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4250 Kopervik
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ril/EOH'H

398.941?

v/Stein Nygaard
Eiendomsavdelingen
Postboks

02153

G
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'
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4291 Kopervik

Kopervik,

Kommentarer
Jeg, Else Kristine

innsi

Bergfjord

elser

mottok

å brev med varsel

brev i posten

om sak om muli

fra Karmøy

kommune

onsdag

datert 23.05.2018 (saksnr. 17/5071-5, løpenr. 33214/18) med tittelen
EKSPROPRIASJON AV DELER AV EIENDOMMENE

eks

10.06.2018

ro

rias'on

30.05.2018.

Brevet

er

«VARSEL OM SAK OM MULIG

GNR. 15, BNR. 459, 2090,

160, 239, 328, 2263,

197,

851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE l KARMØY

KOMMUNE», og er på 82 sider.
Som eiendomsbesitter

av gnr. 15, bnr. 218, 1823 og 2169 vil jeg komme

kommentarer/innsigelser

i saken om mulig

Det fremkommer

fra Karmøy

forsøk

i brevet

på å komme

vært mulig

kommune

frem til en minnelig

å komme

til enighet

ekspropriasjon
v/Stein

løsning

med samtlige

med de berørte

løsning

og enighet

at Øya og Holmavegen
grunneierne,

AS har gjort

men at det ikke har

hjemmelshavere.

På grunn av måten Øya og Holmavegen AS har opptrådt
minnelig

med

av deler av mine eiendommer.
Nygaard,

på, har det vært umulig å komme til en

med meg. Det har ikke vært noen reelle

forhandlinger

med meg, og det

føles som om de skal bestemme over meg, bestemme hva jeg skal gjøre. Jeg føler ikke at jeg blir
behandlet

med respekt.

Søknaden

fra

1.

a o

Videre

Holmave

mangler

det relevante

en AS datert

opplysninger

i saken.

23.11.2017:

Innledning

! brev av 23.11.2017
kommune.

fra Karmøyadvokatene

I innledningen

grunnforhandlinger,

av brevet

og forestående

DA er søknad

vises det til møter
innsending

om ekspropriasjon

med kommunen

av ekspropriasjon

til erverv

V01, V06 og F1, heretter omtalt som Tiltaket beskrevet i reguleringsplanen
havneområdet

i brevet

utbygging

1

ikke har blitt varslet om at slike forhandlinger

står det at bakgrunnen

av deres eiendommer

Hvilke planer

av grunn

pågående
til å opparbeide

«Bevaring av

på Åkra» id 2041, heretter omtalt som Plan 2041.

Jeg lurer på hvorforjeg
Videre

sendt til Karmøy

vedrørende

for utbygging

krever

for at de nå ønsker tillatelse
at Tiltaket

har Tiltakshaver

må opparbeides.

på deres eiendommer?

har pågått?
til ekspropriasjon

(17/5071-

er at videre

n.

Karmøy kommune
Brev 23.05.2018
EKSPROPRIASJON

(saksnr. 17/5071-5,

Iøpenr.

33214/18)

AV DELER AV EIENDOMMENE

- VARSEL OM SAK OM MULIG

GNR. 15, BNR. 459, 2090,

160, 239, 328, 2263, 197,
851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE I KARMØY KOMMUNE

Det eneste jeg vet er at ifølge tabell, (se vedlegg nr. 9) med oversikt over ubebygd areal er at gnr. 15
bnr. 200, Åkra Sjømat eiendom AS som en av tiltakshaverne skal bygge 12 naust a' 30 m2.
Hva gjør en med tomt gnr. 15 bnr. 191 som har ukjent eier og det samme for gnr. 15 bnr. 232?
Noe annen utbygging av eiendommer har jeg ikke blitt informert om. Jeg registrerer at det foregår
bygging/aktivitet på Varholmen. l plan 2041 gjelder rekkefølgekrav.
Gjelder disse kravene for alle som vil bygge eller bare enkelte utbyggere?
2.

Arealet som søknaden gjelder

Oversikten i tabellen i «Søknad om ekspropriasjon», datert 23.11.2017, viser at jeg skal måtte avgi til
sammen 263m2 av mine eiendommer. I brev av 08.11.2016 som jeg fikk fra Karmøyadvokatene DA
(vedlegg nr. 1) står det at jeg allerede har avstått areal til veiformål som jeg ikke får erstatning for. Ut
(fra mine papirer kan jeg ikke se at jeg har avstått noe slikt areal. Jeg har ikke tinglyste skjøter på
dette. Videre eierjeg grunnen som veien ligger på. Jeg har dermed nødvendig adkomst til alle mine
eiendommer sør på Holmavegen. Jeg skal få betalt for 144 m2.
Hva med det resterende arealet?
Hvor stort areal skal hver og en av Tiltakshaverne i Øya og Holmavegen AS avstå av egen fri grunn?
Hvor stort areal skal hver og en av andre berørte eiendomsbesittere langs veien avstå?
Det fremkommer ingen opplysninger om dette i avtalen som har blitt underskrevet med
eiendomsbesittere datert både 07.10.2016 og 26.09.2017 som omhandler samme avtale. Jeg kan
ikke se at kartutsnitt er vedlagt over det areal som grunneierne har avgitt fri grunn til, slik det står i
avtalen som er inngått mellom Øya og Holmavegen AS og disse.
Er disse avståelsene av fri grunn reelle eller konstruerte?
Jeg vil ha opplysninger
3.

