Merkn ad til «Akraoyna og Holmane plan 2041-5» fr a Else Kristine Bergfjord
Jeg, Hilde Marie Bergfjord, representerer min mor, Else Kristine Bergfjord, som er part i
denne saken. Min mor er eier av gardsnummer/bruksnummer 15/2 18, 15/1823 og 15/2 169.
Innledning
Ved en tilfeldighet den 0 1.03.202 1 oppdaget j eg, Hilde Marie Bergfjord, at en plan kalt
«Akraoyna og Holmane - plan 204 1-5» var blitt lagt ut til offentlig ettersyn på Karmøy
kommunes nettsider den 26.02.202 1. Den 02.03.202 1 så min mor og j eg kunngjøringen i
Haugesunds Avis der det ble varslet om planarbeid og utbyggingsavtale.

Saken angående ekspropriasj on var oppe til behandling i Karmøy kommunestyre den
15.06.2020. Etter at saken var behandlet og ekspropriasj onen m .m . ble nedstemt har min mor
ikke blitt informert om, orientert om, fått tatt del i, kommet med innspill eller blitt invitert til
eventuelle møter i denne saken.
Dette mener min mor ikke er godt nok, og hun mener derfor at Karmøy kommune ikke har
tilfredsstilt det offentlige lovverk som gjelder i slike saker. Hun henviser til Plan- og
bygningslovens (PBL) paragraf 1-1 hvor det står: «Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt
på langsiktige løsninger, og konsekvenser for milj ø og samfunn skal beskri v es.» Hun legger
særdeles stor vekt på lovens krav til at AL L E berørte interesser og mynd igheter skal gis
apenhet. forutsigbarh et og medvirkning.
Siden min mor ikke har vært involvert i denne saken siden 15.06.2020, føler hun at hun ikke
har fått den behandling fra Karmøy kommunes side slik loven krever. Hun regner derfor med
at Karmøy kommune videre i denne saken vil sikre at lovverket følges, at alle berørte parter
gis informasj on som angår saken, og at kommunen sikrer at det er åpenhet og forutsigbarhet i
den videre saksgangen.

Merkn ad til kunngjøring i Haugesunds Avis

Min mor har følgende merknader til Deres kunngjøring i Haugesunds Avis 02.03.202 1:
1. Overskriften i kunngjøringen inneholder ikke ordet «ekspropriasj on» bare «endring»
og «utbyggingsavtale». Hvorfor velger Karmøy kommune i denne kunngiorin gen

a

utelukke ordet «ekspropriasj on»? Ekspropriasj on er en vesentlig del av denne saken
som blir beskrevet i notatet som ligger vedlagt planarbeidet på Karmøy kommunes
nettsider.
2. Tittelen «Bevaring av havneområdet i Åkrehamn»er tatt bort.
Til dette har min mor følgende merknad:
Formålet med reguleringsplan 2041 var da den ble vedtatt 17.11.2015 at
området på Åkraøynå og Holmane skulle bevares. Dette for a sikre det
nåværende kulturmilj øet på Åkraøynå og Holmane. Mener Karmøy kommune
at utbygging er bevaring? Denne planendringen ser, slik min mor anser det, ut
til a ver e til fordel for utbyggere i området, og at det ikke tas det nødvendige
hensynet til kulturmilj øet. Et eksempel som kan nevnes er at Karmøy
kommune i denne saken onsker a ekspropriere deler av det eldste gateløpet på
Åkra og gjøre det bredere. Et annet eksempel er at Karmøy kommune i denne
saken anbefaler å ekspropriere deler av eldre hageanlegg som fremstår som
unike i kulturmilj øet.
Merkn ad til kunngjøring på Karmøy kommunes nett side

Min mor har følgende merknader til Deres kunngjøring på Karmøy kommune nettside av
26.02.2021:
1. Det står på nettsiden: «Videre er regulerte parkeringsplasser tatt med. Dette for ata
godt i med tankepå mulige løsninger i forhold til justering av formålene, samt mulig
behov for midlertidig anlegg- og riggområde i forbindelse med gjennomføring av
tiltaket.»
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Min mor minner igjen om at deler av P4 i planområdet er hennes eiendommer. Disse
eiendommene er 15/1823 og 15/2 18. Eiendom 15/1823 er tinglyst som lagerplass for
eier av 15/1823. I en tidligere korrespondanse med Karmøy kommune har min mor
ønsket å få fjernet P4 fra sine eiendommer. Hun henviser bla. til brev av 28.12.20 18
der hun ønsket at P4 skulle tas bort fra eiendommen. Brevet ble besvart 31.12.20 18.
Ønsket om a fjerne P4 opprettholder hun fremdeles. Brevene ligger vedlagt som
vedlegg 1.
Dersom Dere i arbeidet med «Akraoyna og Holmane - plan 204 1-5» har tatt dette
parkeringsarealet med i planarbeidet og behovet for «midlertidig anlegg- og
riggområde i forbindelse med gjennomføring av tiltaket.» onsker hun a bli informert
om dette, og at Karmøy kommune i det videre planarbeidet tar bort dette arealet for
«midlertidig anlegg- og riggområde i forbindelse med gjennomføring av tiltaket.» fra
hennes eiendommer. I tillegg stiller hun seg undrende til hvorfor hun ikke er blitt
kontaktet angående dette fra Karmøy kommunes side j fr. PBL. Paragraf 1- 1 om «...
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning».

Merknad til notat kalt «Emne: Forslag til løsning for Oyavegen - plan 2041.»
Min mor har følgende merknader til notatet kalt «Emne: Forslag til løsning for Oyavegen plan 204 1.»:
1. Under deloverskriften «Bakgrunn for saken» står det at «planarbeidet tok i overkant av

5 år ...)
Dette stiller min mor seg undrende til. I «Planbeskrivelse, 204 1 områderegulering for
Åkraøynå og Holmane - 15/460 m/fl. Akrivsak: 09/3060, Arkivkode: Plannr. 204 1
Sakstittel: Plan 204 1 Områderegulering for Akraoyna og Holmane 15/460 m/fl.»

star

det: «Bakgrunn for planarbeidet er vedtak gjort i hovedutvalg teknisk den 28.0 1.10,
sak 20/10: Hovedutvalg for tekniske saker viser til saksutredningen og ber teknisk sj ef
om å fremme et forslag til områderegulering for deler av Øynå og Holmen i
Åkrehamn. Hovedformål skal være bevaring av det typiske byggemiljøet. (Red. egen
utheving)
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I samsvar med vedtaket ble det varslet om igangsetting av reguleringsarbeid den
19.02.10 etter dette har planarbeidet blitt liggende uten at det er fremmet noe
planforslag.

Da det er såpass lenge siden det første oppstartsvarselet, ble det den 08.01.14 varslet
oppstart på nytt . Varsel om igangsetting er gjort i tråd med bestemmelsene i plan og
bygning sloven $ 12-8. Frist for merknader var satt til 26.02.2014.»
Planen ble vedtatt 17.11.20 15. Slik denne saksutredningen fremstår kan planen umulig
ha blitt arbeidet med i fem år. Det kommer tydelig frem at Plan 204 1 ble arbeidet med
i perioden 08.0 1.20 14 til planen ble vedtatt den 17.11.20 15. Derfor vil min mor
påpeke at det her må være en feil i saksfremstillingen slik hun leser den. Dersom dette
er en feil lesning av saksfremstillingen ønsker hun gjem e dokumentasj on på at
Karmøy kommune arbeidet med planen mellom 28.01.20 10 og 08.0 1.2014.
2. Under deloverskriften «Dagens situasj on» nevnes det ikke at det i planområdet er
eiendommer som er regulert til industri. Eiendom 15/2 18 og 15/202 er regulert til
industri. Dessuten står det at det er ett kulturhus i området som er Mortholmen. Da
denne planen ble vedtatt den 17.11.20 15 var imidlertid ikke Mortholmen innlemmet i
planen. Derfor stiller min mor seg undrende til om Mortholmen nå blir tatt med i dette
planarbeidet. Hun ønsker, dersom Mortholmen tas med i planarbeidet, at sakspapirer
angående dette skal oversendes henne.

