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AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP A V TILLEGGSOMT P Å
SØBBESVA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 11

l-~
Vedlegg: L. Kopi av søknad fra Amundsen Eiendom AS datert 09.03.2012

2. 2 stk. kartkopier

Sammendrag:
Amundsen Eiendom AS eier eiendommene gnr. 103 bnr. 1160 og bnr. 1376 beliggende i
Industriveien på Søbbesva. Eiendommen har et areal på ca. 7,5 daa.

I søknad datert 09.03.2012 søkes det om tilatelse til erverv av et areal stort ca. 7,8 daa av
Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. L l.

Av søknaden framommer at firmaet Amundsen Eiendom AS har behov for
utvidelsesmuligheter til virksomhet som planlegges oppstaret i 2012/2013.

i F-sak 029/11 behandlet fornanskapet en søknad oni erverv av tileggstomt til Fauske Glass
& Ranie AS. I denne saken var adkonistprobleniatikketi til bakenforliggende arealer mellom
Industriveìen og Bergverksveien tenia. Søknaden fra Fauske Glass & ramme AS ble innvilget.
Formanskapet vedtok i same vedtak å gi rådinannen i oppdrag å foreta en
revisjon/oppdatering av gjeldende reguleringsplan for Søbbesva. Begruelsen for dette var at
gjeldende plan for Søbbesva er av eldre dato og er moden for revisjon, sant å sikre adkomst
til de bakenforliggende arealene nielloni Industriveien og Bergverksvekm. Dette arbeìdet er
ikke igangsatt.

Omsøkt areal er med sin beliggenhet samt sikret adkomst over søkers eiendom en naturlig
tileggstomt til de to eiendommer Amundsen Eiendom AS eier fra før på Søbbesva. Et totalt
toniteareal på ca. 15,3 daa bør gi storelfere niuligheter til ny-utvikling for søker, hvilket bør
være positivt både for søker og Fauske koniunen.

Rådmanen kan ikke se at en ikke revidert reguleringsplan for Søbbèsva skal være til hinder
for å innvilge søknaden fra Amundsen Eiendom AS, og anbefaler søknaden innvilget. .

INNSTILLING: "

Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 7,8 daa av eiendonien
gnr. 103 bnr. 11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.



I hht K-sak 061/09 settes prisen for ervervet til kr. 160,- pr. m2.

Kjøper bærer alle omkòstninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

PLUT-054/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

NYE OPPLYSNINGER I SAKN

Nyt vedlegg: Brev fra Amundsen Eiendom AS datert 18.04.2012

Saken ble utsatt i møe 16.04.2012. Rådmanen ble bedt oni å kontakt Amundsen Eiendom
AS for mer konkete planer/tidsaspekt vedrørende etablering på onisøkt areaL.

Av mottatt brev fra Amundsens eiendom framomner at firmaet har planer om reetablere
tilsvarende virksomhet som ((Dekkan)) bedrev idet bygget som brant ned.

I brevet fra Amundsen Eiendoni AS fremføres ønske oni händgivelse/opsjoti av tonita i syv-
7 år.

Under punt 6 i kommunale retningslinjer for salg av næringstomter, vedtatt av
koniunestyret 22.06.2009, K-sak 061709, står:

Opsjoner på næringstomter skal normalt ikke gis. Eventuelle opsjoner behandles særskilt.
Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet. Det betales opsjonsavgif på 3,5% pr. år av salgsverdi
på det tidspunkt opsjonsavtalen inngås.

Omsøkt tomteareal er på ca. 7,8 daa. Tomtepris på Søbbesva er i hht K-sak 061109 kr. 160,-
pr. m2. Dette utgjør en kjøpesun på ca. kr. 1.200.000. En årlig opsjonspremie vil da utgjøre
ca. kr. 44.000.

Etter gjeldende retningslinjer er rådmanen delegert avgjørelsesmyndighet for å gi opsjoner.
log med at ønsket om opsjon er knytet til søknaden om kjøp finer rådmanen det rett å
innarbeide dette i .denne saken.

