SAKSPROTOKOLL - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Kommunestyret behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 86/20
Behandling:
Thorheim (KL) fremmet følgende motforslag på vegne av Karmøylista og Høyre:
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. Herunder forutsettes at en ser
nærmere på hvilke utbedringer som er strengt nødvendige for å tilfredsstille reguleringsplanen,
samt vurdere alternativer til opphøyde fortau med f.eks nedfresing av stein med annen farge enn
omgivelsene eller lignende.
3. Kommunestyret er innstilt på at Karmøy kommune vil være tiltakshaver og utbygger samt stå for
finansieringen for forbedringer av dagens vei vist i Plan 2041, eventuelt justert etter
fornyet/justert planbehandling.

Votering:
Innstilling til vedtak ble satt opp mot de to første punktene i fellesforslaget (KL og H) fremsatt av
Thorheim (KL).
Fellesforslagets to første punkter fikk 23 stemmer mot 22 (AP 10, H 2, KRF 5, SP 4, V 1) stemmer,
og vant frem.
Fellesforslagets tredje punkt fikk 13 stemmer (H 7, KL 6), og falt.

Vedtak:
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.