3. På side 3 i notatet står det at: «På gnr. 15, bnr. 82 har eier bekreftet planlegging av 12
leiligheter.»

Når fikk Karmøy kommune kj ennskap til dette forholdet? Hvem i Karmøykommune
er det som har fått kj ennskap til dette? Det er første gang min mor får informasj on om
dette. Da det i forbindelse med ekspropriasj onssaken ble avholdt et møte den
2 1.03.2019 mellom utbyggere, Karmøykommune og noen av grunneierne ble de ikke
informert om dette. Min mor ønsker derfor referat fra et eventuelt møte med eierne av
15/82 og Karmøy kommune eller annen skriftlig dokumentasj on på disse planene.
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4. På side 3 i notatet står det at: «Innenfor B/F/K2 er det planlagt 6 boliger.»
Når fikk Karmøy kommune kj ennskap til dette forholdet? Hvem i Karmøy kommune
er det som har fått kj ennskap til dette? Det er første gang min mor får informasj on om
dette fra Karmøy kommune. Da det i forbindelse med ekspropriasj onssaken ble
avholdt et møte den 2 1.03.2019 mellom utbyggere, Karmøy kommune og noen av
grunneierne ble de ikke informert om dette. Min mor ønsker derfor referat fra et
eventuelt møte med eierne av B/F/K2 og Karmøy kommune eller annen skriftlig
dokumentasj on på disse planene.
Hun har i løpet av ekspropriasj onssaken blitt gjort oppmerksom på at det på finn.no, i
Haugesunds Avis og i Karmøynytt har blitt publisert annonser om dette. Det har også
blitt skrevet en artikkel om dette i Haugesunds Avis. Imidlertid har hun lagt merke til
at disse annonsene har vært under endring en rekke ganger. Ifølge den nåværende
annonsen på finn.no reklameres det for «6 spektakulaere utsiktstomter med kailinj e.
Naust og garasj eanlegg.» Se vedlegg 2, Del 4, Annonse på Finn.no den 04.03.2021,
utgulet område.
Er et naust det samme som en bolig? Kan et naust inneholde garasj eanlegg? Ifølge
reguleringsplanens paragraf 30 defineres naust slik: «Naust skal bygges ved sj øen og
kun benyttes til oppbevaring av mindre båter og utstyr for bruk av sj øen i
rekreasj onssammenheng. Naust skal ikke nyttes til overnatting eller varig opphold, og
skal ikke ha innlagt vann».
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5. På side 3 i notatet står det at: «Innenfor B/F/KI (Tralboteriet) er det planlagt
ytterligere 3 boenheter.»
Når fikk Karmøy kommune kj ennskap til dette forholdet? Hvem i Karmøy kommune
er det som har fått kj ennskap til dette? Det er første gang min mor får informasj on om
dette fra Karmøykommune. Da det i forbindelse med ekspropriasj onssaken ble
avholdt et møte den 21.03.2019 mellom utbyggere, Karmøy kommune og noen av
grunneierne ble det opplyst at eierne av det omtalte området skulle oppfore

en

leilighet til seg selv. Min mor ønsker derfor referat fra et eventuelt møte med eierne av
B/F/KI og Karmøy kommune eller annen skriftlig dokumentasj on på disse planene.
6. På side 3 i notatet står det at: «I tillegg kommer naust/lager og lignende. En vet f.eks.
at innenfor U/N/B 1 er oppført 8 naust som har fått midlertidig brukstillatelse. Denne
gjelder til og med 31.12.20. For a fa ferdigattest så må fortauet opparbeides iht.
reguleringsplanen. Det betyr i praksis at naustene rar bruksforbud etter 31.12.20 med
mindre en løsning kommer pa plass.»
Den 28.12.2020 fikk eierne av de 8 naustene utsatt frist for ferdigstillelse til
01.09.202 1. Dette med bakgrunn i at man avventet på endelig utfall av
ekspropriasj onssaken. Derfor kan ikke Runar Lunde hevde at «Det betyr i praksis at
naustene får bruksforbud etter 31.12.20 med mindre en løsning kommer pa plass.». Se
vedlegg 3

I tillegg stiller min mor seg undrende til at dette tiltaket i det hele tatt fikk lov til a
settes i gang ettersom rekkefølgekravet ikke var oppfylt. I «Saksprotokoll P lan 2041
- Omraderegulering for Åkraøynå og Holmane - 15/460 m.fl.» hevder tidligere
rådmanni Karmøykommune at «Krav til opparbeidelse av veganlegg er sikret i $ 181 i plan- og bygningsloven. Det kan ikke fastsettes bestemmelser i planen som
motstrider dette kravet, j f. §§I 2-1 og 12-2 i plan- og bygningsloven. Rådmannen viser
forøvrig til refusj onsbestemmelsene i kapittel 18 i plan- og bygningsloven.» Dette kan
ikke ha blitt tatt hensyn til i denne saken?
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I tillegg stiller min mor spørsmål ved om disse naustene oppfyller reguleringsplanens
paragraf 30 hvor det star: ««Naust skal bygges ved sj øen og kun benyttes til
oppbevaring av mindre båter og utstyr for bruk av sjøen i rekreasj onssammenheng.
Naust skal ikke nyttes til overnatting eller varig opphold, og skal ikke ha innlagt
vann». Det har kommet min mor for øret at disse fremstilles som noe annet enn naust
j fr. reguleringsplanenes paragraf 30 via salgsannonser. Dersom dette er tilfelle bør vel
Karmøy kommune sende ut et ettersyn til naustene.
7. På side 7 i notatet står det at «Dersom det er politisk vilj e for a ga videre med en slik
løsning vil det innebære en endring av gjeldende reguleringsplan.»
Min mor stiller seg undrende til denne formuleringen. Hun forstår ikke hvem Runar
Lunde henviser til når det står «Dersom det er politisk vilj e». Det er ikke min mor
bekj ent gjort noen undersøkelser rundt om det er «politisk vilje» for den foreslåtte
endring som Runar Lunde foreslår i sitt notat. Burde man ikke ventet med å legge
dette planarbeidet ut til offentlig ettersyn til etter at man fikk kj ennskap til om det er
«politisk vilj e» til a ga videre med denne saken. Dersom det er gjort undersøkelser om
det er «politisk vilj e» for a ga videre med denne saken, ønsker hun a vite når dette ble
undersøkt, av hvem det ble undersøkt og hvem det er som har gitt tegn til denne
politiske vilj en.
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8. Angående ekspropriering:
Min mor stiller seg undrende til at det i notatet ikke kommer frem hvilke eiendommer
som vil bli berørt av en eventuell ekspropriasj on. Hun ønsker derfor at Karmøy
kommune redegjør for hvilke gards- og bruksnummer som vil omfattes av den
eventuelle ekspropriasj onen.

Min mor stiller seg også undrende til om Karmøy kommune i denne saken mener at de
samfunnsnyttige begrunnelsene som ligger til grunn for ekspropriasj on utelukkende er
utbygging til private interesser? Hun kan ikke se at det er samfunn snyttig

autbygge

disse tomtene til private utbyggere for videresalg.

Min mor stiller seg også undrende til at ekspropriering er det eneste alternativet i
denne saken. Har Karmøy kommune sett på andre løsninger? Dersom de har det,
mener hun at dette burde kommet frem i notatet til Runar Lunde.
9. Utbyggingsavtale
I notatet foreslås det på side 7: «For

a sikre en effektiv framdrift vil en også igangsette

en parallell prosess med en utbyggingsavtale med utbyggerne.»

