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KLAGE PÅ VEDTAK OM EKSPROPRIASJON - REGULERINGSPLAN 2041 ÅKREHAMN

1.

BAKGRUNN

Undertegnede representerer 14 grunneiere som biir berort av ovenfor nevnte reguleringsplan
til vedlagte grunneierliste.

Jeg viser

Vedtak om ekspropriasjon ble fattet 01.07.19. Klage pa dette vedtaket ble behandlet i kommunestyret
2511 19 0g vedtaket av 01.07.19 ble da opphevet.
I samme møte 25.11.19 fattet kommunestyret et nytt vedtak om ekspropriasjon. Orientering om dette
vedtaket ble mottatt 14.02.20
Vedtaket paklages med dette. Klagen inngis innenfor klagefristen.
Det vil bli anført at det ikke er grunnlag for

2.

a vedta ekspropriasjon.

INNLEDNING

Som det framgar av rådmannens saksutredning gjelder saken krav om ekspropriasjon av areal til
opparbeidelse av fortau og trafikkomrade langs Øyavegen og Halmavegen i Akra. Saken er reist etter
initiativ fra Øya og Halmavegen AS Dette selskapet har, etter hva som er opplyst, planer om a bygge ut
noen parseller i det aktuelle omradet. Kravet om innløsning av grunn er saledes reist for a imøtekomme
rekkefølge bestemmelser som følger av reguleringsplanen. Det er saledes de private utbyggerne som
har interesser i tiltaket, og som driver dette fram. Det er ikke noe som tyder pa at Karmøy kommune, av
eget tiltak, ville ha fremmet krav om ekspropriasjon for a bygge angjeldende fortau. Det er derfor noe
misvisende nar det i radmannens saksutredning henvises til «samfunnsmessige interesser». (I ett tilfelle
henvises det til «samfunnsmessige utbyggingsinteresser», hva na det matte være).

haver.Uansett er det, som nevnt, de private utbyggingsinteressene som driver dette fram. De øvrige som eier
eiendom i om radet, og som bor her, anser ikke at det er behov for noe fortau. Nærmere om dette
nedenfor.
Som det ellers framgar av saksutredningen fattet kommunestyret i Karmøy vedtak om ekspropriasjon
den 01.07.2019. Etter klage, framsatt av undertegnede på vegne av grunneierne, opphevet
kommunestyret dette vedtaket i møte 25.11.2019. Radmannen - og kommunestyret - var da kommet til
den konklusjon at representanten Ferkingstad var inhabil ved behandlingen i juli 2019. Det var da heller
ikke mulig trekke noen annen slutning.
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En registrer at ny sak, med tilnærmet lik saksutredning, ble fremmet i det samme møtet. Formelt sett er
dette neppe uriktig. Men det hele bærer preg av at administrasjonen ikke forventet en ny reell behandling
av saken, kun en formell behandling, da med sikte på å unngå at vedtaket av juli 2019 ble satt til side
som ugyldig.

3.

REELLE HENSYN

Kommunens vedtak av 01.07 2019 ble påklaget ved brev av 29 08 2019. I brevet er klagen (hva angår
sakens realitet, grunngitt i punkt 2, 3, 5, og 6. Det forutsetter at klagen av 29.08.2019 er en del av sakens
dokument og jeg henviser til den redegjørelsen som er gitt i brevet. Samtlige av de nevnte innsigelser blir
opprettholdt.

4.

KRAVET TIL INTERESSEAVVEINING

Det følger av bestemmelsen i oreigningsloven, S 2, at det organ som behandler spørsmålet om
ekspropriasjon må vurdere om inngrepet ... «tvillaust er til meir gagn enn til skade».
Rådmannen har tatt samme rettslige utgangspunkt i saksutredningen, jf. femte side.
Det er fastslått i juridisk teori at begrepet «tvillaust» knytter seg til vurderingen av faktum. Det ma med
andre ord ikke være tvil om at tiltaket er mer til nytte enn til skade.
I var sak er som nevnt kravet om ekspropriasjon drevet fram av private utbyggingsinteresser som ønsker
a oppna fortyeneste ved bygge ut noen tomteparseller. Det er ikke noe som tyder pa at det er mangel
pa boligtomter i Akra omradet, og at det derved er absolutt nødvendig
bygge ut nettopp disse tomtene
pa det naverende tidspunktet. Som nevnt innledningsvis bruker radmannen i sin saksutredning begrepet
«samfunnsmessige utbyggingsinteresser» I neste omgang blir det henvist til at det er ønskelig å fremme
reguleringsplanen. Hvorfor det matte være nødvendig eller ønskelig, sies det ikke noe om. Det hele
minner betenkelig om et sirkelresonnement.
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Uansett er det slik at saksutredningen unnlater
beskrive det særegne miljøet som en finner langs
Øyavegen og Halmavegen. I saksutredningen nøyer man seg med argumentere at et fortau vil fremme
trafikksikkerheten. Poenget er imidlertid følgende: området er særpreget. Den aktuelle vegen snor seg
fram mellom en blanding av eldre bebyggelse og noen bygninger av nyere dato. Vegen kan aldri bli
trafikksikker i vanlig forstand. Den er (med eller uten fortau) ikke særlig egnet for biltrafikk. Det er et sted
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haver.mellom 20-30 private utkjørsler på den aktuelle strekningen.
uoversiktlig.