Nærmere

3.1 Hjemmel

om dette.

om søknaden

Det må være en rettferdig

fordelingsnøkkel.

om ekspropriasjon

for ekspropriasjon

Plan 2041 ble vedtatt 17.11.2015. Denne planen har rekkefølgekrav som gjelder.
Hvorfor skal Øya og Holmavegen AS da ekspropriere?
Hvorfor ber de kommunen alternativt om å foreta ekspropriasjon etter Veglovas § 50 jfr. 59?
Jeg lurer på om ikke fordelen for de det skal eksproprieres for, er større enn ulempen vi
eiendomsbesittere blir påført?
Skal utbygging tjene lokale, private interesser?
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3.2 Utredningsplikten
ITiltakshaver sitt brev om søknad om ekspropriasjon datert 23.11.2017 står det at arealene i dag er
etablerte hager, murer og annen opparbeidet eiendom. Dette stemmer ikke, menerjeg. Eiendom
gnr./bnr.

15/1823 er pr. i dag en ubebygd tomt. Det vil forringe min eiendom dersom jeg må avstå
areal til dette formålet. Gnr./bnr. 15/2169 er en boligtomt, men er pr. idag bebygd med et lager.
Denne eiendommen forringes også. På denne tomten har jeg fått et refusjonskrav pålydende
138 005,31. (Se vedlegg nr. 9).

Det står videre at Tiltaket rammer ikke eksisterende bebyggelse. Dette stemmer heller ikke, mener
jeg, da gnr./bnr. 15/218 er bebygd og på denne tomten harjeg også fått et refusjonskrav. Dette
kravet er på 280 997, 49. (Se vedlegg nr. 9). Til sammen har jeg da fått et refusjonskrav på mag
419 000,-!
Hvorfor

får noen eiendommsbesittere

krav, andre ikke?

Jeg mener at refusjonskravet skulle ha vært forespeilet allerede i planprosessen for alle berørte
parter. Refusjonskravet kom lang tid etterpå. Tiltakshaver beskriver ikke hva som er benyttet som
verdigrunnlag/takst i forbindelse med beregning av refusjonskrav for berørte parter.
Hvilken instans har stått for å fastslå verdigrunnlaget?
Hvilke forutsetninger er lagt til grunn for beregningen?
I kostnadsoversikt ser jeg at kostnaden på grunnerverv er på 1 500 000.
Skal jeg være med å betale for dette?
Hvis det er tilfelle,

så skal jeg først betale for så å få de 43 164,- / 71 940,—?

Det betyr at jeg i realiteten må ut med 462 164,- / 490 940,-. Videre ser det ut som om jeg i tillegg
må være med å betale for kommunens behandling av søknad, m.m.. (Se vedlegg nr. 8)
Er dette en rettferdig fordelingsnøkkel?
Skal jeg betale for at andre skal sette igang tiltak?

Hvem skal betale for mine advokatutgifter som jeg har hatt så langt i saken?
Jeg er blitt uforskyldt involvert i denne saken!
Videre står det i brevet at det er uansett ingen andre alternative måter å opparbeide Tiltaket på.
Den påstanden kan vel diskuteres?
Jeg mener det finnes andre måter å løse dette på. En kan se på muligheten til å opparbeide en annen
trasé til veien. Diskusjon /vurdering

av alternativ

kunne ha vært på sin plass, mener jeg.
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De skriver videre at Tiltaket ikke vil ramme grunneierne
alminnelighet

særlig hardt, utover det ubehag som i sin

vil følge av å måtte tvangsavstå grunn.

Hvordan kan de påstå dette?
Det er mine eiendommer

som blir forringet,

mens Tiltakshaver

kan bygges fullt

ut og får dermed

en

verdiøkning.
Det står at de viser til at utbyggingen er vedtatt i planen for å ivareta tungtveiende
hensyn som boligutvikling

samfunnsmessige

m.m..

Er det ikke slik at Tiltakshaver selv må betale kostnadene ved opparbeidelse

ihht. kravene ved

boligutvikling?
Hvilke planer for utbygging har Tiltakshaver?
Er det eneboliger,

leiligheter

som skal bygges og evt. selges?

