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VEDR. SØKNAD OM EKSPRPPRIASJON
ÅKRA (PLAN 2041)

- BEVARING AV HAVNEOMRÅDET

PÅ

INNLEDNING
Jeg viser til tidligere innsendt søknad om ekspropriasjon på vegne av Øya og Holmavegen
AS. Jeg viser også til befaring på stedet og møte som er blitt avholdt på trålbøteriet den
21.03.2019.
Da det er gått endel tid siden søknaden ble sendt inn har Øya og Holmavegen AS behov for å
redegjøre for hvordan de nå ser på saken. Særlig ser de behov for å gi uttrykk for sitt syn på
forholdet mellom denne saken og reglene om refusjon i plan og bygningsloven.
De har også sendt ut et nytt tilbud til grunneierne og de vil også oppdatere kommunen på
dette.
FORHOLDET MELLOM EKSPROPRIASJONSSAKEN
REFUSJON

OG REGLENE OM

I saken har det vært et stort fokus på reglene om refusjon fra grunneiernes side. Politikerne
har også vist interesse for temaet og bedt om mer informasjon om dette. Reglene om refusjon
ble belyst av administrasjonen på en god måte på møtet den 21.03.2019.
I gjennomgangen ble det påpekt fra administrasjonen sin side at søknaden om ekspropriasjon
og et eventuelt refusjonskrav er to forskjellige saker som må holdes adskilt. Dette fremgår
også helt korrekt av det opprinnelige saksfremlegget til formannsskapet.
Dette er også Øya og Holmavegen AS sitt syn på saken, og de er av den klare oppfatning at
det ikke er anledning til å vektlegge i ekspropriasjonssaken at en grunneier kan få
refusjonskrav som en følge av at veien blir opparbeidet.
Slik Øya og Holmavegen AS ser det vil det å legge vekt på et mulig refusjonskrav når
kommunen nå skal fatte vedtak i saken være legge vekt på et såkalt utenforliggende hensyn
som kan føre til forvaltningsrettslig ugyldighet.
Uansett mener Øya og Holmavegen AS at det det ikke slik at et eventuelt fremtidig
refusjonskrav kan være noe argument mot å ekspropriere.
Advokat, siv.øk. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon 976 09 090
ferkingstad@karm-adv.no
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Refusjonsreglene stammer nettopp fra ekspropriasjonsretten og har sitt utgangspunkt i at den
grunneieren som blir ekspropriert, til for eksempel vei, fikk fratrekk i erstatningen for
verdistigningen byggemodningen utgjorde. Andre grunneiere som fikk byggemodnet tomter
uten å bli ekspropriert fikk ingen krav. Dette ble så urimelig at man allerede i 1896 vedtok
refusjonsregler som har samme effekt som de vi har i dag, slik at alle tomter som ble
byggemodnet måtte betale bidrag i veien.
I tiden etter dette har refusjonsreglene vært kritisert for å være vanskelige å praktisere, men
det har aldri vært uenighet om at det er rimelig at en som byggemodner andres tomter skal
være berettiget et slikt refusjonskrav. I forarbeidene (0t.prp. nr. 45 (2007-2008) side 268) til
dagens regler står det om dette:
"Refusjonsreglene i loven har vært gjenstand for kritikk Kritikken retter seg imidlertid ikke
mot det grunnleggende hensyn at den som har anlagt veg, vann- og avløpsledninger skal
kunne kreve at eiendommer somfår nytte av vegen eller ledningene blir belastet med en del
av utgiftene. Kritikken går i stedet på at reglene er tungvinte, liteforutberegnelige og
vanskelige å praktisere."
De som nå opplever at refusjonsreglene er lite rimelige har altså en oppfatning av dette som er
stikk i strid med hvordan stortinget og en samlet offentlig forvaltning opplever det.
At det finnes refusjonsregler er også en forutsetning for at kommunen skal kunne pålegge en
grunneier å bekoste store offentlige infrastrukturtiltak. Det er også derfor bestemmelsene om
plikt til å opparbeide vei og refusjonsbestemmelsene er plassert fortløpende i samme kapittel i
plan og bygningsloven.
I reguleringsprosessen ble det påpekt av mine klienter at kravet om å opparbeide vei og fortau
i området ville bli svært kostbart og potensielt føre til at reguleringsplanen aldri ble realisert.
Eksempel på dette fremgår av saksfremlegget da reguleringsplanen ble behandlet av
kommunestyret side. 11. Som det fremgår her var kommunen sitt svar på dette at de viser til
mulighetene for å kreve refusjon fra de andre grunneierne i området som finnes i plan og
bygningsloven.
Det blir et paradoks dersom kommunen nå opplever at refusjonskravet, som de i
reguleringsprosessen bruker som et argument for at planen er rimelig, er så urimelig at de ikke
ønsker å sørge for at planen blir gjennomført.
Det er heller ikke slik at man i denne saken har å gjøre med svært ressurssterke utbyggere på
den ene siden og mindre ressurssterke grunneier uten utbyggingsinteresser på andre siden.
De som utgjør Øya og Holmavegen AS har svært forskjellig bakgrunn, hvor flere eier mindre
arealer og ikke på noen måte mer ressurssterke enn de mest aktive motstanderne mot
veibyggingen.
Det eierne av Øya og Holmavegen AS imidlertid har til felles er at de lojalt forholder seg til
kommunens reguleringsplan ved at de har innsett at veien må bygges, og at de har gått
sammen for å samarbeide om dette. De bruker nå også store ressurser på å forsøke å oppfylle
kommunens rekkefølgekrav.