Minmor har følgende

merknader til dette:
Hvem er de aktuelle utbyggerne som det skal inngås en utbyggingsavtale med?
Min mor eier 15/2 169 som er en boligtomt. Er hun en person som omfattes av
denne utbyggingsavtalen?
Foreligger det et forslag til en utbyggingsavtale allerede? Dersom det foreligger en
utbyggingsavtale stiller min mor seg undrende til hvorfor hun ikke har blitt varslet
om dette, og hvorfor den ikke er lagt ved dette offentlige ettersynet.
Har denne utbyggingsavtalen en klar forankring i Karmøy kommunes
utbyggingsstrategi? Dersom den har dette burde dette komme frem i
reguleringsplanen . Slik reguleringsplanen foreligger i dag ser det ikke ut til dette.
Derfor stiller min mor seg undrende til at Karmøy kommune tar initiativ til en
utbygging av Åkraøynå og Holmane.
Hva blir konsekvensene av en slik utbyggingsavtale for min mor? Dette burde hun
ha vært varslet om i forkant av dette offentlige ettersynet.
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10. Det foreslås at det skal fattes 3 vedtak i ett og samme kommunestyremøte:
Min mor stiller seg undrende til at Runar Lunde foreslår at Karmøy kommunestyre
skal fatte tre vedtak i ett og samme kommunestyremøte. Er et notat godt nok for en så
vanskelig og omfattende sak? Min mor mener at Karmøy kommune burde utredet
denne saken bedre enn det man har gjort til nå.

11. Uttalelsen «På denne måten vil utbyggere, administrasj onen, politikerne og øvrige har
en forutsigbar prosess.»

Min mor undrer seg over at grunneierne ikke nevnes i dette sitatet. Dersom
grunneierne i denne saken blir sett på som «øvrige» stiller min mor seg undrende til
saksbehandlingen. Betyr det at Karmøy kommune i denn e saken anser utbyggere som
«viktigere» enn grunneiere? Dessuten virker det som om utbyggernes interesser er
større enn bevaring og grunneiernes private eiendomsrett i denne saken.

M erkn ad til planarbeidet generelt

1. Området på 15/ 1823 og 15/2 18 som er regulert til P4 :

Helt siden P4 ble en del av reguleringsplan 204 1 arbeidet min mors avdøde ektefelle,
Helge Mikal Bergfjord, med afafjernet P4 fra sine eiendommer. Helge Mikal
Bergfjord gikk bort den 14.04.20 16. Siden den gang har min mor, Else Kristne
Bergfjord, opprettholdt kravet om at P4 skal reguleres bort fra hennes eiendommer. I
min mors siste korrespondanse med Karmøy Kommune den 31. 12.20 18 fikk hun
beskj ed om at hun, dersom hun ønsket P4 tj ernet, måtte starte opp et privat
reguleringsarbeid. Se vedlegg 1.

Når Karmøy kommune nå onsker

astarte opp et nytt planarbeid i dette området kan

vel også fjerning av P4 innlemmes i planarbeidet. Min mor har dessuten en tinglyst
avtale mellom Karmoy kommune, Sigmund Stava og O. Bergfjord som tilsier at
eiendom 15/ 1823 skal vaere lagerplass. Derm ed mener min mor at det er urimelig at
Karmøy kommune har regulert inn P4 på denne eiendommen. Denne j uridiske avtalen
må Karmøy kommune ha kj ent til i forkant av arbeidet med Plan 204 1. og derfor
burde man i utgangspunktet tatt hensyn til denne. Den tinglyste avtalen ligger vedlagt
som vedlegg 4.
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Min mor reagerer dessuten på at ordlyden i Reguleringsplanens paragraf 80 som tilsier
at P4 skal være «felles for område IN D I og B/F/K2 og skal vedlikeholdes av
rettighetshaverne innenfor om
r adet.»

Minmor er ikke interessert i aholde parkering

for de 6 boligene (naustene?) som plan legges på eiendom 15/2 17 ( 15/660. 332-333 og
2 17). Dessuten vil dette slik hun ser det komme i konflikt med det regulerte
industriomr ådet på eiendom 15/2 18.

Derfor opprettholder min mor ønsket om at P4 fjernes fra eiendommene 15/1823 og
15/2 18 i det pågående planarbeidet med Pl an 204 1-5. Se vedlegg 1.

2. Innr egulering av parkbelte/vernesone/buffersone/støysone på eiendom 15/2 17:

Min mor ønsker at Karmøy komm une i dette p lanarbeidet regulerer inn et
parkbelte/vernesone/buffersone/støysone på eiendom 15/2 17 (pdd . 15/660. 332-333 og
2 17). I tidligere korrespondanse med Karmøy komm une ble det sagt at dette først ble
aktuelt når det foreligger konkrete byggeplaner på eiendommen. Ifølge notatet til
Runar Lunde og salgsannonsene i ulike medier er det planlagt 6 boliger/naust på
eiendom 15/2 17. Dessuten ligger det ved byggetegninger i salgsannonsen på finn .no
som tydelig viser byggeplanene. Som et resultat av dette vil det være hensiktsmessig
for Karmøy kommun e

a innregulerte et parkbe lte/vernesone/buffersone/støysone på

eiendom 15/2 17 når det allerede er satt i gang et nytt planarbeid. Dette vil spare
Karmøy kommune for mye merarbeid og de kostnadene det vil b li dersom det skal
startes et eget planarbeid for dette.

3. Fj erning av KAI3

Min mor ønsker også at det i planarbeidet blir fj ernet en «KAI3» som er regulert inn
på eiendom 15/2 18. Dette fordi min mor eller hennes etterkommere ikk e har planer

a utvide kaien noe mer enn det den er i dag. Kailinjen er også lik hele vegen langs
alle eiendommene på Holmen, og det vil ikke være hensiktsmessig a utv ide kailinj en
om

noe mer for oss. Den såkalte «promenaden» vil heller ikke være mulig å gjennomføre
fordi eiendom 15/2 18 er regulert til industri, og derm ed ma promenaden sikr es mot
dette. For mer informasj on om denne saken, se vedlegg 1
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4. Vegrett over 15/2 18
Min mor ønsker ogsa a gjore dem som arbeider med planarbeidet oppmerksom på at
den tilsynelatende vegen som er regulert inn over eiendom 15/2 18 ikk e er en
kommunal veg slik min mor ser det. Dette fordi det ikke finnes noen servitutter i
grunnboken eller i papirer hun har på eiendommen som t ilsier at eiendom 15/2 18 har
avgitt grunn til veg. De eneste servituttene som gjelder på 15/2 18 er en
grunneiererklæring til Statens Havnevesen og til Karmsund Kraftlag.

Grunneiererklæringen til Statens Havnevesen går ut på at Havnevesenet kan anlegge
veg over eiendom 15/2 18 dersom en skulle trenge dette i forbindelse med vedlikehold
og arbeid på moloanleggene og fyrlykter. Det innebærer ikke en grunnavståelse til
veg, men at Havnevesenet kan anlegge en slik etter behov. Det står heller ingenting
om at vegen skal være permanent. Servituttet til Karmsund Kraftlag handler om
transformatoren som står på eiendom 15/2 169.
Ifølge papirer i Karmøy kommunearkiv og ifølge papirer i Interkommunalt arkiv i
Rogaland er det kun 200 meter av vegen på Holmen som er kommunal. Derfor ber
min mor om at vegen som er regulert inn over eiendom 15/218 fjernes, og at Karmøy
kommune dersom de hevder vegen er kommunal finner dokumentasj on på dette.
Det pågår også en tv ist angående bruken av denne vegen når det gjelder utbyggingen
av 15/2 17. Dette fordi min mor hevder at den fremtidige eiendom 15/2 17 ikke har
bruksrett til vegen som går over eiendom 15/2 18. I forbindelse med en
oppmalingsforretning pa eiendom 15/2 17 ble det også stilt spørsmål angående
vegretten til Karmoy komm une. Saken ble oversendt til Gry Trovåg Hansen den
28.0 1.202 1. Hun har enda (per 06.03.202 1) ikke svart på denne henvendelsen .

5. Kartskisse og tegninger
Min mor stiller seg undrende til at kartmateriellet i dette offentlige ettersynet er så
dårlig som det er. Kartene fremstår som lite lesbare både i hardkopi og elektronisk via
pc. Karmøy kommune forventer fra sine innbyggere at de sender inn gode og
detalj erte kart i slike saker, derfor forventer også min mor dette fra kommunens side.
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6. Hva med bevaring?

