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KJØP AV KOMMUNAL FESTETOMT GNR 23 BNR 126 - LILLEBYÅSEN  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/525 /L83/ 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN     

   

 

Saksbehandler: MGU 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

1/16 Formannskapet 21.01.2016 

/ Kommunestyret 11.02.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Helene Bokerød Strand og Terje Bokerød Strand tilbys å kjøpe gnr. 23 bnr. 126 for kr. 28.750, 

som tilsvarer tomtefestelovens hovedregel for innløsing av festetomter. Tinglysningsgebyr og 

dokumentavgift kommer i tillegg og skal bekostes av kjøperen.  

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Helene Bokerød Strand og Terje Bokerød Strand av 20.11.2015 om kjøp av 

eiendommen Lillebyåsen 18, 1798 Aremark. 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til vedlagte søknad fra Helene Bokerød Strand og Terje Bokerød Strand om kjøp av 

tomt gnr. 23, bnr. 126, i Lillebyåsen boligområde. 

 

Vurdering: 

Det vises til ovennevnte søknad fra Helene Bokerød Strand og Terje Bokerød Strand om kjøp 

av eiendommen gnr. 23, bnr. 126.  Eiendommen er registrert som en selvstendig eiendom i 

matrikkelen. Det kreves derfor ingen oppmåling ved eiendomsoverdragelse.  

Av skylddelingsdokumentet framgår det at forretningen ble avholdt som kontorforretning og 

registreringene i matrikkelen er digitalisert fra papirkart. Det er derfor usikkert om det er satt 

ned merker i marka. Tomtegrensene avviker noe fra reguleringsplankartet, og er av dårlig 

kvalitet. Likevel er det ikke krav om oppmåling i og med at eiendommen allerede eksisterer 

som en grunneiendom. Dersom det ønskes oppmåling må dette bekostes av kjøper. 

 

  

Lov om tomtefeste har følgende bestemmelse om beregning av tomtepris ved kjøp av 

festetomter: 

 

§ 37.Innløysingsvilkår 

Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, skal 

innløysingssummen vere 25 gonger årleg festeavgift etter regulering på innløysingstida, om 

ikkje ein mindre innløysingssum er avtalt. Ved innløysing der innløysingstida er inne ti år 

eller kortare før avtala kunne ha vorte lengd etter § 33, kan bortfestaren krevje regulering av 
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festeavgifta etter § 15 fjerde ledd på innløysingstida. Om ikkje anna er avtalt, kan 

bortfestaren likevel krevje at innløysingssummen for andre tomter enn dei som er festa bort på 

uavgrensa tid utan oppseiingsrett for bortfestaren, skal vere 40 prosent av tomteverdet på 

innløysingstida med frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller 

tilskott til tiltak som er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje setjast høgare enn det tomta kan 

seljast for om det berre er tillate å setje opp det eller dei husa som er på tomta. 

Med mindre partane er samde om innløysingsvilkåra, eller har avtalt vilkåra fastsette på 

annan måte, høyrer krav om innløysing under skjønn, som avgjer retten til innløysing, fastset 

innløysingssummen, innløysingsvilkåra elles og avgjer spørsmål som gjeld gjennomføringa av 

innløysinga. 

Kongen kan gje forskrift om kva som skal fylgje med ved innløysing og på kva måte 

innløysingsrett kan gjerast gjeldande 

a) i område der det er festa bort tomter til fritidshus etter ein samla plan, og 

b) ved punktfeste (§ 16 fyrste ledd tredje punktum). 

 

Dersom tomten selges for en salgssum lik hovedregelen i tomtefestelovens § 37 tilsvarer dette 

kr. 28.750. Festekontrakten for den aktuelle tomten ble inngått i april 1980.  Festeavgiften for 

den aktuelle tomten er pr. dato kr. 1.150,- pr. år. 

 

Rådmannen foreslår at Helene Bokerød Strand og Terje Bokerød Strand tilbys å kjøpe 

festetomt gnr. 23, bnr. 126, for kr. 28.750 som tilsvarer tomtefestelovens hovedregel for 

innløsning av festetomter.  Tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg og skal 

bekostes av kjøperen.   
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DETALJPLAN FOR AREMARK SENTRUM, OMRÅDENE OMKRING 

IDRETTSHALLEN, MYRLAND OG SKOLEN OPPNEVNING AV KOMITÈ 

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 16/17 149// 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

2/16 Formannskapet 21.01.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet oppnevner følgende komité til å fremme forslag til detaljplan for Aremark 

sentrum, områdene omkring idrettshallen, Myrland og skolen med tilhørende kostnadsramme: 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 10.12.2015, sak 60/15: 

«Utarbeide detaljplan for Aremark sentrum, områdene omkring idrettshallen, Myrland og 

skolen med tilhørende kostnadsramme. Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne en komité 

til å fremme forslag innen utgangen av 2016.» 