Side 2 av 4

Karmøyadvokatene
Det

Selv om flere av motstanderne av utbyggingen nå redqdør for at de ikke skal bygge noe som
helst på sine tomter, hadde de også de åpenbart byggeplaner da planen ble vedtatt. Jeg viser
her til merknadene fra Mannes gjengitt på side 12 i saksfremlegget til reguleringsplanen, hvor
Mannes åpenbart har byggeplaner på den refusjonspliktige tomten langs Vikavegen. Jeg viser
også til merknadene fra Bergsfiord på side 26, hvor det fremgår at Helge Mikal Bergfjord
ønsket at sine arealer på vestsiden av Øyavegen skal reguleres til bolig.
Slik Øya og Holmavegen AS ser det er det nå da bare rett og rimelig at disse tar sin del av
kostnadene med infrastrukturen som byggemodner disse tomtene.
OM FORSØK PÅ Å KOMME TIL EN MINNELIG LØSNING
Det er et vilkår for å vedta ekspropriasjon at forhandlinger er forsøkt. Øya og Holmavegen AS
mener dette vilkåret var oppfylt allerede da de sendt inn søknaden om ekspropriasjon.
De hadde da sendt ut to utkast til kjøpekontrakt. De hadde også oppfordret grunneierne til å gi
en tilbakemelding dersom de ønsket et møte eller befaring for å drøfte forhandlingstilbudet.
Dette fremgår av vedlegg 5 til søknaden. Tilbakemeldingene fra grunneierne var stort sett
knyttet til mostand mot planen som sådan, og refusjonskravet.
Øya og Holmavegen AS har nå sendt ut et nytt tilbud til grunneierne som jeg legger ved.
Dette er fremsatt som et siste forsøk fra deres side på å forsøke å komme til en minnelig
løsning i saken.
Tilbudet tilsvarer en erstatning på kr. 1000,-/m2.
Ingvar Jonsen er videre i tillegg tilbudt opparbeidelse av nye biloppstillingsplasser
av trase fra huset til biloppstillingsplassene mot veien.

og sikring

De som må avstå grunn og som er aktuelle for refusjon er videre tilbudt betalingsutsettelse
refusjonskravet.