Som vi tidligere bar påpekt er formålet med Plan 204 1 bevaring og ikke utbygging.
Min mor stiller seg undrende til om Karmøy kommune i denne saken har vurdert
hvilke konsekvenser en ekspropriasj on vil føre til når det gjelder formålet med planen.
I notatet til Runar Lunde regner han ut at det er «... 150-200 m2 «hage» fordelt på 7
eiendommer.» som skal eksproprieres. Han skriver videre at dette «... kan forsvares fra
et faglig ståsted ut fra gjeldende normer og retningslinj er.» Det Runar Lunde i denne
saken ikke tar med i beregningene, er at disse hageanleggene er en del av det området
som man ønsker å bevare i Plan 240 1. Disse hageanleggene er sentrale for
kulturmilj øet.

Området disse hagene ligger i er tilnærmet uendret siden hagene ble anlagt ved det
eldste gateløpet i Åkrehamn. Derfor mener min mor at dette også må tas med i
vurderingene over hvorvidt man skal ekspropriere dem og erstatte dem med fortau
eller ei. Et spørsmål man kan stille i denne saken er om Karmøykommune også hadde
gjort det sammemed Søragatå i Skudeneshavn dersom noen ønsket å bygge boliger i
dette området. Min mor lurer derfor på om denne saken har fått den behandlingen som
den burde når det gjelder det historiske området. Min mor kan ikke ut fra de papirene
som hun har kj ennskap til se at Karmøy kommunes kulturavdeling har fått uttale seg
om denne saken. Dette finner min mor særdeles bekymringsverdig.
7. Informerer administrasj onen tilstrekkelig i denne saken?

Min mor ønsker også å bemerke at det i denne saken kun foreligger ett sakspapir.
Dette sakspapiret er et notat fra Runar Lunde. Er dette tilstrekkelig for å sikre at PBL
paragraf 1- 1 om «... åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning ...» er sikret. Min mor
stiller seg også undrende til om dette er tilstrekkelige sakspapirer for

a sikre en god,

rettferdig og obj ektiv politisk behandling av denne saken i Karmøy kommunestyre.
Dersom Karmøy kommunestyre skal fatte vedtak angående en utbyggingsplan burde
f.eks. denne vert lagt ved dette offentlige ettersynet.
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8. Min mor reagerer også på at dette planarbeidet fremstiller utbygging som det sentrale i
planen. Hun kan. som tidligere nevnt, ikke anse at en utbygging av A kraoyna og
Holmane er til gode for samfunnet og Åkras befolkning. Hun vil hevde at bevaringen
av Ak raoyna og Holmane er til et større gode for samfunnet og Åkras befolkning enn
en privat utbygging. En utbygging vil kun tj ene dem som eventuelt har råd til a kj ope
de utbygde eiendommene, mens en bevaring vil være viktig for hele samfunnet og
Åkrehamns historie.

Min mor regner med at det i denne saken vil være en obj ektiv og god politisk behandling. Min
mor har stor tillitt til at våre folkevalgte politikere vil gi saken en rettferdig. respektfull, saklig
og upartisk behandling.
Kopervik den 06.03.202 1
Hilde Marie Bergfjord
På vegne av Else Kristine Bergfjord
Denne merknaden vil også bli sendt i kopi til ulike politiske partier i Karmøy kommune og til
berørte grunneiere.
Vedlegg:
Vedlegg l : Brev angående KAI3 og P4
Vedlegg 2: Del 1: Annonse i Karmøynytt
Vedlegg 2 : Del 2: Annonse/artikkel i Haugesunds Avis
Vedlegg 2: Del 3: Annonse på Finn.no den 12.12.20 18
Vedlegg 2: Del 4: Annonse på Finn.no den 04.03.202 1
Vedlegg 3: Korrespondanse angående brukstillatelse av naust.
Vedlegg 4: Tinglyst avtale av 1986 med vedlegg.
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Karmøy kommune
Hoved utvalg teknisk og milj ø
Postboks 167
4291 Kopervik

28. 12.20 18

Else Kristine Bergfjord
Stangelandsgata 12
4250 Kope rvik

Reg uleringsplan 204 1 Åk raøynå og Holmane

Jeg er eier av gnr. 15 bnr. 2 18 og jeg vil at Hovedutvalg teknisk og milj ø skal se på §78 Kai i reguleringsplan
2041.Det er tegnet inn en Kai3 utenfor vår eksisterende kai. Denne kaien ønsker jeg ikke.
Den ne K
ai 3 var opprinnelig ment som en «Promenade» for allmennheten slik jeg forstår det. Bygges denne
medfører det at jeg ikke kan bruke kaien til industriformål. I dag brukes denne kaien av fiskebåter og
vaktbater.
Hvilke andre eiendomsbesittere som har eiendommer med kai i Karmøy kommune, har fått teg net inn en slik
kai utenfor sin egen kai?
Jeg ønsker at denne Kai3 fjernes fra reg uleringsplan 204 1.
På forhånd takk for en rettferdig behandling.

Mvh

do ta lk,
Else Kristine Bergfjord

'bay,,c,

Karmøy kommune
Hovedutvalg teknisk og miljø
Post boks 167
429 1 Kopervik

28. 12.2018

Else Kristine Bergfjord
Stan ge landsgaten 12
4250 Kope rvik

Reguleringsplan 2Q41_-omr±deregulering for Akraoyna og Holmane
Jeg, Else Kristine Bergfjord, har i den senere tiden arbeidet med ulike saker knyttet til reg ulerin gspl an 204 1
etter at m in man n, Helge M Bergfjord, døde i 2016 . I den forbindelse ser j eg at min tomt gnr.15 bnr 1823, i
planens § 80 er merket av som parkeri ng f_P 4 for IND1 og B/FIK2.
I den tidligere sa ksgangen ser jeg at min avdøde mann, Helge Mikal Bergfjord, har protestert og lagt inn
merknader til dette under utarbeidelsen av reguleringsplanen.
Jeg har nå funnet et dokument som berører gnr. 15 bn r. 1823. Dok umentet er dagbokf ert 24. febru ar 1986
hos Sorenskriveren i Karmsund. Det er inngått en avtale mellom Karmøy komm une og Sigm und Stava . I pkt
3 i denne avtalen tilbyr Karmøy kommune areal B som lagerplass til O. Berg fjord .
Hvordan ka n da Ka rmøy kommune bryte denne avtalen, gripe inn i eiendomsretten og omreg ulere en privat
eiendom til andre formål helt uten videre, i dette tilfellet til park
er ing f_P4 ?
Når jeg leser reguleri ngsp lan 204 1 fl er j eg at min avdøde mann ikke har hatt innflytelse på hva som skjer
med sin eg en eiendom.
Videre i saksframstillingen for plan 204 1, skriver min avdøde mann at det oppleves urettferdig at han skal lide
ved s kaffe parkeringsplasser for at andre skal kunne bygge ut sine eiendommer fullt ut og så legge
nødve ndige parkeringsplasser på hans eiendom.

a

I Fylkes mannens «Klagea vgj ørelse - Områdereg ulering for Akr
a oynaog Holm
an e - 15/460 m.fl, planID 204 1
- Karm ay komm une» datert 26. 05.2016 (Dokid 16064 8 11 - 09 1306 0-159)», ser en heller ikke dette
dokumentet, dagbokfort 24. febru ar 1986 hos Sore nskriveren i Karmsund , til vaere del av
be s lutningsunderlaget.

a

Jeg forventer nå at Ka rmøy kommune endrer $80 i plan 2041, slik at gnr. 15 bnr. 1823 blir lagerplass i
samsvar med tinglyst avtale inngått hos Sorenskriveren i Ka rmsund 24. februar 1986.

På forhånd takk for en rettferdig behandling .

