Møteprotokoll
Utvalg

: Formannskapet

Møtested

: Bodø, Sas-hotellet

Dato

: 15.03.2016

Tidspunkt

: 10:00 -

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Petter Jørgen Pedersen
Thrond Gjelseth
Silje Nordgård
Svein Eggesvik
Bjørn Magne Pedersen

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Varamedlem

Repr
Ap
Frp
Ap
Sp
H

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Helge D. Akerhaugen
Møteprotokollen er godkjent av:
Petter Jørgen Pedersen og Thrond Gjelseth

Vara for

Walter Pedersen

Saksliste
Saksnr

Innhold

Arkivsaksnr

PS 16/16

SALG AV TILLEGGSAREAL FRA G/B 82/221 TIL
SALTEN N950 AS - BYGGING AV ISOPORFABRIKK
MM.

2015/1369

PS 16/16 SALG AV TILLEGGSAREAL FRA G/B 82/221 TIL
SALTEN N950 AS - BYGGING AV ISOPORFABRIKK MM.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune selger et areal på totalt 5955 m2 i N1 i reguleringsplan for Sørarnøy
havn. Arealet avgrenses som beskrevet i saksutredningen, og vises i vedlagt kart, og
selges for kr 20/m2 til Salten N950. Kjøpesummen blir da på kr. 119.100,- +
omkostninger til oppmåling/tinglysing på ca. kr. 24.000,Det settes som vilkår at tomta utnyttes til bygging innen 2 år. I motsatt fall har
kommunen rett til gjenkjøp til samme pris.
2. Det gis samtidig tillatelse til fradeling av samme tomt, med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 20-1. Det gis også tillatelse til å fradele en nødvendig tomt for
isoporkassefabrikken fra det utskilte areal, G/B 82/370 og 82/331.
Gebyrer for oppmåling/tinglysing av denne tomta kommer i tillegg.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker jf vedlagte orientering om klageadgang.

Behandling i Formannskapet - 15.03.2016:
Ordfører Petter Jørgen Pedersen fremmet følgende forslag til endring:
I pkt 1, 1. avsnitt; «...selges for kr. 20/m2...» endres til «...selges for kr. 30/m2...»
Kjøpesummen endres fra «kr.119.100,- » til «kr. 178.650,- »
Nytt pkt 3: Vedtaket er gjort med hjemmel i Kommuneloven § 13.
Rådmannens forslag til vedtak med endring og tillegg fra Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak:
1. Gildeskål kommune selger et areal på totalt 5955 m2 i N1 i reguleringsplan for Sørarnøy
havn. Arealet avgrenses som beskrevet i saksutredningen, og vises i vedlagt kart, og
selges for kr 30/m2 til Salten N950. Kjøpesummen blir da på kr. 178.650,- +
omkostninger til oppmåling/tinglysing på ca. kr. 24.000,Det settes som vilkår at tomta utnyttes til bygging innen 2 år. I motsatt fall har
kommunen rett til gjenkjøp til samme pris.
2. Det gis samtidig tillatelse til fradeling av samme tomt, med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 20-1. Det gis også tillatelse til å fradele en nødvendig tomt for
isoporkassefabrikken fra det utskilte areal, G/B 82/370 og 82/331.
Gebyrer for oppmåling/tinglysing av denne tomta kommer i tillegg.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker jf vedlagte orientering om klageadgang.
3. Vedtaket er gjort med hjemmel i Kommunelovens § 13.