for

Grunneierne er også i brevet tilbudt møte eller befaring for å drøfte tilbudet.
Jeg legger ved kopi av tilbudene som er sendt ut.
Jeg har bedt om en tilbakemelding på tilbudet innen 24.04.2019. Ingen av grunneierne har
takket ja til tilbudet. Ingen har heller bedt om befaring, møte eller kommet med noe
mottilbud. Jeg legger ved de tilbakemeldingene som er kommet.
AVSLUTNING
Øya og Holmavegen AS mener de har strekt seg så langt det er rimelig å forvente i
forhandlingene, og at vilkårene for å vedta ekspropriasjon klart er oppfylt.
De ber om at saken nå da blir tatt til behandling av formannskapet i det forestående møtet den
20.05.2019.
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Else Kristine Bergfjord
Sendt pr. epost jfr. fullmakter

03.04.2019

VEDR. ERVERVAV GRUNN TIL UTBEDRINGAV VEI OG FORTAUIHHT.
REGULERINGSPLAN
Jeg viser til den søknaden om ekspropriasjon som ligger til behandling hos Karmøy
kommune. Jeg viser også til befaring og møte som er gjennomført etter initiativ fra Karmøy
formannskap.
Øya og Holmavegen AS har besluttet å fremsette et nytt tilbud om erstatning for grunnen som
er regulert til vei og fortau.
Øya og Holmavegen AS har forståelse for at det kan være krevende å stå overfor en situasjon
hvor eiendommen man eier kan bli ekspropriert. Samtidig må Øya og Holmavegen AS
forholde seg til den reguleringsplanen som kommunen har vedtatt som plasserer veien i
terrenget som vist på befaringen.
De er også nødt til å opparbeide veien for at det skal være mulig å bygge noe som helst langs
veien. Frem til veien er bygd vil alle de som ønsker å bygge langs trasen få.krav om å bygge
veien, og de vil ikke få ferdigattest for tiltak før veien er opparbeidet. I realiteten er det da et
byggeforbud i området frem til veien er bygd. Øya og Holmavegen AS frykter at hele området
vil forfalle dersom dette forblir situasjonen. For å få realisert veien avstår Øya og
Holmavegen AS sine eiere derfor også selv betydelige arealer fra sine eiendommer
vederlagsfritt til opparbeidelsen av veien.
Som et siste forsøk på å unngå at det blir nødvendig med ekspropriasjon ønsker Øya og
Holmavegen AS å fremsette et nytt tilbud til kjøpekontrakt. Et utkast til kontrakt ligger
vedlagt. Erstatningen tar her utgangspunkt i at du får kr. 1000/m2 for de arealene som ikke
allerede er veiareal i dag. Som kommunen redegjorde for på møtet er det praksis at man ikke
får erstatning for de arealene som allerede er opparbeidet som kommunal vei.
Dersom det blir fastsatt refusjonsplikt i forbindelse med et eventuelt refusjonskrav for
eiendom du eier, og forfall ville skjedd etter hovedregelen om forfall etter 5 uker, tilbyr Øya
og Holmavegen AS, i tillegg til vederlaget over, utsatt betalingsplikt for refusjonskravet frem
til eiendommen skal bebygges, til det fradeles eiendom, til eiendommen blir solgt eller på
annen måte skifter eier, eller senest når det har gått 10 år siden refusjonskravet ble fastsatt
med endelig virkning. I perioden fra fastsettelse til betaling må det i så fall svares rente på 6
mnd.NIBOR+ 2,5 prosentpoeng, i dag ca. 5 % rente. Etter plan og bygningsloven har et
Advokat,sivmk.og siv.ing.
DIDRIKFERKINGSTAD
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eventuelt refusjonskrav panterett i det det refusjonspliktige arealet og Øya og Holmavegen AS
vil benytte seg av denne retten.
Dersom du ikke godtar tilbudet ber vi alternativt om at tidligere oversendt avtale om
forhåndstiltredelse og avtaleskjønn signeres og returneres hit. Erstatningssummen for arealene
vil da bli fastsatt av en domstol. Erstatningssummen fastsettes da etter "Lov om vederlag ved
oreigning av fast eigedom", og man skal etter Grunnloven da få utmålt "full erstatning".
Dersom du har behov for et møte eller befaring for avklaringer, eller for å drøfte
forhandlingstilbudet hører jeg fra deg så vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt.
Vi ber uansett om en tilbakemelding på dette innen 3 uker fra dette brevets dato.
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Ingvar Jonsen
Holmavegen 21
4270 Åkrehamn