Mvh

fa t
Else Kristine Bergfjord

@l

KARMØY KOMMUNE
Teknisk etat

Ernst Håkon Bergfjord
San d avegen 38

Da to :
Sa ks beh :
Sa ks nr :
Løp enr :
Ark ivkod e:
Deres ref:

4270 ÅKREHAMN

08.01.2019
Bergit te H atteland Fla tebø
16/4060-54
1597/ 19
P LAN R 2041-1

SV A R - OV ERSEN D ER M ERKN AD ER TI L REGULERI N GSPLA N - GJELD ER
PARKERIN GSPLA SSER O G KA I

Viser til deres mail med vedlegg datert 31.12.18 angåen de foresp ørsel om at H ovedu tvalg teknisk
og miljø skal se p å to saker. Sakene gjelder plan 2041 med tanke p å regulert p arkering f_P4 og
regu leringsendring 2041-1 med tanke p a f_KAI3. Svaret på deres henven delse er fattet med
bistand fra juridisk råd giver i etaten.
Generelt om reguleringsplan og area]bruk
En regu leringsplan fastsetter framtidig arealbruk for om rådet og er ved komm u nestyrets ved tak
binden de for nye tiltak eller u tvid else av eksisteren de tiltak som nevn t i p lan og bygningsloven
S1-6. Plane n gjelder fra kommu nestyrets ved tak. Ved takelse av en regu leringsp lan gir således
ingen begrensn inger i forhold til eksisterende tiltak p å eien domm en . Regulerin gsplanen vil heller
ikke medføre noen en d rin g i din rettslige og faktiske råderett over eien domm en, med de
begrensninger som er angitt ovenfor. Selv om deler av din eien dom gjen nom den ved tatte
regu leringsplanen er regu lert til p arkering, er det ingen and re som kan d isp onere din eiendom
u ten etter avtale med deg.
Systemet er dessverre slik at noen arealer blir regu lert til byggetom ter, og an dre arealer regulert
til parkering. Dette kan fremstå u rettferdig, idet reguleringsplanens anven d else av grunn en vil
kunn e med føre store økonomiske forskjeller mellom nærliggen d e eien domm er. I den grad en
eien dom gjennom ved takelse av en reguleringsp lan gis begrensn in ger i an ven delsen, vil dette p å
visse vilkår gi grunnlag for erstatning. De enkelte grun neierne ble varslet om dette ved
ved takelsen av regu leringsp lanen.

f PA:
Plan 2041 var en d elig vedtatt i kommu nestyret 17.11.2015, saksnr . 86/ 15. Saken har vært gjennom
en omfatten de p lanp rosess. Med tanke p å p arkeringsarealet f_P4, har merkn ad i forhold til dette
vært beh an dlet. Komm unestyret har god kjen t planen og det er sen d t in n klage både i forhold til
kai og p arkerin gsareal f_P4. Avgjorelsen fra fylkesm ann en har du lagt ved d in henven d else. Av
denne frem går det at klagen er vu rdert med tanke p å både kai og p arkering, h vor vedtaket var at
kommu nen måtte se p å planen i forhold til kai og om råd e i sjø langs deres eien dom . Dette
resulterte i planen d ringen 2041-1. Om f_P4 sier fylkesm annen følgen de:

..I 4a

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK O Telef on: 52 85 75 00 ° e-post: post@karmoy .kommune.no

N år det gjelder klageanf ørslene vedrørende det f elles parkeringsområdet f P4 bem erkes at arealet
på eiendom mene bnr. 218 og bnr. 1823 som klager i dag bruker til parkering/lager bare omf atter om lag
halvparten av arealet som er vist som f elles parkeringsomradet f PA. Det er i klagen f or øvrig ikke opply st
noe nærmere om det konkrete omf ang et av klagers parkerings- og lagr in gsbehov i det aktuelle området.
Komm unen har opply st at det f elles parkeringsområdet har plass til totalt ca. 45 parkeringsplasser og at det
trolig v il kunne avsettes til sammen ca. 15 parkeringsplasser som skal betj ene v irksomhetene i det regulerte
industriområdet og fr iluf tsliv et i området. Det aktuelle området er i dag lite opparbeidet og det egn er seg
derfor trolig som parkeringsareal bare f or et m indre an tall kj øretøy . Fy lkesmannen kan på denne bakgrunn
vanskelig se at den parkeringsdekningen som planen og kom munen legger opp til i parkeringsområdet f P4
vil vær e u tilstrekkelig f or klagers industrivirksomhet.

Regul eringsplanen h ar ingen innvirkning p å p rivatrettslige avtaler, jfr. din h envisning til avtale
inngått med Karmøy kommune. Vi op pfatter det slik at din avdød e ektefelle Helge Mikal
Bergfjord i sin tid fikk kjøp e et areal av Karmøykom mu ne. Dette forholdet er tatt opp av dere i
merknad til plan 2041, gjenn om brev fra advokat Elin Birkeland datert 3.2.2015. Forholdet er
således vu rdert ved u tarbeidelse av planen . Hvor vidt Fylkesm annen i forbin delse m ed
klagebehan dlin g ble gjort kjen t med den aktuelle avtalen, h ar ingen praktisk betydn ing for
gyldigheten av regu leringsplanen.
Un der henvisning til ovennevn te, vil vi ikke foreta noen end ring i foreliggen de regulerin gsplan
angåen d e planens anvendelse av grunnen . Dersom det er onskelig a starte en ny
regu leringsprosess for området må det skje i privat regi.
f KA I3:
Hva gjelder kaien, vises det til §78 i p lanbestemmelsen e i plan 2041, hvor d et u ttrykkes
følgen de:
§ 78.
Innenf or området tillates etablering av kai.
KAI3 skal være f elles f or IN D l og tillates f ortøy ning av småbåter og lastebåter.
I f orbindelse med byggesøknad f or KAI3 stilles det krav til u tarbeiding av situasj onsplan i målestokk 1:500.
Situasj onsplan skal v ise tiltenkt bruk av kai, hvordan lasting av båter skal skj e, hv ordan varetransportering
skal skje, og hvordan manøvrering av maskinu ts tyr som f eks . truck skal skje.
Det skal også redegjøres f or hvordan personsikkerheten skal ivaretas både ved u tf ørelsen av kai og v ed bruk
av kai etter at kai er f erdigstilt.
KAI4 skal væref elles f or BIFIK2 og sikres mot tilgr ensende KAI3.

Det vises til at du som eier av gnr. 15 bn r. 218 ikke on sker f_KAI3 u tenfo r eien domm en . Det er
ikke slik at kaien må bygges, det er mulighet for å bygge den . Det var i u tgangspunktet tenkt
sammen hengen de kai langs havnebassenget hvor det skulle væ re åp en t for allmenn ferdsel. Ved
reguleringsendringen i plan 2041-1 ble f_KAI3 lagt inn som kai i tilknytning til industrien p å
lan d. Bestemmelsen gjelder hvis det er aktuelt å bygge kaien, dersom den ikke bygges kan
eksisteren de kai nyttes som p er i dag. Plan 2041-1 h ar vært gjen nom en p lanp rosess h vor det h ar
vært anledning til a komme med merkn ader og senere klage p å vedtak. Klagefristen er gått u t og
kommu nen vil ikke starte en ny omregulering her. Dersom det er onskelig a regulere bort f_KAI3
må det settes i gang et p rivat reguleringsarbeid.
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Enebolig tomter på kaien i kr ehamn

] / fjaoes s Nuis

Bli med i

varjulekal ender g

prem ier for over 25.000 kro ner

Bli abonnent'
AN N ONSE

Haugesund ...
LEDIGE STILLINGER

Les mer ...

Sykepleier 2 x 100%0g 73%
Enhet for psykisk helse og rus er en av seks virksomheter innen tjenesteområde helse,
omsorg og ...
Les mer ...

