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2. september 2019

odkennelse av lan 4052 Kalsto.

Det vises til mottatt melding om at plan 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ
- DEL AV 83/28 mfl. er godkjent i Karmøy kommunestyre 1. juli 2019. Vi vil med dette
benytte vår rett til å påklage dette vedtaket, jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven.
I saksfremstillingen blir det hevdet at det på grunn av avtalen mellom Karmøy
kommune og Statoil ikke er mulig å etablere flere boenheter i en avstand på 200
meter fra gassrøret som går gjennom Kvalavåg, og dette «faktum» har Karmøy
kommuestyre lagt til grunn for sin behandling av plan 4052.
Til dette er det å si at administrasjonen frem til første gangs behandling i Karmøy
kommunestyre insisterte på at nevnte avtale mellom Statoil og Karmøy kommune var
en privatrettslig avtale, som ikke skulle hensyntas i plansaken.
Saken avvises så av kommunestyret, og Kommuneadvokaten i Karmøy uttaler seg
så om hvordan avtalen er å forstå. Konklusjonen fra Kommuneadvokaten er IKKE i
samsvar med det administrasjonen nå hevder, nemlig at avtalen gjør det
umulig/ulovlig å sette opp flere boenheter i «sperresonen». Kommuneadvokaten sier
helt klart at det finnes argumenter for at det er slik, men også at det finnes
argumenter for at det IKKE er slik! Konklusjonen som kommuneadvokaten kommer
til, er at avtalens virkeområde ikke er avklart juridisk. Det slås altså fast at man på
bakgrunn av avtalen ikke kan si noe sikkert om muligheten til å etablere flere
boenheter i sperresonen, før eventuelt avtalen er prøvet for domstolene.
Hvordan administrasjonen på dette grunnlaget videre i saksbehandlingen mange
ganger skriftlig slår fast med 100% sikkerhet at avtalen hindrer videre fortetting i
sperresonen for gassrørledningen er uforståelig, og etter vårt syn en grov
saksbehandlingsfeil.
Hvis man legger administrasjonens tolkning til grunn, ja da har Karmøy kommune
inngått en avtale med Statoil som har fratatt oss store verdier, da vår eiendom som
var regulert til boligformål ikke lenger kunne benyttes til dette. Hvorfor ble ikke vi i så
fall varslet om dette? Hvorfor har vi ikke fått mulighet til å søke om
erstatning/kompensasjon for vårt verditap? Kan kommunen bortforhandle rettigheter
knyttet til annen manns eiendom, uten en gang å gi beskjed? Vi har ikke hørt noe om
denne avtalen før reguleringsplan 4052 kom til behandling.

Vi mener derfor at administrasjonen og Karmøy kommunestyre har lagt feil fakta til
grunn når de har fjernet «gulfargen» (areal til boligformål) på vår eiendom og erstattet
denne med funksjon grønnstruktur. Kommuneadvokaten har IKKE endelig konkludert
med at avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil er til hinder for videre
boligbygging i «sperresonen» for gassrørledningen.
Da den påståtte rettsvirkningen av avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil er
det eneste argumentet administrasjonen har for å omregulere mine boligarealer til
grønnstruktur, og denne rettsvirkningen faktisk ikke er endelig avgjort juridisk, vil vi
påstå at dette er grunnlag til ? underkjenne hele reguleringsplanen. Man kan ikke
«stjele» verdier fra berørte grunneiere på et så spinkelt grunnlag!
I tillegg må det også nevnes at det i avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil kun
er en begrensning på fem boenheter per kilometer rørledning. Slik dagens
bebyggelse er, er det kun fire boenheter som ligger i «sperresonen» på Kalstø, slik at
jeg godt kunne ha beholdt en boligtomt på min eiendom!
Til slutt vil vi få lov til å nevne at vi i hele denne prosessen føler at administrasjonen
uten unntak har fulgt tiltakshavers anvisninger og behov, og ignorert alle våre
merknader og innspill. Vi har virkelig fått kjenne på følelsen av a vere den «lille
mann» som ikke har blitt hørt. Vi håper nå på en rettferdig behandling.
På vegne av Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen:
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