Kopervik, 03.04.2019
VEDR. ERVERV AV GRUNN TIL UTBEDRING AV VEI OG FORTAU IHHT.
REGULERINGSPLAN
Jeg viser til den søknaden om ekspropriasjon som ligger til behandling hos Karmøy
kommune. Jeg viser også til befaring og møte som er gjennomført etter initiativ fra Karmøy
formannskap.
Øya og Holmavegen AS har besluttet å fremsette et nytt tilbud om erstatning for grunnen som
er regulert til vei og fortau.
Øya og Holmavegen AS har forståelse for at det kan være krevende å stå overfor en situasjon
hvor eiendommen man eier kan bli ekspropriert. Samtidig må Øya og Holmavegen AS
forholde seg til den reguleringsplanen som kommunen har vedtatt som plasserer veien i
terrenget som vist på befaringen.
De er også nødt til å opparbeide veien for at det skal være mulig å.bygge noe som helst langs
veien. Frem til veien er bygd vil alle de som ønsker å bygge langs trasen a krav om å bygge
veien, og de vil ikke få ferdigattest for tiltak før veien er opparbeidet. I realiteten er det da et
byggeforbud i området frem til veien er bygd. Øya og Holmavegen AS frykter at hele området
vil forfalle dersom dette forblir situasjonen. For å få realisert veien avstår Øya og
Holmavegen AS sine eiere derfor også selv betydelige arealer fra sine eiendommer
vederlagsfritt til opparbeidelsen av veien.
Som et siste forsøk på å unngå at det blir nødvendig med ekspropriasjon ønsker Øya og
Holmavegen AS å fremsette et nytt tilbud til kjøpekontrakt. Et utkast til kontrakt ligger
vedlagt. Erstatningen tar her utgangspunkt i at du rar kr. 1000/m2 for de arealene som ikke
allerede er veiareal i dag. Som kommunen redegjorde for på møtet er det praksis at man ikke
får erstatning for de arealene som allerede er opparbeidet som kommunal vei.
I tillegg ser Øya og Holmavegen AS at din eiendom blir hardere rammet av inngrepet enn
andre og de ønsker derfor også å.tilby å opparbeide oppstillingsplass for to biler på arealet
sørforbi huset, samt å etablere sikring mot veien og en trygg trasé fra huset og frem til
biloppstillingsplassene.
Advokat, sivmk. og siv.ing.
DIDRIK FERKINGSTAD
Kontor direkte 52856393
Mobiltelefon 976 09 090
ferkingstad@karm-adv.no
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Dersom du ikke godtar tilbudet ber vi altemativt om at tidligere oversendt avtale om
forhåndstiltredelse og avtaleskjønn signeres og retumeres hit. Erstatningssummen for arealene
vil da bli fastsatt av en domstol. Erstatningssummen fastsettes da etter "Lov om vederlag ved
oreigning av fast eigedom", og man skal etter Grunnloven da få utmålt "full erstatning".
Dersom du har behov for et møte eller befaring for avklaringer, eller for å drøfte
forhandlingstilbudet hører jeg fra deg så vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt. Øya og
Holmavegen AS ønsker her en dialog med deg om hvordan oppstillingsplassen m.m. kan
opparbeides.
Vi ber uansett om en tilbakemelding på dette innen 3 uker fra dette brevets dato.
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Kjøpekontrakt

Kjøper:
Øya og Holmavegen AS orgnr. 918 092 218

Selger:
Else Kristine Bergord

Kontraktengjelder
Selgeren avstår nødvendig grunn og tilhørende rettigheter til bygging/utbedring av Øyavege
n
og Holmavegen ihht. vedtatt reguleringsplan.
Grunnavståelsen fremgår av vedlagt kartskisse.