Er dette ment kun som profitt for Tiltakshaverne?
Hva er det samfunnsnyttige

aspektet

ved at kommunen

eksproprierer

for private

Er det slik at det er vanlig praksis i Karmøy kommune å ekspropriere
private

til private?

fra private aktører til andre

aktører?

Videre står det at Tiltaket skal sørge for en trafikksikker

infrastruktur

Det mangler informasjon

skal ivaretas.

om hvordan myke trafikanter

mm..

Foreligger en trafikkanalyse?
Eksisterende vei har i dag lav fartsgrense som et trafikksikkerhetsmessig
De berørte grunneierne

og risikoreduserende

vil for øvrig få dekket sine økonomiske tap i forbindelse

tiltak.

med avståelsen. Den

summen på 300,-/m2 eller 500,-/m2 vil ikke dekke mine økonomiske tap.
Finnes det skjulte kostnader som vi ikke har fått vite, er det fast pris, budsjettsprekk

og endrede

refusjonskrav for berørte parter?
Dette er informasjon

som ikke foreligger i avtalen.

Jeg ble gjort oppmerksom

på at en av aktørene blant Tiltakshaver

område. Her er prisen pr. mz mye høyere. For disse tomtene,

nylig har kjøpt to tomter i samme

har vedkommende

betalt henholdsvis

500 000,- og 350 000,-.
Hvorfor skal det være en slik forskjell mellom markedspris i dette området og det som jeg skal få for
mine areal som ligger på samme

vei?

Jeg lurer også på hvem som har stilt bankgaranti for opparbeidelse

av Tiltaket?
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3.3 Forsøk på minnelig løsning
Videre står det i brevet at Tiltakshaver har forhandlet med grunneierne slik at de først oppsøkte hver
enkelt grunneier personlig med forslag til en enkel erklæring om avståelse av fri grunn.
Dette stemmer

ikke!

Jeg har ikke forhandlet med Tiltakshaver personlig og jeg har heller ikke fått forslag om en enkel
erklæring. Mitt første «møte» med Tiltakshaver kom i brev datert 08.11.2016.
Jeg har ikke sett dette skrivet AVTALE, før en av mine sønner gjorde forespørsel om innsyn i papirer
som er sendt kommunen angående Plan 2041. Forespørsel om innsyn ble sendt 17.04.2018.
Nå, når jeg leser disse avtalene mellom Tiltakshaver og de enkelte grunneierne, undrer jeg på hvorfor
de er signert med nesten et års mellomrom
Jeg synes også det er merkelig

mellom «kjøper

og selger», og ikke signert samtidig?

at det ikke står hvilket gnr./bnr.

avtalen gjelder samt hvor mye areal

den enkelte avgir av fri grunn. Det ligger ikke ved kart som viser dette, slik det står i avtalen.
Det ble sendt ut brev med tilbud om kjøp av eiendom. (Se vedlegg nr. 1)
Jeg har svart på brev datert
svare på. Jeg tok kontakt

08.11.2016

med advokat

fra Tiltakshaver.
etter dette.

Brev datert

29.11.2016

Det har vært breweksling

ble jeg rådet til ikke å
mellom

meg/min

advokat og Tiltakshaver sin advokat.
Det siste brevet vi skrev, datert

Tiltakshaver/Karmøyadvokatene

08.09.2017

(se vedlegg nr. 12), har ikke

DA svart på.

Jeg lurer på hvorfor de ikke har svart på dette brevet?
Her stopper

all korrespondanse/kommunikasjon.

3.4 Informasjonsmøte
Karmøy kommune

med Karmøy

kommune

fredag 07.04.2017

ved teknisk sjef, kalte inn berørte grunneiere

til et informasjonsmøte

på vegne av

ordføreren fredag 07.04.2017. Jeg ser at referat fra dette møtet ligger ved, og regner med at
Tiltakshaver har begjært innsyn idette referatet?
Hvorfor ligger ikke møteinnkallingen ved i brevet (se vedlegg nr. 3)?
Hvorfor ligger ikke merknad fra meg og min datter til møtetreferatet

med ordfører vedlagt (vedlegg

nr. 5)?
Min datter

og en av mine to min sønner, representerte

meg i informasjonsmøtet

med ordfører.

De

hadde fullmakt til å representere meg. Min datter hadde med seg et skriv som hun formidlet på
møtet.

Da jeg mottok møtereferatet fra Karmøy kommune i posten 25.04.2017, leste jeg gjennom det. Min
datter og jeg, mente at referatet

var ufullstendig.

Det ble heller ikke avtalt noe nytt møte. Min datter

5

Karmøy kommune
Brev 23.05.2018 (saksnr. 17/5071—5, løpenr. 33214/18) -VARSEL OM SAK OM MULIG
EKSPROPRIASJONAV DELERAV EIENDOMMENE GNR. 15, BNR. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197,
851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE I KARMØY KOMMUNE
og jeg skrev derfor

merknad

som ble sendt rekommandert

til Karmøy kommune

ved Silvia May

Stange.

