
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FASTSETTING AV PRISER FOR KOMMUNALE 
BOLIGTOMTER  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 62/19 den 20.06.2019. 
 
Behandling: 
 
Marit Fougner, Felleslista, satte fram dette forslaget til utsettelse:  
«Ønsker komplett, spesifisert regnskap for alle kostnader til opparbeidelse av Heggen 4, 
inkludert kjøpesum. Inkludert alle konsulentutredninger som har vært nødvendig for å 
tilfredsstille regionale myndigheter. Inkludert utredningen for Finntjernet. Samt kostnader 
knyttet til nedstrøms fra Finntjernet, Finna og andre bekkeløp. Inntektssiden bes spesifisert 
inkl. tilstrekkelig post for uforutsette kostnader.»  
 
Til utsettelse:  
Forslaget om utsettelse fikk 1 stemmer, og falt.  
 
Til behandling:  
Marit Fougner, Felleslista, satte fram dette forslaget som nytt punkt 10:  
 
«Kommunestyret ber administrasjonen om en samlet oversikt over utgifter ved ferdigstillelse av 
Heggen 4 boligfelt. Sett i relasjon til inntektene ved salg av tomter.»  
 
Votering:  
1. Punkt 1-9 ble enstemmig vedtatt.  
2. Forslag til nytt punkt 10 fikk 5 stemmer og falt. 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
1. Prisene for kommunale boligtomter i Forset og Svingvoll beholdes uendra.  

 
2. For usolgte tomter i Forset og Svingvoll reduseres tomteprisen til 80 % etter 8 år og 60 

% etter 12 år. Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for 
planutvalget til vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

 
3. Refusjon for tomtetekniske arbeider i nytt område Heggen 4 fastsettes slik: 

Tomt for enebolig   kr. 325.000 
Tomt for en- og tomannsbolig  kr. 434.000 
Tomt for konsentrert utbygging kr. 170.000 pr. boenhet (midlere tall for 
utnytting): 
I tillegg kommer pris pr. m2 råtomt oppjustert til dagens nivå. 
 



 
 

 
 

 

4. Rådmannen kan differensiere prisene med inntil 10 % over normalpris for de beste 
tomtene og redusere med inntil 10 % for de dårligste. Tomteprisene avrundes til hele 
tusen kroner.  
 

5. Prisene justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen.  
 

6. Dersom flere er interessert i samme tomt, arrangeres det budgiving.  
 

7. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse. Kjøperen forplikter seg til å 
iverksette bygging på tomta innen to år etter at skjøte er utstedt. Hvis det ikke skjer 
tilbakeføres tomta til Gausdal kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
 

8. Rådmannen kan gi opsjon til utbygger på tomter for to- og flermannsboliger. For dette 
betales i forskudd 2 % av tomteprisen. Dette refunderes ikke ved kjøp av tomta.   
 

9. Disse retningslinjene tas opp til ny vurdering ved utbygging av nytt tomtefelt.  
 
 
 