NYHETER

KARMØY

BOLIG

Nå kommer denn e utsikten for salg

PEN UTSIKT: Tomta som ligger helt vest i Åkreham n, gir ganske god uts ikt t il havet og Ut sira. Fot o : GAUTE-HÅKON BLEIVIK

Av Gaute-Hakon l e ivik
14 . desem ber 2018, kl. 11:30

Holmen Panorama AS har i elleve år eid ei tomt ytterst mot Nordsjøen i
Åkrehamn. Nå har selskapet bestemt seg for dele den opp og selge seks
eneboligtomter.

a

D EL

f

ANNONSE

Husk

a bla se ut

lysene i d e s ember !

g

«G

KARMØY:Jan Leon Knut sen er oppf ørt som styremedlem i selskapet, som i denne ukas Karmøynytt annonserer for
salg av enebolig-t omt er på t o mt a.
Tomt ene blir beskrevet

å være fra 200 t il 300 kvadrat met er, og med ut sikt over solnedgangen. En av aksj onærene i

selskapet, Nils Olav Nes, fort eller t il Haugesunds Avis at t re av de seks t omt ene allerede er reservert . For øvrige
kom m ent arer henviser han t il Knut sen.
Haugesunds Avis har forsøkt å f å kont akt m ed Knut sen, ut en

a lykke

s.

- Tomt eareal og t omt eplassering er under utv ikling, så det er fo rt sat t m ulig å påvirke plassering og st ørrelse
på t omt a, st å r i annonse n.
Tomt a ble kjøpt i 2007 f or t re m illioner kroner, ett er at forrige eier bet alt e 60.000 kroner for den i 1996. Arealet som
er regist rert i eiendomsregist eret, er på litt over f em mål.

OVER FEM MÅL: Den d røyt f em mål st o re t omta ligger helt i vannkant en vest i Åkreham n. Foto: Skj erm du mp fra
eiendomspriser.no

Lik Haugesunds Avis på Facebook
Li ke r ] 36 k pers oner liker dette. R eg ist rer de for å se hva vennene dine liker.

Les m er o m : h

erer karma

bolg

Se kom me nt a rer

Flere saker

Westcon Lofteteknikketablerer seg i Florø. Allereie no trur dei at dei vil måtte tilsette Oeire

\

ANN O NSE

EIt. rente 23,1 %. 15 000Kr0/12 mnd.Tota/t 16 764kr

----....._

Dette betaler du
for kontantutt ak
- Her er bankenes geby rer

Liten økning i prisene på nye boliger

.T3

v

Her e r gave liste n

Eiendom / Tomter / Rogaland / Karmoy

Enebolig tomter på kaien i Åkrehamn

Unik mulighet ! Enebolig t omt er på kaien i Åkrehamn.
3 t omt er er reservert
Holm
a vegen 30, 4 270

r e hamn

Send melding

Tomteareal: 300 m (eiet )
2

Visning

Pri s p lan
Pus

paforskri ng

Ta kont akt for

Fasilit eter
Bilvei frem

Fiskemulighet

Båt plass
Offent lig vann/ kloakk

St randlinj e

avt ale visning

Holmavegen 30 , 4270
Åkrehamn

Turt erreng

Utsikt

Adkomst
To mt eområdet Holmavegen 30, ligger ytt erst på Holmen i Åkrehamn. Kj ør Øyavegen t il bro
over t il Holmen. da går vegen over t il Holmavegen, f ølg vegen t il snuplass. Molo over t il
Mortholmen. Tomt eomra det Holmen Panorama ligger da øst for snuplass mot
havnebassenget med ca 70 Im kailinj e mot havnebassenget.

Beliggenhet

St ort kart Hybridkart Flyfoto

Vi har 6 st k boligtomt er t il salgs. Areal varierer fra 200 m2 og o ppover t il ca 35 0 m2.
Området ligger ytt erst på Holmavegen med en fant ast isk utsikt mot storhavet. rundt
eiendommen mot sør og vest er det friområder. Med lun båthavn mot øst og sør. AIie
t omt ene får egen kai
En kan bebygge t omt ens areal med 60 % . Max byggehøyde er 12.5 1m.
Område rundt er et t flot t turområde.
Gåavst and t il Åkrehamn sent rum

Regulering
Bolig / Forret ning / Kontor

Mat rikkelinformasj on
Gårdsnr: 15
Bruksnr: 660
Rap porter annonse
FINN-kode: 1359 20892
Sist endret: 12. des 20 18 19: 33
Annonsene kan væ re mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres
interessenter til ainnhen te komplett informasjon fra megle rfore take t. selge r e ller utleier.

Jobbe i FIN N

Bli bedrift skunde

Admi n for be drift er

N ative ad s

Om F IN N. no

Per son e rnerklaering

Cookies

Hjelp

a
lnnholde t er beskyt tet ette r anasverksloven Br uk av a utomatiserte tje neste r (robo ter .spidere, inde ksering m.m.) samt a nd re fre mgangsma ter for

systematisk eller reg elmessig bruk er ikke tillatt uten eksplisitt samtykke f a FINN.no

1 996- 2018 FINN.n
o AS

(30) Holmen Panorama - 6 spektakula re utsiktstomter med kailinje og garasj eanlegg I FINN.no

43 .29 2 1

Rogaland / Karmøy

(1/ 18)

I7l
Kun det beste på dine vegne

[

Legg t il favoritt]

Holmen Panorama - 6 spektakule re utsiktstomter med
kailinje og garasjeanlegg
Holmavegen, 4 270 Å krehamn

Prisant ydning

1 900 000 kr
https://www.finn.no/realestate/plots/ad .html ?finnkode= 16643 149 1
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43 .202 1

(30) Holmen Panorama - 6 spektakulære utsiktstomter med kailinj e og garasj ean legg I FINN .no

Totalpris: 1 90 0 00 0 kr
Kommunale avg.: 1 890 kr per år
Tomteareal: 2 000 m2 (eiet )

Pris på lån
Pris på forsikring

Fasiliteter
• Sent ralt
• Garasje/P- plass
• St randlinj e
• Turt erreng
• Hage
• Ut sikt

Oppdragsansvarlig
Øst bø & Kaldheim Eiendomsmegling AS / Leiv Helge Kaldheim

Selger/ Ut bygger
Holmen Panorama As

Betegnelse
Gnr. 15 Bnr. 217 og Gnr. 15 Bnr. 332 og Gnr. 15 Bnr. 333 og Gnr. 15 Bnr. 660 i Karmøy kommune

Beliggenhet
Akrasand en med sine fineste st render like ved. Flott e t urområder med rikt f ugleliv. Nærhet til kj op esen ter med hele 30 but ikker. Velkommen t il Holm
a vegen - Akr
ehamn
!

Arealer og fordeling per etasje
Standard
Unik mulighet ! 6 spekt akulære utsikt stomter med kailinj e. Naust og garasj eanlegg.
Garasj eanlegget og naust , påbegynnes av selger ett er 2 solgt e tomter, og ferdigst illes med 2 garasj eplasser og 1 naust t il hver tomt. Det vil bli t inglyst fe lles adkomst og vegrett for alle enhetene i anlegget.
Kost nader på garasj eanlegg og naust fordeles på hver enkelt , og medfølger ikke i kjøpesummen. Tilbud
https://www.f nn .no/realestate/plots/ad .html?finnkode= 16643 149 I
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4 3.2021

(30) Holmen Pano rama - 6 spektakulære utsiktstomter med kailinj e og garasj eanlegg I FINN .no

er und er innhent ing.
Prisant ydning : Fra kr 1 9 0 0 0 0 0 t il kr 2 750 0 0 0 :
Tomt 1: Kr 2 750 0 0 0,Tomt 2 : Kr 2 0 0 0 0 0 0,Tomt 3 : Kr 2 0 0 0 0 0 0,Tamt 4 : Kr 2 0 0 0 0 0 0,Tomt 5 : Kr 2 0 0 0 0 0 0,Tomt 6 : Kr 1 9 0 0 0 0 0,-

Tinglyste rett igheter og forpliktelser
Kommunen har legalpant som sikkerhet for bet aling av kommunale avgift er. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke t ing lyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan

a

det væ re t inglyst erklæ ringer som f eks rett for kommunen til vedlikeh olde rørsystemer for vann- og
kloakk. Disse erklæ ringene vil følge eiendommen ved salg. Kont akt megler for næ rmere informasj on.

Servit utter I rett igheter
Eiendommen overd ras fri for pengehef t elser, med unnt ak av event uelle erklæ ringer, avt aler, servit ut t er
og pant ehef t elser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kj øpers
bank vil få priorit et ett er disse.

