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MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE OVER VEDTAK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA
(PLAN 2041)

Det vises til innsendt klage.
Klagesaken ble behandlet i kommunestyret den 25.11.2019, som sak 126/19. Basert på
anførslene om inhabilitet, ble klagen tatt til følge, og tidligere vedtak opphevet. Etter
opphevelsen ble det i sak 127/19, fattet slikt
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/saken.
Det vedlegges varsel om vedtak i de to ovennevnte saker, samt saksprotokollen i siste
sak. Det vedlegges videre kopi av selve saksfremleggene uten vedlegg, hvor vedtakene er
begrunnet, jfr. forvaltningsloven § 25. Sakens dokumenter er for øvrig tidligere sendt ut,
herunder er disse tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Vedtaket er et enkeltvedtak. Det følger da av forvaltningsloven § 28 at vedtaket kan påklages.
Klageinstansen er Fylkesmannen i Rogaland, men klagen skal innsendes til Karmøy kommune.
Frist for å klage er tre uker fra mottakelsen av dette brevet. Se for øvrig vedlagt bilag som gir
viktige opplysninger om klageretten.
I den grad det er behov for ytterligere opplysninger i saken, kan undertegnede kontaktes.
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Likelydende brev er sendt til eierne av alle berørte eiendommer, herunder med kopi til adv.
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