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SØKNAD OM TILSKUDD VED KJØP AV BOLIGTOMT

Vedlegg: Søknad fra Fredrik Alver Okkenhaug, datert 20.05.2011
Retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune, vedtatt 11.02.2010

Saksopplysninger:

Fauske kommune har mottatt søknad fra Fredrik Alver Okkenhaug, Fauske, om tilskudd til kjøp
av boligtomt.

Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av
boligtomt i Fauske kommune.

Søkeren har kjøpt tomt med påstående råbygg av vertikaldelt bolig. Han har stått som ansvarlig
søker og tiltakshaver for fullføring av bygget. Opprinnelig ddes tomta av et byggefirma som sto
ansvarlig for oppføring aV råbygget. Etter en konkurs ble prosjektet videresolgt.

I retningslinjene pkt 1 heter det:

"Fauske kommune gir et tilskudd stort kr 50.000,- til personer/førstegangsetablerere som 19øper
boligtomt for første gang i Fauske kommune.
Tilskuddet gjelder ved 19øp av privat eller kommunal boligtomt, hvor søker skal føre opp egen
bolig Tilskuddet gis etter søknad.

Somførstegangsetablerer regnes personer som tidligere ikke har eid/avhendet egen
bolig/leilghet.
Ordningen gjelder ikke ved kjøp av brukt bolig eller leilighet. "

Videre heter det i pkt 2.1 :

"Ordningen gjelder for privatpersoner og kan ikke knyttes opp mot byggefirmaer. "

Saksbehandlers vurdering:

Søkeren er under 30 år og har ikke tidligere eid egen bolig eller leilghet.
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I dette tilfelle har søkeren kjøpt en tomt med råbygg etter en konkurs og han har fullført
byggingen selv.

Rådmanen ser at her er det rom for tolking av retningslinjene og at det er behov for å trekke opp
grenser, vi har derfor valgt å forelegge saken for planutvalget.

Streng tolking av reglenes bestemmelse om at "tilskuddet gjelder ved 19øp av privat eller
kommunal boligtomt, hvor søker skal føre opp egen bolig" tilsier at tilskudd ikke skal gis, etter
som bygget allerede var oppført ved kjøp av tomta. På en anen side gjelder søknaden ikke brut
bolig eller leilighet.

Saken er prinsipiell og kan få konsekvenser i saker hvor søker overtar tomt med påstående bolig
som ikke er fullført. Det kan bli vanskelig å trekke grensen for hvor lang byggearbeidene kan
være kommet ved overtakelse for at søker skal være berettiget tilskudd.

Rådmanen velger å legge streng fortolknng av retningslinjene til gru og tilrår at søknaden
avslås.

INNSTILLING:

Det vises til vuderingen. Søknad fra Fredrik Alver Okkenhaug om tilskudd til kjøp av
boligtomt kan ikke imøtekommes.

Per Gunnar Pedersen
Rådman



Fredrik Alver Okkenhaug
Strandbuen 4B

8206 Fauske
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Fauske Kommune
Postboks 93

8201 Fauske Fauske, 20.05.11

Søknad om tilskudd ved kjøp av boligtomt

Viser tilordning om tilskudd til personer under 30 år som kjøper boligtomt i Fauske kommune, og
søker med dette om tilskudd iht. ordning gjeldende fra 01.01.2010.

Jeg kjøpte eiendommen 104/821 i Strand buen i juni 2010. Kjøpet innbefattet tomt, samt råbygg av
andel av vertikaldelt bolig. I retningslinjene for tilskuddsordningen står det at den gjelder for
privatpersoner og ikke kan knyttes til byggefirma. Opprinnelig var det Bygg Invest AS og Byggmester
Hovland som hadde prosjektet. Pga økonomiske problemer og stans i prosjektet ble det solgt av
Nordlandsbanken ASA til meg. Jeg søkte etter overtakelse om ansvarsrett, og har stått som ansvarlig
søker og tiltakshaver for huset. På bakgrunn av dette mener jeg at min handel kan betraktes som
kjøp av tomt og oppføring av egen bolig. Det står i retningslinjene at ordningen ikke gjelder ved kjøp
av brukt bolig - rå bygget som stod på tomta kan ikke regnes som brukt bolig, da det ikke var
ferdigstilt og ingen brukstillatelse var gitt.

Ved kjøpstidspunktet henvendte jeg meg til Fauske Kommune angående startlån for å kunne
redusere utgiftene ved boligen noe. Ble da avvist på kontoret med argumentasjon om at jeg ikke
hadde behov for såpass stor bolig, men heller en liten leilighet. Mitt ønske har hele veien vært å
etablere meg på hjemplassen min Fauske, og stifte familie her. Da ville det være like greit å anskaffe
seg en bolig som ville passe til formålet, og det har jeg gjort.

Jeg håper med dette på positivt svar på min søknad, da et tilskudd vil være kjærkomment i en
etableringsfase som den jeg er inne i.