194 4 / 18 84 -1/ 47 Erkl aering/ avt ale
13.11.194 4
Rett ig het shaver:KYSTVERKET
Org.nr: 87478324 2
Rett ighet shaver:ROGA LA N D FYLKESKOM M UNE
Org.nr: 9710 4 5 698
Grunneiererklæ ring
Feilakt ig t ing lyst
Ret t et ett er t ing I. §18
17.07.2 0 19. Arki vref. 19/ 35 541-2
Gj elder denne regist erenhet en med flere
20 19/ 14 41924 -1/ 20 0 ** Transport
02.12.2019 2 1:0 0
Fra:KYSTVERKET
Org.nr: 87478324 2
Til:ROGA LA N D FYLKESKO M MUN E
Org.nr: 97 104 5 698
1975/ 82 95-3/ 47 Erklaerin g/ avt ale
https://www.finn.no/rea lestate/plots/ad.html?finnkode= 16643 149 1
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a
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28 .10.1975
Best. om at det ikke må lagres eller forbrukes d rivst off og
smøremid ler fra selskaper som konkurrerer med Norsk
Bræ ndselolje AS.
Grunndat a
19 17/ 9 00 103-1/ 47 Registrering av grunn
24.0719 17
Denne mat rikkelenhet oppret t et fra:Knr:1149 Gnr :15 Bnr:24
1930/ 9 0 0 124 -1/ 47 Registreri n g av grunn
03.11.1930
Ut skilt fra denne mat rikkelenhet: Knr:1149 Gnr:15 Bnr:333
1991/ 3738 -1/ 47 Malebre v
14 .0 6 .199 1
Areal:1077 m2.
Grunnd at a
19 50/ 356 6-1/ 47 Registreri n g av g runn
14 .12.19 50
Denne mat rikkelenhet oppret t et fra:Knr:1149 Gnr:15 Bn r.2 18
EIENDOM MEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSN UM M ER
Fradelt fra bnr. 2 18 , 2 19 og 220.
199 1/ 3739-1/ 47 Regist rering av grunn
14.0 6.199 1
Ut skilt fra denne mat rikkelenhet: Knr:1149 Gnr:15 Bnr:1823
198 6/ 19 65-1/ 47 Erklaerin g/ avt ale
24.02.198 6
BEST. OM OVERDRAGELSE
RETT IGHETSHAVER:
KARMØY KOM M UNE
Gj elder denne regist erenheten med flere

Verdi ved skattefastsett ing
Verd ien ved skatt efast sett ing er p.t. ikke fast sat t. Verd ien ved skatt efast sett ing fast sett es av Ligningskont oret et ter beregningsmodell som t ar hensyn t il om boligen er en såkalt "primæ rbolig " (der boligeieren er folkeregist rert bosatt ) eller "sekundæ rbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor f ast i). Interessen -

a

ter oppfordres til sjekke www.skatt eet at en.no eller kont akte ansvarlig megler for næ rmere informasj on
om verdien ved skatt efast sett ing.

Reguleringsforhold
https://www.finn .no/reaJestate/pJots/ad .html?finnkode= 16643 149 1
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Eiendommen er regulert t il bolig/ forret ning/ kontor.

Faste, løpende kost nader
Eiendomsskatt: Kr 1 890 pr år.

Finansiering
Kont akt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån t il kjøp av eiendom. Privat megleren har
avtale med Nordea om formidling av lån og andre f inansielle tj enester. Privat megleren mott ar godt gj ørelse for dette.

Adgang t il ut leie (boligformål)

Solgt ihht bustadoppføringsloven
Boligene selges i henhold t il Bust adoppføringslova som regulerer kj øpers (forbrukers) rett igheter og
plikter ved avt ale om oppføring av bolig og kj øp av fast eiendom der bygningen ikke er f ullført når avt alen inngås. Ved salg t il aksj eselskap legges Avhendingslovens bestemmelser t il grunn. For øvrig gj elder
Lov om eierseksj oner for eierseksj onssameiet og driften av dett e.

Garant ier
Det st illes garant ier i henhold t il Bust adoppføringslovas bestemmelser. Garant i etter § 12 vil bli st ilt i forbindelse med avt aleinngåelse. Garant ien skal være pålydende 3% av kj øpesummen i bygget iden og 5% i
5 år ett er overlevering av boligene t il kj øper. Garant i ett er § 47 forut sett es st ilt om selger ønsker ut bet alt
forskudd/delinnbet aling/ slutt oppgj ør før hj emmelsovergang. Event uelle påkrevde endringer av garant ier
ved event uelle videresalg/ t ransporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring
Frem t il overt agelse vil eiendommen være forsikret av selger. Ett er overt agelse vil eiendommen forsikres
gj ennom sameiet s fellesforsikring. Kj øper må selv besørge innboforsikring og forsikring av event uelle
særskilte påkost ninger.

Budgiving
Boligene selges t il fast pris.
AIie bud/ kj øpet ilbud på eiendommen skal være skrift lig og sendes meglerforet aket pr. fax, mail, sms eller
via vår "gi bud"- knapp på våre nett sider. Knappen finner du også på Privat meglerens hj emmeside for
prosj ekt et , se på den enkelte bolig.
Bud/ kj øpet ilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn t il kl. 12.00 første virkedag et ter siste annonsert e visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/ kj øpet ilbud med kortere fr ist enn dette kan ikke formidles
av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kj øpet ilbud/ budskj ema.
Som budgiver hos Privat megleren kan du kreve budj ournal fremlagt så snart handel er gj ennomført.
Innhold i budj ournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet
https://www.finn.n o/realestate/plots/ad .htm l?finnkode= 16643 14 9 1
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kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av
ano nymisert budj ournal.

Meglers vederlag og ut legg
Dersom eiendommen ikke omsett es, fa kt ureres selger kr 9 90 0 + ut legg.

Omkostninger
1 9 0 0 0 0 O,- (Prisanty dnin g)
Omkost ninger

-------------------------------------------------------1 9 00 00 0,- (Tot alp
r i s inkl. omkost ninger)
NB: Regnest ykket forut set t er at det kun t inglyses ett pant edokument og at eiendommen selges t il
prisant ydning.

Mat rikkelinformasj on
Kommunenr: 1149
Gardsn r: 15
Bruksnr: 2 17
Vis mind re

Holm
a vegen, 4 270 k r eh amn

https://www.finn.no/realestate/plots/ad .html?f nnkode= 16643 149 1
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Hj emmeside
Flere annonser fra annonsør
Visningspa melding
Eiendommens hj emmeside
Nordeas lanekalkulator
Selge bolig?

Best ill komplett salgsoppgave

FINN- kode

166431491

Sist endret

27. mar. 2020 02:39

Referanse

314199040

Rapporter annonse
Annonsene kan være mangelf ulle i forhold t il lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avt ale inngås oppfordres interessenter til
komplett informasj on fra meglerforet aket , selger eller ut leier.

ainnhent e

B T7
Mulighetenes marked

For bedrifter
Bli bedrift skunde
Informasj on og inspirasj on
Admin for bedrift er

Om FINN
Jobbe i FINN
https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?f nnkode= 16643 149 1
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FINNspirasj on

Pe rsonve rn
Personvernerklæring
Innstillinger
Cookies

Få hj elp
Kundeservice

@

Innholdet er beskyttet ett er åndsverkloven. Regelmessig, systemat isk eller kont inuerlig innhent ing, lagring, indeksering , dist ribusj on og all annen form for sammenst illing av dat a t illat es ikke uten eksplisitt , skrift lig t illatelse fra FINN.no.
1

996 - 20 21 FINN.no AS

Schibsted er ansvarlig for dine dat a på denne siden. Les mer
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I. K. Gabri elsen
Gofam esvegen 2

Dato:
Saksbeh:
Saks nr :
Lopenr:
Arkivkode:
Deres ref:

4250 KOPERVIK

18.09.2019
John K. Vedo
16/4496-42
51334/19
GN R 15/200

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Jfr. plan- og bygningsloven § 21-10
Gjelder:
Byggested:
Gnr.!Bnr.
Tiltakshaver:
A nsvarlig søker:
Saken er behandlet som sak nr.