 

Det ble avsatt kr. 300.000,- i investeringsbudsjettet til dette arbeidet. 

 

Vurdering: 

Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen da saken omhandler valg av en komité. 
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FURULUND KAFÉ - REFORHANDLING AV AVTALE  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/88 614// 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Formannskapet 21.01.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknaden fra Furulund Kafe innvilges delvis ved å sette husleien til kr. 1.000,- pr. måned for 

perioden 01.01.-31.12.2016 

 

 

Vedlegg: 

( Kun utsendt til formannskapets medlemmer ) 

 Søknaden fra Furulund Kafe v/Haug Gård AS 

 Foreløpig regnskap for perioden 01.06-31.12.2015 

 

 

Saksopplysninger: 

Furulund Kafe søker kommunen om å imøtekomme to konkrete endringer knyttet  til 

leiekontrakten fra og med 1. januar 2016: 

 

1. Husleien reduseres i 2016 til kr. 1.000,- pr. måned. 

2. Strømabonnentet  til kafeen overtas av kommunen. 

 

Begrunnelsen for søknaden er i hovedsak å bedre økonomien for å kunne øke bemanningen 

tilknyttet driften. 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen anser at det fortsatt er viktig for Aremark-samfunnet å ha et tilbud som Furulund 

Kafe står for, og vil innstille positivt til at kommunen medvirker til at driften kan 

opprettholdes videre. 

 

Rådmannen vil derfor innstille på å redusere husleien for driftsåret 2016 til kr. 1.000,- pr. 

måned for å styrke driften i det en fortsatt kan kalle oppstartsperiode og fordi at denne kostnad 

ikke kan påvirkes av driver da den ikkeer knyttet til aktivitet/omsetning. Energikostnadene for 

kafeen anser rådmannen derimot å være en variable kostnad knyttet til 

aktivitetsnivået/omsetningen, og vil således ikke innstille på at kommunen tar over denne 

kostnad. 

 

 

6



 Sak 4/16 

 

  

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND OG LÅN FRA KOMMUNENS 

KRAFTFOND - BJØRNAR ØSTENSVIG  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 15/263 /U01/ 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

4/16 Formannskapet som fondsstyre 21.01.2016 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Byggmester Bjørnar Østensvig innvilges et næringstilskudd på kr. 250.000,- som skal 

benyttes i henhold til søknad. 

2. Byggmester Bjørnar Østensvig innvilges et rentefritt lån fra Kraftfondet på kr. 

400.000,- som skal benyttes i henhold til søknaden (inneholdende en liten 

byggevareforretning). 

Lånet gis med 2. prioritets pant i bygning/eiendom og med en løpetid på 5 år.  

Lånet avdras månedlig. 

3. Summen av pkt. 1 og 2 kan samlet ikke overstige 50% av kostnadene. 

4. Tilskudd og lån utbetales når prosjektet er ferdigstilt og nødvendig pant er etablert. 

 

Vedlegg: 

( Kun utsendt til formannskapets medlemmer ) 

1. Søknad om tilskudd fra næringsfond og lån fra kraftfond (søknadsskjema) 

2. Økonomisk oversikt 5 år 

3. Kopi av vedtak for tillatelse for oppføring av næringsbygg på Sommero 

industriområde 

 

Saksopplysninger: 

Viser til søknadsskjema med vedlegg. 

 

Vurdering: 

Aremark Kommune trenger bærekraftig næringsutvikling for å være interessant 

bostedskommune. Bjørnar Østensvig er en velrennomert snekker i Aremark med 30 års 

erfaring. Han er etablert i Aremark og ønsker å utvikle sin bedrift. I søknaden fremgår det at 

han i tillegg til utvidelse med flere ansatte og mulig lærlingplass, også er interessert i å 

etablere et mindre byggevareutsalg i kommunen. 

 

Aremark er i behov av flere snekkere, lærlingplasser og et byggevarehus for å øke 

næringsaktiviteten i kommunen. Vi ser at søknaden ikke er i konflikt med annen eksisterende 

næring i kommunen da vi har betydelig «import» av snekkere og bygningsartikler i 

kommunen og bedømmer at markedet er stort nok til å absorbere denne utvidelsen av 

virksomheten uten at dette i nevneverdig grad går ut over andre tilsvarende bedrifter i 

Aremark. 
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