Kjøpesum/erstatning
Partene er enige om at kjøper betaler for arealavståelsen kr. 143.880,-.
Det tas forbehold om at eventuelle panthavere gir pantefrafall for arealene og at de aksepter
er
utbetaling til selger.
Erstatningen utbetales senest to uker etter at kontrakten og alle dokumenter som er
nødvendige for å gjennomføre og fradele arealet er signert og sendt kommunen.

Generellekontraktsvilkår
Kjøpesummendekkeravståelseav grunn og rettigheter samt alle skader og ulemper som har
sammenheng med avståelsen eller veitiltaket det erverves grunn til fordel for.

Kjøper utfører og bekoster nødvendig omlegging av lovlig anlagte ledninger.
Eventuelle endringer i avkjørsler eller adkomstforhold går fram av plantegningene eller
er
angitt under punkt 3. Det er ikke kjøpers ansvar å vedlikeholde avkjørsler eller adkomst
veger
i fremtiden.
Kjøper kan ta i bruk eiendommen når denne kontrakten er underskrevet av begge parter.

Underskrifter
Dennekontraktener underskreveti 2 eksemplar, ett til hver av partene.
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Kjøpekontrakt

Kjøper:
Øya og Holmavegen AS orgnr. 918 092 218
Selger:
Ingvar Jonsen
Kontrakten gjelder
Selgeren avstår nødvendig grunn og tilhørende rettigheter til bygging/utbedring av Øyavegen
og Holmavegen ihht. vedtatt reguleringsplan.
Grunnavståelsen fremgår av vedlagt kartskisse.
Kjopesum/erstatning
Partene er enige om at kjøper betaler for arealavståelsen kr. 78.920,-.
Det tas forbehold om at eventuelle panthavere gir pantefrafall for arealene og at de aksepterer
utbetaling til selger.
Erstatningen utbetales senest to uker etter at kontrakten og alle dokumenter som er
nødvendige for å gjennomføre og fradele arealet er signert og sendt kommunen.
Øya og Holmavegen AS skal også opparbeide oppstillingsplass for to biler på arealet sørforbi
huset, samt etablere sikring mot veien og en trygg trasé fra huset og frem til
biloppstillingsplassene. Opparbeidelsen skal skje etter nærmere avtale med Jonsen.
Generelle kontraktsvilkår
Kjøpesummen dekker avståelse av grunn og rettigheter samt alle skader og ulemper som har
sammenheng med avståelsen eller veitiltaket det erverves grunn til fordel for.
Kjøper utfører og bekoster nødvendig omlegging av lovlig anlagte ledninger.
Eventuelle endringer i avkjørsler eller adkomstforhold går fram av plantegningene eller er
angitt under punkt 3. Det er ikke kjøpers ansvar å vedlikeholde avkjørsler eller adkomstveger
fremtiden.
Kjøper kan ta i bruk eiendommen når denne kontrakten er underskrevet av begge parter.
Underskrifter
Denne kontrakten er underskrevet i 2 eksemplar, ett til hver av partene.
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Karmøyadvokatene DA
Hovedgt 26
Postboks 303
4291 Kopervik

Åkrehamn 18.4.2019

Viser til brev fra dere av 3.4.19 vedr. erverv av grunn til
utbedring av vei, fortau etc.
Her er aldeles ingenting mer å avgi på min eiendom!
Kommunen har tidligere tatt seg til rette og lagt vei, og dermed delt
eiendommen i to, og det til og med uten noe som helst vederlag!
Det lille som er igjen av tomta, ber jeg om å få ha i fred!
Det kommer aldeles ikke på tale med noe salg her!

