Til Mona Fågelklo

Bergen, 4.10.2020

Vi viser til oversendt varsel, datert 1.9.2020 om igangsetting av arbeid med privat
detaljreguleringsplan -ID 3049. Vi står som grunneiere i området og er dermed eiere av
nabotomtene gnr. 102, bnr. 46, 20 og 47, som ligger øst for området som nå er foreslått
detaljregulert. Vi har registrert at fristen på å sende inn våre synspunkter, er 15. oktober og ønsker
å fremsette to merknader og hovedsynspunkter til forslaget.
1. kjørevei mot øst til våre tomter
Slik den foreslåtte planen er utformet, vil det være vanskelig å få etablert kjørevei mot øst til våre
tomter, og planen må derfor endres slik at den ikke hindrer fremtidig utnyttelse av tomtene. Vår far
og onkel, Per Bygnes solgte i 1974 tomter til utbyggelse av det som i dag er byggefeltet Bygnes
Hageby til Odd Hansen, som sto for utbyggingen. Det var viktig for vår far/onkel at de gjenstående
tomtene skulle brukes til videre boligutbygging, og det var samtidig en forståelse og forutsetning
mellom han og Odd Hansen at det skulle legges til rette for adkomst til våre tomter. De gjeldende
tomtene er gitt i arv til oss som boligtomter. Som det kommer frem av kartet på side 3 i
dokumentet fra dere, skulle adkomsten til våre tomter gå gjennom klossteinvegen. Odd Hansen
har beholdt eiendomsretten til veitraséen over klossteinvegen og har kontroll på veirettighetene og
våre rettigheter til å bruke klossteinvegen som adkomstvei til våre tomter for fremtidig bebyggelse.
I forhold til den foreslåtte veitraséen, bes det derfor om at noe areal i den foreslåtte planen settes
av til kjøreareal til våre tomter. Dette kan gjøres ved at det avsettes en veitrasé mot øst, helt nord i
planområdet. Det er ønskelig å ha en videre dialog med dere om hvordan vi skal utforme veitrasé
mot våre tomter, og vi ber om at dere tar kontakt med oss i forhold til dette.
2. Utvikling av våre tomter til boligformål
Vi har som grunneiere planer om videre utvikling av våre tomter til boligformål, enten gjennom å
arbeide for en endring av kommuneplanen for vårt område eller å søke om unntak fra
kommuneplanen. Det nevnes at en del av gårdsnummer 102, bnr 20 er i kommuneplanens
arealdel fastsatt til boligutbygging. Øvrige deler av våre tomter som grenser mot den private
detaljreguleringen, er i kommuneplanen fra 2015 omregulert fra boligområde til LNF område og vi
forstår det kan derfor utvikles med «spredt boligbebyggelse» i henhold til Plan og Bygningsloven §
11-7 pkt 5, underformål b). Vi ble først kjent med omdefineringen fra boligområde til spredt
boligbebyggelse ved kontakt med kommunen etter vi mottok brevet fra dere.
Vi er interessert i å selge våre tomter i og med det bygges ut boliger på nabotomtene. Om
kommunen eller andre er interessert i å kjøpe tomtene for dette formålet, er vi interessert i en
dialog. Dette er noen av Karmøys mest attraktive boligtomter med nærhet til skoler, bysentrum i
Kopervik med butikker, helsetilbud og kultur. I tillegg har tomtene adgang til sjø med tilhørende
sjøtomt, og nydelig utsikt over Karmsundet.
Etter vår mening er det naturlig å se på utbygging av foreslåtte område sammen med vårt område,
fordi en større utbygging vil gi mer hensiktsmessig utnyttelse av de flotte tomtene. Vi vil derfor
søke om unntak fra kommuneplanens arealdel, slik at planområdet/boligområde kan gjøres
større enn dagens forslag. En større utbygging vil bevare helheten i området, og man kan
fremdeles ha grønne arealer mellom hus eller rekkehus og samtidig sikre en helhetlig plan for
området.
En del av våre tomter er i kommuneplanen tenkt som friområde, men slik vi ser det, er det ikke
hensiktsmessig å ha et stort friområde på enden av neset. Dessuten er det ikke riktig å legge opp
til at det planlagte tomtearealet, som er planlagt med lite grøntareal, skal kunne utnytte våre tomter
til friområde. Er det behov for mer grønt areal, må man legge det inn i den foreslåtte
boligbyggeplanen, som er vanlig prosedyre. Vi vil i forbindelse med ny kommuneplan foreslå at
båndleggingen til friområde på våre tomter blir vesentlig mindre, og at deler av området i vest
etableres som en grønn sone på ytterkanten av selve industriområde. Da vil ikke verdien av våre
tomter bli vesentlig forringet. Vi mener det må være en likebehandling av tomtene, slik at ikke bare
ett område får gjennomføre en utbygging.

Vi ser fram til å høre fra dere og min kusine Tone Margrete Dale kan kontaktes som representant
for våre familier. Vi kan også organisere et digitalt møte med dere om behov.

Mvh Agnes Bygnes Nygaard (tlf. 47310220) på vegne av grunneierne
Mail: agnes.nygaard@vlfk.no

Kontaktperson: Tone Margrete Dale (tlf. 97170898)
Mail: tonemargretedale@gmail.com