Med vennlig hilsen

KJGt
Fredrik Alver Okkenhaug



FAUSKE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD VED KjØP A V BOLIGTOMT I FAUSKE
KOMMUNE

1. HVA ORDNIGEN GJELDER:

Fauske kommune gir et tilskudd stort kr. 50.000 til personer/førstegangsetablerere som
kjøper boligtomt for første gang i Fauske kommune.
Tilskuddet gjelder ved kjøp av privat eller kommunal boligtomt, hvor søker skal føre opp
egen bolig. Tilskuddet gis etter søknad.
Som førstegangsetablerer regnes personer som tidligere ikke har eid/avhendet egen
boliglleilighet.
Ordningen gjelder ikke ved kjøp av brukt bolig eller leilghet.

2. BETIGELSER KNT TIL ORDNIGEN:

2. l. Ordningen gjelder for privatpersoner og kan ikke knytes opp mot byggefirmaer.
2.2. Ordningen omfatter personer som ikke har fylt 30 år ved søknadsdato.
2.3. Boligen må være egnet som helårsbolig
2.4. Mottaker av tilskudd som avhender boligen innen 3 år, må betale tilbake en

forholdsvis del av gitt tiskudd.

3. UTBETALING:

Utbetaling av gitt tilskudd skjer etter anmodning fra søker når ferdigattestibrukstilatelse
for boligen er gitt.

4. ADMINISTRASJON:

Ordningen administreres av ràdmann.

5. DISPENSASJONIKAGEBEHALING:

5.1. Dispensasjon fra ovennevnte punkter kan i særskilte tifelle gis av formannskapet.
5.2. Formannskapet er klageinstans.,

6. EVALUERING:

Ordningen evalueres 31.12.2012. Endringlfjerning av ordningen vedtas av formannskapet.

1. VIRKINGSTIDSPUNT:

Ordningen gjelder fra OL .01.2010.

Vedtatt av kommunestyret 11.02.2010



Gudrun Hagalinsdottir

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Fredrik Okkenhaug - Fauskebygg AS .:fredrik~fauskebygg.no;:
5. juli 2011 15:30
Gudrun HagalinsdoUir
SV: Vedrørende søknad om tilskudd ved kjøp av tomt

Hei,

Tusen takk for tilbakemelding.

Kjøpte tomta med det uferdige bygget, og har selv søkt om alle tillatelser og etter hvert nå også fått ferdigattest på
det.
Var ikke klar over at tilskuddet også gjaldt ved kjøp av privat tomt (mener det var kun kommunal tidligere?) og
derfor har jeg ikke søkt på et tidligere tidspunkt.

Det blir spennende å høre hva politikerne mener om dette, så høres vi vel etter ferien da.

Ha en fin sommerferie!

Med vennlig hilsen,

Fredrik A. Okkenhaug

Frël: Gudrun Hagalinsdottir (mailto:g .hagalinsdottir(gfauske. kommune.no J
Sendt: 5. juli 20n n:39
Til: FredrikOkkenhaug ;. Fauskebygg AS
Emne: SV: Vedrørende søknad om tiskudd ved kjøp av tomt

Hei Fredrik.

Jeg må bare beklage at du ikke har fått svar fra oss ennå.

Vi har sett på saken din og som du selv sier er den litt spesiell ettersom det står et bygg på tomta, om enn ikke
fullført.

Vi har konkludert med at vi vil legge saken fra for planutvalget, her er det rom for tolkning av retningslinjene og da
finner vi det riktig å få prinsipiell avklaring gjennom politisk behandling.

Saken legges fram for planutvalget i første møte etter sommerferien, 23. august 2011.

Med vennlig hilsen.

Gudrun Hagalinsdottr
Leder enhet plan/utvikling

Fra: Fredrik Okkenhaug - Fauskebygg AS (mailto:fredriktWfauskebygg.noJ
Sendt: 29. juni 201114:22
Til: Gudrun Hagalinsdottir
Emne: Vedrørende søknad om tilskudd ved kjøp av tomt

Hei,

Sendte en søknad om tilskudd ved kjøp av boligtomt for en tid tilbake, og lurer på hvor lang behandlingstid det er på

slike saker.
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Ser jo at min søknad er litt spesiell i forhold til det faktum at tomta ble overtatt med en halvferdig bolig oppført, og
at dere da sikkert må vurdere denne saken særskilt.
Jeg har ansett det söm kjøp aven eiendom uten eksisterende bolig, da det aldri var søkt om ferdigattest eller
midlertidig brukstilatelse for tiltaket - og det var langt fra beboelig.
Eiendommen ble kjøpt av meg fra Nordlandsbanken som hadde sikret seg pant i tomta, i forbindelse med at tidligere
utbygger har økonomiske problemer.

Det blir spennende å høre hva dere kommer fram tiL.

Med vennlig hilsen,

Fredrik A. Okkenhaug
tel: 924 18 399
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