Administrasjonen

Styremøte i Helse Finnmark HF
Møtedato:

Dato. 12. Juni 2012

19. Juni 2012

Saksbehandler: Boligsjef Ståle Linnes og Drift og eiendomssjef Øyvin S. Grongstad

Sak nr:

48/2011

Navn på sak:

Salg av tilleggsareal til Dr. Nedlersvei 6 og 8

Adm. direktørs forslag til tilrådning:
Styret i Helse Finnmark HF tilrås å fatte følgende vedtak:
1. Adm. direktør gis fullmakt til å gjennomføre salg av tilleggsareal til boligeiere i
Nedlersvei 6 (gnr. 27/bnr. 575) og 8 (gnr. 27/bnr. 576). Tilleggsareal overdras til kr. 30,pr.m2. Kjøpesum vil bli regulert iht. endelig oppmåling av tomten.
2. I tillegg til kjøpesum for tomten, skal kjøper betale behandlingsgebyr, utgifter til deling
av grunneiendom, samt oppmåling og omnummerering, tinglysing og kostnader ved
overskjøting av tomten.
3. Adm. direktør gis fullmakt til å godkjenne endelig salgskontrakt.

Vedlegg:
1. Saksfremlegg – Salg av tilleggsareal til Dr. Nedlersvei 6 og 8
2. Søknad – kjøp av tilleggsareal

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.

Styresak 48/2012
Saksbehandler:
Dato:

Boligsjef Ståle Linnes og Drift og eiendomssjef Øyvin S Grongstad
19.juni 2012

Salg av tilleggsareal til Dr. Nedlersvei 6 og 8
Bakgrunn
Helse Finnmark solgte i 2011 Dr.Nedlersvei 6 (gnr.27/bnr. 575) og 8 (gnr.27/bnr. 576) til hhv.
Målfrid og Heintz Valvatne og Jan Egil Blix. Det aktuelle arealet som ønskes kjøpt er for
Dr.Nedlersvei 6 ca. 806m2 og for Dr.Nedlersvei 8 ca. 260 m2.
Begge boligeiere ønsker å kjøpe tilleggsareal med følgende begrunnelse:
-

tilrettelegge for parkeringsplass samt plass til garasje og sportsbod .
større areal til hage/uteplass.

Andre opplysninger i saken:
-

Omsøkt areal er i tilknytning til søkeres tidligere kjøp av bolig/tomt fra Helse Finnmark i
2010 og 2011
- Omsøkt areal er regulert til boliger
- SVK har fastsatt pris ved salg av festetomt til kr. 26,49,- pr.m2 (pr. 01.04.11).
Konsumprisjustert til april 2012 er prisen kr. 26,57,- pr.m2.
- Mindre tilleggsarealer til festetomter fra kommunal grunn belastes normalt tilsvarende
festeavgift som eiendommen for øvrig.
Boligeiere i Dr. Nedlersvei 6 og 8 eier den bebygde tomten.
Saksutredning
Formålet med ervervene er kjøp av tilleggsareal. Areal fremkommer av kartutdrag/målebrev
som er vedlagt søknadene i denne saken.
Omsøkt areal er regulert til byggeområde boliger. Tilleggsarealene eies av Helse Finnmark.
Adm.direktør mener det bør kunne være en målsetting å selge tilleggsareal til boliger som
vedtas solgt fra foretaket – og som har liten nytteverdi for foretaket.
Omsøkte tilleggsareal har relativt liten eller ingen nytteverdi for Helse Finnmark, siden de
ikke egner seg til ytterligere utbygging. Omsøkte tilleggsareal kan selges uten at noen andre
boligtomter berøres, for eksempel mister adkomst til offentlig vei.
Adm. direktør mener at salg av tilleggsareal ikke vil medføre ulemper for andre berørte
boligeiere eller at ulempene ikke kan betegnes som vesentlige. Ved evt. salg av
boligtomt/tilleggsareal så skal, i tillegg til kjøpesum for tomten, kjøper betale
behandlingsgebyr, utgifter til deling av grunneiendom, samt oppmåling og omnummering,
tinglysing og kostnader ved overskjøting av tomten.

