
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - AREALER TIL NÆRINGSFORMÅL - ERVERV, 
OPPARBEIDING OG SALG  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 46/20 den 25.08.2020. 
 
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.  
 
 
Vedtak/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. 

 

 
 


