Til den det måtte angå, herunder politiet.
Stavanger, 10. juni 2020
Oppdragsansvarlig advokat: Bjørn Kvernberg/John Christian Elden

AKSJON HARAMSØY I TILKNYTNING TIL HARAM KRAFT AS ANLEGGSVIRKSOMHET ER
LOVLIG

Vi har i dag fått opplyst at politiet er på vei til Haramsøy i forbindelse med vindkraftverket,
bl.a. i forbindelse med aksjonen Motvind Norge m.fl. har på øya. Da dette brev sendes har
politiet for kort tid siden ankommet. Dette brev gjelder blokkeringen av veien som går opp fra
Haramsveien på gnr 314 bnr 34.
Blokaden er gjort i samarbeid med grunneier Anne-Grete Thune og Hans Petter Thune, for å
hindre anleggsmaskiner som søkes kjørt opp til anleggsområde uten etter avtale med alle rette
rettighetshavere.
Aksjonen er lovlig og på privat grunn i forhold til grunneier og veilaget etter jordskiftedom av
20.06.1983 som rettskraftig har avgjort at det er samtlige sameiere som har felles bruksrett av
hele veien. Utbygger har dermed gjennom avtale av 25.06.2018 ikke respektert de rettigheter
veilaget og fjellaget har til både område og fjell gjennom jordskiftedom av 20.06.1983. Det er
der etablert et sameie som bl.a. har retten til veien. Dersom utbygger skal bruke veien så må
det tilslutning/avtale til med samtlige sameiere.
Det nytter da ikke å inngå avtale bare med grunneierne, som er underlagt å respektere
sameiernes rett i henhold til jordskiftedommen.
Subsidiært gir avtalen av 25.06.2018 bare rett til å bruke den delen av veien som går
fra anleggstoppen og ned til «Varden»/«Kannarhaugen» der den svinger av mot øst og ned til
nyetablert kai ved Håneset. Det står i avtalens punkt 1, annet ledd: «Den nye adkomstveien vil
ha avkjørsel fra fylkesvei 150 ved nyetablert kai ved Håneset og opp til den eksisterende
fjellveien». - Med andre ord at avtalen ikke omfatter den gamle veien fra Varden og ned til
Haramsveien på den andre siden av øya. Aksjonen står på denne strekningen, og kan forby
anleggsmaskiner å kjøre opp her etter avtale med veilaget og grunneier av 14/34, nå 314/34.
Vi har fått i oppdrag av flere grunneiere Motvind Norge å utta midlertidig forføyning for å
verne om de privatrettslige veirettigheter med forbud mot å fjerne aksjonen og forbud mot
bruk av veien til anleggstrafikk. Denne vil bli innlevert tingretten innen kort tid.
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