Panoen

punkt er selve kjørevegen

Store deler av bebyggelsen var omfattet av en verneplan fra 1993. Det vil uansett være slik at kjøring
med bil i dette omradet ma skje i lav hastighet, og i realiteten, pa de gaendes premisser.
Omradet kan, etter min vurdering, til en viss grad sammenlignes med gamle Skudeneshavn eller den
gamle trehusbebyggelsen i Stavanger. Det er neppe noen som i fullt alvor ville ha kommet pa den tanke
at man pa disse stedene skulle ekspropriere grunn for a fore fram fortau
Eiendommene langs Øyavegen og Holmavegen er i dag, stort sett, i bruk og de fleste husene er bebodd
av fastboende. De partene jeg representerer anser ikke at det er behov for fortau - av de grunner som er
beskrevet ovenfor. Nå en anser videre at et slikt fortau vil virke negativt inn på miljøet. Det som står igjen
er ene og alene hensynet til en utbygger som har kjøpt en (eller muligens flere) eiendommer, med sikte
på utbygging og økonomisk gevinst.
Kommunestyret, og i neste omgang, fylkesmannen, må nøye vurdere om dette hensynet er tilstrekkelig
tungtveiende til a gjøre inngrep i grunneiernes private eiendomsrett.

5.

MILJØHENSYN

Fra denne side har en ikke full oversikt over den reguleringsmessige behandlinger som er blitt foretatt
tidligere. Jeg oppfatter det slik at den verneplanen som forelå i 1993, ble «tatt opp i» omradeplanen med
betegnelse 2041. Vernehensynene finner en igjen noen steder ved sakalte hensynssoner.
I forbindelse med interesseavveiningen må det vurderes nærmere om inngrepet bør nektes, eventuelt
justeres, for a ivareta verneinteressene i tilstrekkelig grad
Jeg viser i den forbindelse til at hensynet til bygningsmessig vern og bevaring av unike boligmiljø, har fatt
stadig sterkere vekt i de senere år.

6.

REKKEFØLGEBESTEMMELSENE - DISPENSASJON

Som det er papekt i tidligere skriv av 29.08.2019, har Karmoy kommune innvilget dispensasjon for
rekkefølgebestemmelsene (med hensyn til krav om fortau). Så vidt en kjenner til er det meddelt
dispensasjon for tiltak på eiendommen Øyavegen 17 og også på eiendommen Øyavegen 74. Noen av de
grunneierne jeg representerer har videre registrert at utbygger. Øya og Holmavegen AS, averterer tomter
for salg. I prospektet blir det videre vist til at eiendommene vil få vegrett. og det vil bli anlagt
garasjeanlegg
Fra denne side har en, i brev av 14.02.2020, retten henvendelse til Karmøy kommune for å klarlagt om
kommunen eventuelt har innvilget ytterligere dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene. Jeg bemerker
for øvrig at dersom det ikke er innvilget dispensasjon er det høyst uklart hvorledes utbyggingsselskapet
kan tilby rettigheter som ikke er ervervet.
Jeg vedlegger for øvrig kopi av vårt brev av 14.02.2020.
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haver.Brevet er for øvrig, så langt, ikke blitt besvart.
Uansett stusser en over kommunens framgangsmate. I noen tilfeller kan det se ut til at det ikke er så
nødvendig med fortau langs den aktuelle vegen. Det blir innvilget tillatelse til å oppføre bygninger og
derved, en økning av trafikkgrunnlaget, uten at man fastholder krav om fortau.
Det er særdeles uklart om. og i hvilken grad, kommunen har foretatt en interesseavveining i disse
sakene.
Jeg forutsetter at saken blir behandlet på ny av kommunestyret. Dersom det tidligere vedtaket
opprettholdes, legger jeg til grunn at saken oversendes fylkesmannen for videre behandling og
avgjørelse.

Med hilsen
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Endre Skjørestad

Kopi: grunneierne
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