/i

Rådmanen kan ikke se at det i angjeldende sak er niomenter som tilsier at Amundsen
Eiendom AS bør innvilges opsjon på omsøkt areaL. Rådmanen anbefaler deriniot at
Amundsen Eiendom AS tilbys å erverve arealet til pris i hht K-sak 061109 samt gitte
vilkår/retningslinjer for salg av kommunalt næringsareal.



NY INNSTILLING:

Amundsen Eiendom AS tilbys å erverve omsøkt areal på Søbbesva til en pris stor kr.
160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061109, indeksregulert fram til ervervsdato.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:



Jnr. 1'J/35JB

Amundsen Eiendom AS
Olav V gt. 103
8004 Bodø

Fauske Kommune
Postboks 93

Att. Frank Bernhardsen

8201 Fauske

Dere ref.: frank.bernhardsen Iifauske.kommune;no Bodø, den 1S/4.;201i

Søknad omhåndgivelse av tilleggstomt ved Industriveien 5.

Viser til søknad av 9/3 hvor vi søkër om å få håndgitt tilstøtendêtomt (merketgultpå
kartet) sorn grenser mot Industriveien 5 på Søbbesva som vi eier fra tidligere.

Årsaken til at vi trenger større tomt er at vi trenger utvidelsesmulighet til virksoiihet som
planlegges oppstart 2012/2013. Dette er avgjørende for om vi skal få til en avtale med ny
virksomhet. Uten denne muligheten blir det ikke noen avtale og vår mulighet for å
gjenreise tilsvarende virksomhet som brant ned (Dekkann) misslykkes.

Vi ønsker åfå håndgitt tomta i ca. 7 år.

Med vennlig hilsen
Amundsen Eiendom ASIL~~-
Robert Amundsen

Postadresse:
Amundsen Eiendom AS
Boks 1133

8001 Bodø
Telefon: 755 48270 Foretaksrcgisterçt: NO 948741 245MVA
Telcfaks: 755 4827 L e-mail: postIW8Iíiiiiìdseniinàskjl).no
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Amundsen Eiendom AS
Olav V gt. 103
8004 Bodø

J,~ s.lDl¡ /

y~~~--~--,
Fauske Kommune
Postboks 93

Att. Gudr Hagalinsdottir

8201 Fauske

Dere ref.: gudrun.hagalinsdottircgfauske.komnune.no Bodø, den 9/3-2012

J

Søknad onibåndgivelseav tilleggstomt ved Industriveien 5.

Viser til vedlagte kar hvor vi søker om å få håndgitt tilstøtende tomt (merket gult på
karet) soni grenser mot Industdveien 5 på Søbbesva som vi eier fra tidligere.

Årsaken til at vi trenger større tomt er at trenger utvidelsesniulighet til virksomhet som
planlegges oppstart 2012/2013.

Vi ønsker å få händgitt tomta i 7 år.

Med vennig hilsen
AniundsenEiendoni AS

Robert Amundsen

'._-.-..'- .!

skann0240. pdf

Postadresse:
Amundsen Eiendom AS
Boks 1133

8001 Bodø
Telefon: 75548270 Foretaksregisteret: NO 948 741 245 MVA
Telefaks: 755 48271 e-mail: post~amundsen-maskin.no

Side 1 av 1



\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
X

,,/// \ Et/ I ,-// i \
// /"- r---~---// / \// ! I\ /// I I\ / \ \/ 1~/ ____-------\ i--- ~\ I

r \-t~

-----------------
----------- /---z_------

)1------
i
\
\

/'////

'~

,
\
I
\

,I""""
t1"
L'
" ."-" ""::~
( ~~

~
~-----l
~ lO'"'' \

_____-.---1
i
i
i
I

~\i \I \
----ITJJl \ \\\

~\\ '""'\""~\ii "L¡ \ '------~--T-\~rt\
010311(19 "ir

\
\ ~3115J
I
I
i--._----~-

------------.

"

------------
--

Kartutsnitt
20.03.2012
Målestokk 1 :2000
Fauske kommune
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Målestokk 1 :5000
Fauske kommune


