
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - SALG AV KOMMUNAL BYGNINGSMASSE - 

ENGJOM SKULE, MYRA BARNEHAGE OG MÆLINGSVEGEN 26.  
 

 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 48/18 den 12.06.2018. 

 

Behandling: 

Olav Olstad, V, satte fram forslag om å fjerne siste setning i punkt 1 (om riving).  

 

Jon Arild Sagheim, Sp, fremmet endringsforslag til punkt 1 og 2 og 4:  

1. «Kommunestyret slutter seg til at bygningsmassen og tomtearealet i Engjom reguleres 

til bolig- og idrettsformål, og legges ut for salg på det åpne marked slik som beskrevet i 

saken, bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til høystbydende.  

2. Kommunestyret slutter seg til at bygningsmassen og tomtearealet ved Myra barnehage 

reguleres til boligformål og legges ut for salg på det åpne marked slik som beskrevet i 

saken, bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til høystbydende.  

3. (…). 

4. Formannskapet får delegert myndighet til å gjennomføre salgene omhandlet i punkt 1 

og 2. Rådmannen får delegert myndighet til å gjennomføre salget i punkt 3.»  

 

Votering:  

Punkt 1:  Olav Olstad sitt forslag ble enstemmig tiltrådt.   

Forslaget til Jon Arild Sagheim ble enstemmig tiltrådt.  

Punkt 2:  Forslaget til Jon Arild ble enstemmig tiltrådt  

Punkt 3.  Innstillingen ble enstemmig tiltrådt   

Punkt 4:  Forslaget til Jon Arild Sagheim ble enstemmig tiltrådt.  

Punkt 5:  Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.  

 

Vedtak/innstilling: 

 

1. Kommunestyret slutter seg til at bygningsmassen og tomtearealet i Engjom reguleres til 

bolig- og idrettsformål, og legges ut for salg på det åpne marked slik som beskrevet i 

saken, bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til høystbydende.  

2. Kommunestyret slutter seg til at bygningsmassen og tomtearealet ved Myra barnehage 

reguleres til boligformål og legges ut for salg på det åpne marked slik som beskrevet i 

saken, bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til høystbydende.  

3. Kommunestyret slutter seg til at eiendommen Mælingsvegen 26 tilbys nåværende 

leietager for takst. Hvis ikke leietager ønsker å kjøpe legges eiendommen ut til salgs på 

det åpne marked. 

4. Formannskapet får delegert myndighet til å gjennomføre salgene omhandlet i punkt 1 

og 2. Rådmannen får delegert myndighet til å gjennomføre salget i punkt 3.  

5. Salgsinntekt fratrukket utgifter til gjennomføring av salget avsettes til kommunens 

kapitalfond. 
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