemt at den skal bygges. De har også bestemt at det
kommunen i sin reguleringsplan
ikke er tillatt med nybygg langs veien forveien er bygget. Dette fremgår av
som jeg legger ved. Det innebaerer at samtlige
rekkefølgebestemmelser
reguleringsplanens
eiendommer langs veien vil få pålegg om å opparbeide veien dersom de bygger nybygg på
sine eiendommer. Alternativt vil kommunen kreve at grunneierne erklærer at de skal være
den dagen veien blir bygget.
med på opparbeidelseskostnadene
er skissert til ti vaere mellom
hvor kvadratmeterprisen
Det er også kommet tilbakemeldinger
kr. 2500: og kr. 6()()().—pr. ml. Dette gir så høye priser at denne side antar at det er priser
hvor verdien av påstående bygninger inngår. Dette er et feil utgangspunkt for
erstatningsutmålingen.

Oya og l-lolmavegen AS har latt signaler om at kommunen onsker at denne veien skal bygges
og at kommunen

onsker

med grunneierne

r avholde et informasjonsmote

om dette. En del av

de sporsmålene som er stilt i brevene ser jeg er sporsmål som har en relasjon til kommunen og
vi ser det som mest hensiktsmessig at disse blir besvart i dette motet. Slik vi har forstått det vil
motet bli avholdt en gang på nyåret. og vi ser det som naturlig
droftelsene om grunnerverv.
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