Nybygg. Oppf øring av 8 naust med brygger og utriggere.
Oyavegen, A kra
15/200

Åkra Sjømat Eiendom A S
I. K. Gabrielsen
311117og 278/18

Komm un en godkjenner søkn aden om midlertidig brukstillatelse mottatt 28.08.19.
Den midlertidige brukstillatelsen gjelder for hele tiltaket
Gjenstående arb eider
• Op p arbeide kjøreveger, fortau, p rivate avkjørsler m ed frisiktsoner som vist i p lan iht.
bestemm elsen e. Op p arbeiding er avh en gig av eksp ropriasjon . Eksp rop ri asjon ble vedtatt i
kommu nestyret d en 01.07.19, saksnr . 87/ 19.
• Kommu n al overtakelse av ferdig op p arbeid ed e og godkjen te offen tlige veganlegg.
Gjenståen d e arbeider skal væ re u tført innen 31.12.20.

Varsel om pålegg om ferdigstillelse
Dersom d ere ikkeh ar u tført de gjens tåen de arbeiden e, og sen d t innsøkn ad om ferdigattest innen
fristen for ferdigstillelse, vil vi kr eve (gi p ålegg om ) at d ere ferdigstiller p rosjektet. Dette er
hjeml et i p lan- og bygningsloven (pbl.) 2 1-10.

,n}

7

···..o'-4@

-14

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK Telef on: 52 85 75 00 • e-post: post@karmo
y.kommune.no
O

Klagefristen er tre uker

Det er mulig a klage på vedtaket. Fristen for

a klage er tre u ker fra dere mottar dette vedtaket.

Med hilsen
Malvin Bjorøy
areal og byggesakssjef
John Karsten Vedø
saksbeh andler
Dette dokumentet er godkj ent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til: Åkra Sjømat Eiendom AS, Øyavegen SOC, 4270 ÅKREHA MN

2

1 1\AAMØY
OMMUNf

K
Dato : 28.12.2020
Dokument numm er: 20/ 28562-3
Deres referanse:
Saksbehandler: John Karst en Vedø

Sekt or areal og byggesak

I K Gabrielsen
Gofa rnesvegen 2
4250 KOPERVIK

Ut satt fr ist for ferdigst illelse - gnr. 15 bnr. 200 - Naust
Viser t il midlert idig brukst illat else av 18.09.19.
Det som gjenst år av arbeider er o pparbeidelse av kj øreveger, fort au, privat e avkj ørsler m.m. iht.
reguleringsplan. Opparbeiding er avhengig av ekspropriasj on. Frist for å utføre gj enst ående arbeider var satt t il
31.12.20.
Dere ber om ut satt fr ist for fe rdigst illelse t il 01.09.21 da det fort satt er uavklart vedrørende ekspropriasj on og
opparbeidelse av kj øreveger, fort au m .m.
Det gis utsatt fr ist for ferdigst illelse t il 01.09.21. Viser for øvrig t il midlert idig brukst illat else av 18.09.19.

Med hilsen
John Karsten Vedø
saksbehandler
Dokumentet er godkj ent elektronisk.
Kopi t il:

Åkra Sj ømat Eiendom AS

Øyavegen SOC

4270

ÅKREHAM N
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KAR M S UND

A V T A L E

Mellom Karmø
y kommu
ne og Sigmund Stava er inngått følgende avtale:
1. Karmø
y kommu
ne overdrar eiendomme
n gnr .15, bnr . 217
•tysodden•,_merket A og vist ca . i kart dat. K.T.E., den
2. des. 1985, til Sigmund Stava.
2. SigmundStava overdrar del av sin eiendom gnr. 15, bnr. 332 333 som ligger på vestsiden av kv. nr. 66, merket B på kart
dat. K.T.E. den 2. des. 1985.
3. Karmø
y kommune tilbyr areal B soa lagerplass tilo. Bergfjord

og vi'ser til avtale mellom Sigmund Stava og O.Bergfjo:rddatert
17.6.85.

4. Arealene,som oppmåle
s, makeskiftes kvadratme
ter for
kvadratmeter. ,Overskytende areal gjøres opp t i l en pris av
kr . 80 , - pr. m .
5. Hver av partenebærer sine utgifter til målebrev ogskjøte.
6. Avtalen kan tinglyses på gnr. 15, bnr .332 - 333. Heftet
slettes så snart parsell av gnr.15, bnr . 332 og 333 er
utskilt og skjøte utstedt.

Tor va s t ad , den I O. j a n . 8 6 .
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St ol , den

L ·

I

Sa l g av tndua t r !t omt , gnr • I 5 , hnr . 217 "LY odden • .
gkay ve d t ak _fat t e t de n 2 l. 1114i 19 85 • at 10- 11 ...es.

Rat . t o ra ann-

Som de l av Karmey kommune s s a l gs be t i nge l s e r ve dr re nde el » a,
gnr . I S, .bnr . 17 "LY• odden " i nng t r e i e r av ,;nr . l S, .bnr . Jl 2/ l3 3
og e i e r av gnr. ls. bnr. 218 felgende avtale:
L

Ve d uo11tv ia t e 1.tg: be hov f or Jca.1Ien9de u t ove r e gne aa 26
f orb i nde l s e med e nke l t oppd r ag f or be dr i t t pMl 1agena

eiendos gnr. ls , bnr. 218 har

11

riften anlednin9 til, uten

f or u t ,9 i e nde kona ul t as j on , 6 be ny t t e i nnu 1 l o

II

av t 11-

• t • t • nde ka i l engde gnr . 15 , bnr . 332/ 333 . Ei er e n av qnr .
15 ,, bnr . 332/3 33 f or pl i kt er · eg oga l t i 1 4 vi se r i me1i g
1/t e kome nh e t og s ana r be i ds vi l e hvi s yt t er l i ger e He} 3

f or k«llo119<1e
Y r I f ot bi nde l ao Ød tllke nltol t opJldrag
f or hd r if t .PAU.99 •111
d e e i e ndom gnr • . ls, bnr . n a. Avt a l en
omfat t e r i kke anne n br uk a v a r ea l e r enn de t nedvond4 q y.
kou t ti l f or t c,yde f • r w ye,t t il • i e r . Ei er av gnr . l 5,, bnr .
218 p 4 s i n s i d e f o r p l i k t e r s eq t i 1
vi s e • • l vJcr.ttt aJc
h ol clni n9 09 • Utor .beid av U j e ve d ut nr t t e laen av de r e t t i g-

heter denne avtalen gir.

°.

3.

For d motvi rke e vent ue l l e ul emper somamg
oppau ao,a e t
r e s u l t a t av denne avtalen forut1ettea de t at eier av gnr.
15, bru,. 3 J 2/l lJ utnyt t er do muli ghe ter t i 1 ka il or l enge loo
• ora e n ove r t age i. e a v •t yaho l aen• gnr . 15 , bnr . 217 vil gi.
Ei e r ne av de e i e ndome ne s on e r omt a l t i denne •Wta l en er
0g s i pr i ns i ppe t eni ge om ove :r tid A vur der e muli ghe t e n•
f or y t t e r li ge r e &amerbei d (ogd •• onomi ak ) f or i oppnA
maksene.1.a1
inal f e er.
l l e s ut ny t te ls e av e i end ommene s t ot a l e ka i P<>t

O.nne •vtalent r e r 1 kr ot t t n det ti d • PWll<t eler av eiend om gnr . 15 , bnr . 332/ 333 o ver t ar e i end011ar e tt:e n t i l
e i end,o m gnr . 15 , bn r . 2 17 " Ly sod den • . Avta l e n e r b i nde nde

for de tre involverte eiendommnen
e og kan bare oppl••ea

av de r e apektJ.ve e i e r e i f e l l e skap .

Ka r ney havnekont or , den

{a . a.a

S n

Si gmund t ava
• 1• r av 9nr . lS,

,li
Jg,>,

lmr . 332- H l

·'eier. av.2Z,
gnr.

15, bnr. 218

