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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2017/564 Øyvin S Grongstad/90603041  Kirkenes, 04.04.2017 
 
Saksnummer 35/2017 
 
Saksansvarlig:  Drifts- og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad  
Møtedato:  26.04.2017 

Salg eiendom 22/69 Hammerfest 
 
Ingress: Saken handler om salg av tomt til Finnmarks fylkeskommune som har planer om 
å bygge ut tannklinikken i Hammerfest. Den opprinnelige utbyggingsplanen kan ikke 
gjennomføres på grunn av en diesellekkasje fra 2005 som har forurenset grunnen på 
nåværende tomt. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner salg av 22/69 i Hammerfest til 
Finnmarks fylkeskommune. 

2. Styret ber administrasjonen om å få utarbeidet takst og selge til takst. 
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre salget. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Kartutsnitt bolig Hammerfest 
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Salg eiendom 22/69 Hammerfest 
  
Saksbehandler:   Drifts- og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad 
Møtedato:  26.04.2017 

1. Formål/Sammendrag 
Finnmark fylkeskommune skal bygge ut tannklinikken i Hammerfest. Siden en 
diesellekkasje fra 2005 gjør det vanskelig å bygge ut slik som planlagt, ønsker 
fylkeskommunen å kjøpe naboeiendommen (22/69), som eies av Finnmarkssykehuset 
HF. Foretaket har en ansattebolig på denne eiendom, men det foreligger ikke et konkret 
behov for denne.  
 
Det anbefales derfor å legge til rette for salg av denne eiendommen, på bakgrunn av 
takst. 

2. Bakgrunn 
Finnmark fylkeskommune eier en av naboeiendommene til Hammerfest sykehus. De har 
Hammerfest Tannklinikk på denne tomten og skal, på grunn av plassmangel, bygge ut 
klinikken. Ifm utredningen av denne utbyggingen kom det fram en dieselutslippssak fra 
2005, der det antakeligvis har vært en akutt diesellekkasje fra Finnmarkssykehuset HF 
aggregathus, som på det tidspunkt ikke ble sanert på en tilfredsstillende måte. Denne 
saneringsprosessen er nå iverksatt og vil bli gjennomført sommeren 2017.  
Siden grunnen ved tannklinikken er forurenset er det utfordrende for fylkeskommunen 
bygge ut slik opprinnelig planlagt (i høyden) og de har derfor bedt om at foretaket kan 
vurdere å selge 22/69 som ligger rett nedenfor tannklinikken. 

3. Saksvurdering/analyse 
Eiendom 22/69 benyttes som ansattebolig, men er for tiden delvis ubenyttet. Foretaket 
har andre boliger som kan tilbys ansatte som bor i denne og dermed kan denne frigis. 
Boligene er av gammel årgang og et salg vil derfor kunne anbefales. Dersom denne 
selges til fylkeskommunen kan tannklinikken utvides denne sommeren som planlagt, 
bare med en annen planløsning. Fylkeskommunen vil være tilfreds med løsningen 
dersom foretaket kan avhende for å hjelpe til med en løsning for utbyggingen.  
 
Fylkeskommunen har foreslått at foretaket tar to takster med to forskjellige takstmenn 
og så velges den høyeste som grunnlag for salget. Dersom denne taksten dekker bokført 
verdi vil dette kunne anbefales. Der er derimot mulig å tenke seg at et salg på det åpne 
marked ville kunne gi høyere pris, men foretaket ønsker å bidra til en løsning både med 
hensyn til forurensningen og til grunnlaget i foretaksreformen, der vertskommune og 
fylkeskommune skal tilbys arealer til takst før salg på det åpne marked. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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4. Risikovurdering 
Siden foretaket har andre boliger å tilby ansatte anses dette salget som rimelig 
risikofritt. Det er ikke et dokumentert behov for eiendommen og foretaket sitter også på 
styringen ift det økonomiske aspekt. 

5. Budsjett/finansiering 
Et salg vil ikke gjennomføres til under bokført verdi og dermed er foretakets 
økonomiske risiko eliminert i denne sak.  En evt gevinst vil bidra til bedre likviditet i 
foretaket. 

6. Medbestemmelse 
Saken drøftes med tillitsvalgte og vernetjenesten 19. april 2017. 

7. Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør anser det som viktig at foretaket bidrar til en god løsning for 

Finnmark fylkeskommune og anbefaler derfor salg som beskrevet over. Det foreligger 

ingen konkret risiko, hverken økonomisk eller bemanningsmessig, og på bakgrunn av 

foretakets samfunnsansvar er det viktig å bidra til gode løsninger, også for andre 

aktører. 

Vedlegg 
1. Kartutsnitt bolig Hammerfest 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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