
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Formannskapet 
Dato:  25.08.2020 
Tid:  13:00 – 14.30 
Sted:  På Teams 
Under ledelse av:  Anette Musdalslien  
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Anette Musdalslien   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
Medlem Hans Oddvar Høistad FO  
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Varamedlem Jan Erik Kristiansen  For Hans Oddvar Høistad 
Medlem Heidi Kristiansen   

 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer: 7  

 
Til stede fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Marit B Homb, Torbjørn Furuhaugen, Jon 
Sylte 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Orienteringer:  

 Om rapportering til fylkesmannen om tiltaksplanen (ROBEK).  
Ved økonomisjef Marit B Homb. 

Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 45/20  REFERATSAKER FORMANNSKAPET 25.08.2020  
 
Sak 46/20  AREALER TIL NÆRINGSFORMÅL - ERVERV, OPPARBEIDING OG 

SALG  
  
 



  

 
 
FS-45/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1708 
 
REFERATSAKER FORMANNSKAPET 25.08.2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
 
Referatsak 3: 
Til referatsak om dialogmøtet med hytteeiere er fredag 2. oktober foreslått som møtedato. 
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til etterretning.  
 
 
 
 
FS-46/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/1170 
 
AREALER TIL NÆRINGSFORMÅL - ERVERV, OPPARBEIDING OG SALG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende krever kommunen normalt kr. 75 pr. 

m2. Individuell vurdering kan foretas ut fra beliggenhet, kvalitet på arealet og lignende. 
Dette dekker kostnaden med tomt, samt veg, vatn og avløp til tomtegrensa.  

2. Tilknytningsavgift betales etter høg sats der kommunen har tilrettelagt med veg, vatn og 
avløp.  

3. Punktene 1-7 under «Konklusjon» legges til grunn for videre arbeid med næringsarealer.  
 



  

Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk samlingsliste, satte fram dette forslaget:  
 
 

1. «Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende, krever kommunen kr 75,-  
pr m2 for eksisterende næringsarealer som er opparbeidet av kommunen. Dette 
dekker kostnaden med tomt, veg, vatn og avløp til tomtegrense. 

2. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 1 betales etter høg sats. 
3. Ved grunnerverv og opparbeidelse av nye næringsarealer, beregnes m2-pris av 

kommunens samlede kostnader for tomt, veg, vatn og avløp frem til tomtegrense. 
Fastsetting av tomtepris legges fram for politisk behandling 

4. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 3 betales etter låg sats. 
5. Ved kjøpers ønske om videresalg av tomteparsell, skal kommunen kunne benytte 

forkjøpsrett til opprinnelig kjøpspris (indeksreguleres). Alternativt skal ny kjøpers 
virksomhet godkjennes av kommunen. 

6. Punktene 1-7 under «Konklusjon» legges til grunn for det videre arbeid med 
næringsarealer.» 

 
Votering:  
Stig Melbøs forslag ble satt opp imot innstillingen. Stig Melbøs forslag ble enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
 

1. Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende, krever kommunen kr 75,-  
pr m2 for eksisterende næringsarealer som er opparbeidet av kommunen. Dette 
dekker kostnaden med tomt, veg, vatn og avløp til tomtegrense. 

2. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 1 betales etter høg sats. 
3. Ved grunnerverv og opparbeidelse av nye næringsarealer, beregnes m2-pris av 

kommunens samlede kostnader for tomt, veg, vatn og avløp frem til tomtegrense. 
Fastsetting av tomtepris legges fram for politisk behandling 

4. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 3 betales etter låg sats. 
5. Ved kjøpers ønske om videresalg av tomteparsell, skal kommunen kunne benytte 

forkjøpsrett til opprinnelig kjøpspris (indeksreguleres). Alternativt skal ny kjøpers 
virksomhet godkjennes av kommunen. 

6. Punktene 1-7 under «Konklusjon» legges til grunn for det videre arbeid med 
næringsarealer. 

 

 
 
 