Det står i brevet, «Søknad om ekspropriasjon», at noen grunneiere har rettet kritikk mot Tiltakshaver
og grunnervervsprosessen.
Tiltakshaver mener på sin side de har gjennomført denne på vanlig måte.
Hva er vanlig måte?
Jeg mener det skulle ha vært et informasjonsmøte før hele prosessen startet. Plan—og bygningsloven

§ 1-1 mener jeg ikke har blitt brukt her. Lovensformål «.......Byggesaksbehandling etter loven
skal sikre at tiltak blir isamsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal
utføres forsvarlig.
Planle
in 0 vedtak skal sikre å enhet orutsi barhet o medvirknin
or alle berørte
interesser o m ndi heter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser
for miljø og samfunn skal beskrives».
Reguleringsplanen er vedtatt og den skal vel følges?
l informasjonsmøtet med ordfører ble blant annet reguleringsplan 2041 diskutert. Alternativ trasé
ble også diskutert. Jeg er ikke motstander av reguleringsplan 2041.
Det står i brevet, «Søknad om mulig ekspropriasjon» at de mest sentrale tilbakemeldinger blir lagt
ved. Jeg undrer meg på hvorfor de unnlater å legge ved andre sentrale sakspapirer?
Alle dokumenter og sakspapirer som omhandler denne saken er vel relevante for berørte parter?
Hvorfor er ikke følgende dokumenter vedlagt brev fra Karmøyadvokatene DA i søknad om
ekspropriasjon

datert

23.11.2017?

'

Brev av 08.11.17 fra Karmøyadvokatene DA (vedlegg nr. 1)

'

Brev av 29.11.16 fra Karmøyadvokatene DA (vedlegg nr. 2)

'

Brev av 27.03.17

fra Karmøy kommune,

'

Brev av 28.04.17

fra Karmøyadvokatene

'

Brev om merknad datert 29.04.17 fra meg og min datter (vedlegg nr. 5)

'

Brev av 13.07.17

'

Brev av 26. 07.17 fra Karmøyadvokatene DA (vedlegg nr. 7)
Kostnadsoverslag (vedlegg nr. 8)

'
'
'
'
'

fra Karmøyadvokatene

teknisk etat (vedlegg

nr. 3)

DA (vedlegg nr. 4)

DA (vedlegg nr. 6)

Oversikt over refusjonspliktig areal (vedlegg nr. 9)
Situasjonskart over refusjonspliktige areal (vedlegg nr. 10)
Forslag til fordeling av kostnader (vedlegg nr. 11)
Brev av 08.09.2017 fra Advokatene Lea, Haavik, Helland, Falkeid v/Knut Magnus Haavik
(vedlegg nr. 12)

6

4

Karmøy

kommune

Brev 23.05.2018 (saksnr. 17/5071-5, Iøpenr. 33214/18) - VARSEL OM SAK OM MULIG
EKSPROPRIASJONAV DELERAV EIENDOMMENE GNR. 15, BNR. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197,
851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191, ALLE I KARMØY KOMMUNE

Mine følelser
'

i denne

saken er at:

Jeg ikke blir møtt med respekt.

'

Relevante

'

Utbygger

opplysninger

blir utelatt.

ikke har lagt forholdene

til rette for et godt forhandlingsklima.

'

Grunnerverv

'

Tiltakshaver

'

All kommunikasjon

°

Det skulle vært reelle forhandlingsmøter.

ikke behandles

med ærlighet

skulle hatt informasjonsmøter
fra Tiltakshaver

og åpenhet.
og at de burde

vært avholdt

på nøytral

er pr. post, er en kjølig måte formidle

grunn.

informasjon

på.

'

De skal bruke mine penger til å finansiere vei slik at de får bygge fullt ut sine eiendommer.

'

Tilbudene

'

De oppleves

Jeg tilbyr

har høy grad av urimelighet
som useriøse

meg å kjøpe Tiltakshavers

aktører

og at det er forskjellsbehandling.

slik de har opptrådt

ubebygde

i denne

areal/eiendommer

saken.

i samme

område

til samme

pris

som jeg har fått tilbud om, altså 300,-/m2.
Jeg håper at det blir en ob'ektiv
relevante

sakspapirer

å en 0

fremlegges

for rette

trans

erant

organer

saksbehandlin

i Karmøy

i kommunen

og at alle

kommune.

Jeg håper også at Karmøy kommune står ved slagordet «Kommunen

som vil at du skal lykkes»!

Med vennlig hilsen
-'
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Bergfjord

Kopi: Advokatene

Lea, Haavik,

Helland,

Falkeid v/Knut

Magnus

Haavik
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