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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ekstraordinært møte 

 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  27.06.2019  

Tid:   09:00  

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

102/19 19/2824     

  Salg av kommunal grunn gnr. 305, bnr. 288 & 289 - Nes i Ådal    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 26.06.2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  102/19 

 Side 2 av 3   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 19/2824-4   Arkiv: 611  

 

Salg av kommunal grunn gnr. 305, bnr. 288 & 289 - Nes i Ådal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/19 Formannskapet 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eiendommene gnr. 305, bnr. 288 og 289 selges til kr 182 000,-.  

 

Rådmann får fullmakt til å gjennomføre salget. 

 

  

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har fått forespørsel fra privatperson om kjøp av gnr. 305 bnr. 288 og 289 i 

Nes i Ådal til kr 200.000,- med fradrag for tilkoblingsavgift på 18 000,- kr. Taksten på 

eiendommene var totalt kr 400 000,-.  Megleroppdraget på salg av eiendommen har opphørt. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen fikk i oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i 

Saksframlegget hvor punkt 13: Gnr. 305 bnr. 288, 289 og 290 - boligtomter på Kirkemoen 

boligfelt Nes i Ådal var et av salgsobjektene. Eiendommen ble lag ut til salg av vha. 

eiendomsmelger (DNB). Taksten på eiendommene var kr 200 000,- pr tomt. Det var 

liten/ingen interesse og oppdraget til megleren opphørte etter noen år.  

 

Beskrivelse av saken 

Det har kommet tilbud på å kjøpe gnr. 305, bnr. 288 og 289 til kr 200 000,-  minus fradrag for 

tilkoblingsavgidt på kr 18 000,-fra en privatperson. Tinglysningsgebyr og dokumentavgift skal 

dekkes av kjøper.   

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  102/19 

 Side 3 av 3   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunstyrevedtak den 23.2.2012 Sak 41/12 salg av kommunale eiendommer/bygninger. 

Rådmann fikk i oppdrag å selge eiendomer som listet opp i saksfremlegget.  

2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld. 

3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk 

tertialrapport. 

4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående konkurranse om 

slike tjenester. 

5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt. 

6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt salg av 

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

I tråd med kommunens prioritering av Nes som tettsted, er det ønskelig med økt bosetting i 

området. Tomtene har ligget ute for salg til takst tidligere uten respons. På denne bakgrunn er 

Rådmannen positivt innstilt til å finne løsninger. Rådmannen anbefaler salg av tomtene gnr. 

305, bnr. 288 og 289 til kr 182 000,-. 

 

Dersom Formannskapet vurderer at eiendomsverdien er høyere eller ønsker en pris i tråd med 

takst og tidligere vedtak, vil alternativet være å inngå ny avtale med mekler og legge tomtene 

ut i markedet på nytt. 

 

Vedlegg: 

Saksfremlegg salg av kommunal eiendom 

Vedtak, salg av eiendom 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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Salg av kommunal grunn gnr. 305, bnr. 288 & 289 - Nes i Ådal  
 

Forslag til vedtak: 

Eiendommene gnr. 305, bnr. 288 og 289 selges til kr 182 000,-.  

 

Rådmann får fullmakt til å gjennomføre salget. 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har fått forespørsel fra privatperson om kjøp av gnr. 305 bnr. 288 og 289 i 

Nes i Ådal til kr 200.000,- med fradrag for tilkoblingsavgift på 18 000,- kr. Taksten på 

eiendommene var totalt kr 400 000,-.  Megleroppdraget på salg av eiendommen har opphørt. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen fikk i oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i 

Saksframlegget hvor punkt 13: Gnr. 305 bnr. 288, 289 og 290 - boligtomter på Kirkemoen 

boligfelt Nes i Ådal var et av salgsobjektene. Eiendommen ble lag ut til salg av vha. 

eiendomsmelger (DNB). Taksten på eiendommene var kr 200 000,- pr tomt. Det var 

liten/ingen interesse og oppdraget til megleren opphørte etter noen år.  

 

Beskrivelse av saken 

Det har kommet tilbud på å kjøpe gnr. 305, bnr. 288 og 289 til kr 200 000,-  minus fradrag for 

tilkoblingsavgidt på kr 18 000,-fra en privatperson. Tinglysningsgebyr og dokumentavgift skal 

dekkes av kjøper.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunstyrevedtak den 23.2.2012 Sak 41/12 salg av kommunale eiendommer/bygninger. 

Rådmann fikk i oppdrag å selge eiendomer som listet opp i saksfremlegget.  

2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld. 

3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk 

tertialrapport. 

4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående konkurranse om 

slike tjenester. 

5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt. 

6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventuelt salg av 



- 

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

I tråd med kommunens prioritering av Nes som tettsted, er det ønskelig med økt bosetting i 

området. Tomtene har ligget ute for salg til takst tidligere uten respons. På denne bakgrunn er 

Rådmannen positivt innstilt til å finne løsninger. Rådmannen anbefaler salg av tomtene gnr. 

305, bnr. 288 og 289 til kr 182 000,-. 

 

Dersom Formannskapet vurderer at eiendomsverdien er høyere eller ønsker en pris i tråd med 

takst og tidligere vedtak, vil alternativet være å inngå ny avtale med mekler og legge tomtene 

ut i markedet på nytt. 

 

Vedlegg: 

Saksfremlegg salg av kommunal eiendom 

Vedtak, salg av eiendom 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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