SAKSPROTOKOLL - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Kommunestyret behandlet saken den 01.07.2019, saksnr. 87/19
Behandling:
Saken behandlet etter sak 60/19.
Eriksen redegjorde og stilte spørsmål ved sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Eriksen fratrådte.
42 representanter til stede.
Nilsen (KrF) redegjorde og stilte spørsmål ved sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Nilsen fratrådte.
41 representanter til stede.
Simonsen (H) foreslo:
Eriksen (KrF) er å anse habil til å behandle denne saken.
Nilsen (KrF), kan ut i fra sin redegjørelse, anses som inhabil i saken.
Endresen (FrP) foreslo:
Eriksen (KrF) er ikke å anse som inhabil til å behandle denne saken.
Nilsen (Ap) er å anse inhabil dersom hans vennskap er det som er avgjørende for hans syn i saken.
Knutsen (KrF) foreslo:
Begge er å anse som habile.
Eriksen (KrF) ble enstemmig vedtatt habil.
Eriksen tiltrådte.
42 representanter til stede.
Nilsen (KrF) ble enstemmig vedtatt habil.
Nilsen tiltrådte.
43 representanter til stede.
Hatløy (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen, hvor det utredes hvilke vegutbedringer som er
nødvendige for å oppfylle rekkefølgekravet i planen, samt om dette vil medføre at færre eiendommer berøres
og mindre grad, basert på mulig enklere løsninger.

Utsettelsesforslaget fremsatt av Hatløy fikk 17 mot 26 stemmer og falt (H 6, SV 1, MDG 1, SP 2,
FrP 4, UA 4, KrF 1).
Thorheim (UA) foreslo:
1. Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som V04, V06 og F1, fra
grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237,
125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune for å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøyno og
Holmane, egengodkjent av Karmøy kommunestyre den 17.11.15 jfr. Søknaden.
2. Kommunestyret viser til at det i 2019 er vedtatt ny kommunedelplan for Åkrehamn, og ber rådmannen ta
en fornyet gjennomgang av Plan 2041, med tanke på en nærmere koordinering mellom målsettingene i Plan
2041 og den nylig vedtatte kommunedelplanen for Åkrehamn, herunder nærmere vurdering av utforming
av fortau, gateplan m.m.
3. Kommunestyret er innstilt på at Karmøy kommune vil være tiltakshaver og utbygger samt finansierer for
forbedringer av dagens vei vist i Plan 2041, eventuelt justert etter fornyet plangjennomføring.

Ordfører foreslo følgende avstemningsrekkefølge:
Det skal fremkomme av protokollen hvem som stemmer mot ekspropriasjon, hvem som stemmer
for forslaget fremsatt av Thorheim (UA) og hvem som støtter innstillingen. Thorheim (UA) sitt
forslag blir stemt over først. Det som vinner frem settes opp mot innstillingen.
Forslaget til Thorheim (UA) fikk 13 stemmer mot 30 stemmer og falt (FrP 4, UA 4, H 5).
Innstillingen vedtatt med 26 stemmer mot 17 stemmer (KrF 2, FrP 4, UA 4, H 5, SV 1, MDG 1).

Vedtak:
1. For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av Karmøy
kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og fortaus grunn
benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328,
2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy
kommune, og i samsvar med søknaden, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.
2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller
betryggende sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.