Garasjen blir i tilfelle helt ubrukelig, og det er helt uaktuelt med
noen ny garasje på sørsiden, som foreslått av dere, og det er heller
ikke plass til å parkere 2 biler der!
Dessuten vil jo vei med fortau komme helt oppunder trappa mi!
Håper og ber om forståelse for dette!
Ber om fred og avslutning i denne sak, for vi har mer enn god nok
vei her ute på Holmen!
Håper nå siste ord i denne sak fra min side er sagt!
Vennlig hilsen
lngvar Jonsen

Postboks 129
4296 Åkrehamn

Magnus Nereng
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

GH H <ghhpost@hotmail.corn>
24. april 2019 21:59
Magnus Nereng
Øyav.83

Geir-Helge Hauso
øyavegen 83
4270 Åkrehamn

24.04.2019

Karmøyadvokatene DA
Att:Magnus Håvås Nereng

VEDR.ERVERVAV GRUNN TIL UTBEDRINGAV VEG OG FORTAU I øYAVEGEN 83
Visar til brev datert 03.04.2019
Da stod i brevet, eit spørsmål frå dykkar side, ang. tilbud pålydande kr 1000/m2 i forbindelse om erstatning av min eigedom i øyavegent 83. Takkar
herved
nei til det.

Med vennlig helsing
Geir-Helge Hauso

i.

Karmøyadvokatene DA
v/Magnus Håvås Nereng

Henry Elias Eliassen
Postboks 343
4296 Åkrehamn

Åkrehamn, 23.04.2019

Svar på brev vedr. erverv av grunn til utbedring av vei og fortau, datert 03.04.2019
Tilbudet aksepteres ikke.

Med vennlig hilsen
Henry Elias Eliassen
Kjell Elias Eliassen
Liv Staupe

ADVOKATENE

LEA
HAAV1K
HELLAND
FALKEID

Haraldsgt. 94 I Postboks490 5501 Haugesund
T: 52 70 05 30 1 F: 52 70 05 33
KONTORSJEFCECILIEBRUAS 1 E: cbr@advokatenelhh.no

Adv MagnusHåvåsNereng

magnus(d),kann-adv.no

Vår ref: 11191/16 KIvIll

Dato: 16.04.19

VEDR ERVERVAV GRUNNTIL UTBEDRINGAV VEI OG FORTAUI
HENHOLDTIL REGULERINGSPLAN
Jegvisertil dittbrevav 03.04.19til min klientElseKristineBergfiord.
JegharfåttopplystatElse KristineBergflordavslårtilbudetpå kr 1 000 prkvmfraØyaog
HolmavegenAS. Begrunnelsenfordetteer at sakenalleredeerunderbehandlingi Karmøy
kommune.
Else KristineBergfiordavslårOgsåå underskriveforhåndsinntredelse
og avtaleskjønnsom Øya
og Holmavegenberom. DetteogsåbegrunnetmedatsakenerunderbehandlinghosKarmøy
kommune.

d, 16.0
ut MagnusHa vik

ADV. ERIK LEA
T: 52 70 05 35
M:90 94 25 64
E: el@advokatenelhh.no
0: NO 971 341 510 MVA

ADV. KNUT MAGNUS HAAVIK
T: 52 7005 31
M:40 41 79 48
E: kmh@advokatenelhh.no
0: NO 971 341 629 MVA

ADV. ODD AR1LDHELLAND
T: 52 70 05 36
M:95 04 93 28
E: oahadvokateneIhh.no
0: NO 984 436 246 MVA

ADV. CHRISTOFFERA. FALKEID
T: 52 70 05 39
M:92 24 84 84
E: caf@advokateneIhKno
0: NO 918 662 200 MVA

ADV. CECILIEA. AARVIK
T: 52 70 05 37
M:92 86 40 37
E: caa@advokateneIhh.no

ADV. EIRIKHELLAND
7: 52 70 05 38
M: 98 40 39 04
E: ehe@advokatenelhh.no

