
 

Nesset kommune 

 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 05.01.2016 

Tidspunkt: 08:30 – 09:30 

 

Det vil bli orientert om kommunereformarbeidet. 

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører politisk sekretær 

 

 

 

 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/16 Tilbud om innløsing av eiendom GID 1543/30/4  2014/32 

 

 



PS�1/16�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



 

Nesset kommune Arkiv: 270 

Arkivsaksnr: 2014/32-14 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 2/16 05.01.2016 

Nesset kommunestyre   

 

Tilbud om innløsing av eiendom GID 1543/30/4. 

Vedlegg 

1 Underskrevet arbeidstillatelse - 

nødvendig sikringsarbeid på 

eiendommen GID 030/004 

  

 

 

Rådmannens innstilling 

Viser til vedtak i Nesset kommunestyre 18.06.15 sak 60/15.  

 

Nesset kommune kjøper eiendommen GID 030/004 med påstående bygninger. Kjøpesum kr 2 300 000 + 

omkostninger.  

 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune vedtok i møte 2.10.14 under sak 82/14 reguleringsplan for Holtan området med 

tilhørende reguleringsbestemmelser. Norconsult har i rapport kartlagt kvikkleirelokaliteter i og ved 

planområdet. For å kunne gjennomføre byggetiltak i dette området er det nødvendig med 

terrenginngrep/sikringstiltak. Det er laget et tiltaksprogram der et av sikringsområdene berører gnr 30 

bnr 4 og fjerning av eldre driftsbygning er nødvendig for å få gjennomført sikringstiltakene.  

 

Det har i løpet av 2015 vært avholdt flere møter med eierne av gnr 30 bnr 4. I møte 5.08.15 ble det 

undertegnet en arbeidstillatelse som gir Nesset kommune rett til å utføre nødvendig sikringsarbeid på 

eiendommen. Av arbeidstillatelsen går det fram at partene er enig om at eldre driftsbygning må fjernes 

i forbindelse med sikringsarbeidet, men at det skal inngås en egen avtale mellom Nesset kommune og 

grunneier i forhold til oppfyllelse av erstatningskrav for fjerning av fjøsen.  



 

I brev datert 22.12.2015 skriver Daniel Nesset og Inger Lise Botnvik at de «etter nærmere vurdering 

kan vi tilby Nesset kommune å innløse eiendommen bnr 30 bnr 4 for 2,3 millioner kroner.»  

 

Vurdering 

Kommunen er avhengig av å kunne komme i gang med sikringsarbeidet langs elva slik at innsigelser i 

forhold til godkjenning av reguleringsplanen for Holtan, blir ferdigstilt. Dette arbeidet har det ikke 

vært mulig å starte opp med pga. at en driftsbygning på eiendom gnr 30, bnr 4, må fjernes. Det har det 

siste året vært flere samtaler med eier av eiendommen for å komme frem til en akseptabel løsning. I 

brev av 22.12.15 tilbys nå kommunen å innløse denne eiendommen for kr. 2 300 000. Rådmannen ser 

dette derfor som en gunstig løsning. 

 

Hovedhuset er renovert og vil kunne benyttes som utleiebolig for vanskeligstilte/ flyktninger. Det er 

stort behov for denne type utleiebolig. Kommunen kan søke Husbanken om tilskudd i forbindelse med 

kjøpet om formålet er utleiebolig. 

 

Verdi- og lånetakst for eiendommen datert 28.04.15 vil bli framlagt i møte. 

Økonomiske konsekvenser 

Kjøpet kan finansieres med ubrukte lånemidler. Husbanken gir tilskudd til kjøp av kommunalt 

disponerte utleieboliger til vanskeligstilte. Kommunen vil søke om dette, men en er ikke kjent med 

hvilke størrelse tilskuddet vil kunne bli.  

 

Betydning for folkehelse 
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