Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2019/103
Iren Førde

Saksgang

Møtedato

Formannskapet

Søknad fra Vollan Maskin om erverv av næringsareal i Sørarnøy havn

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune selger et areal på ca 1300 m2 til Vollan Maskin som
omsøkt, i FKI1 i reguleringsplan for Sørarnøy havn.
2. Pris settes til kr 30/m2. Kjøpesummen regnes ut nøyaktig når tomta er
oppmålt.
3. Det settes som vilkår at tomta utnyttes til bygging innen 2 år. I motsatt fall
har kommunen rett til gjenkjøp til samme pris.
4. Kommunen vil sørge for fradeling av tomt. Gebyrer for oppmåling og
tinglysing belastes kjøper.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker jf vedlagte orientering om klageadgang.
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Søknad om erverv av kommunal tomt del av G/B 82/221
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19_39081-4Svar på henvendelse - Fv. 476 på Sør-Arnøya i Gildeskål kommune - forslag
til avkjøring
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Bakgrunn for saken:
Vollan Maskin søker om å få kjøpe næringsareal i Sørarnøy havn. Arealet grenser til tomta
som Ditt Bygg ervervet i 2018, og er oppgitt til ca 1368 m2.
Det omsøkte arealet er i reguleringsplan for Sørarnøy havn regulert til
Forretning/kontor/industri, FKI1. Sjøarealet som tomta grenser til er regulert som
Havneområde i sjø, Ha3. Det er åpnet for bygging av kai og utlegging av flytebrygger.
Plan og eiendomsutvalget har i møte 9.april gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for å
anlegge avkjørsel til tomta direkte fra fylkesveien. Denne løsningen er godkjent av Statens
vegvesen.

Søknad

Planbestemmelsene punkt 1.8, gjeldende for FKI1:

I bestemmelsene er det også satt krav til grunnundersøkelser før nye tiltak iverksettes og
miljøundersøkelser før mudring/utfylling igangsettes.

Lovanvendelse
En godkjent reguleringsplan er bindende for alle tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §
1-6 innen planens område. Grunnen kan heller ikke på annen måte tas i bruk eller fradeles til
formål som vil vanskeliggjøre gjennomføringen av planen.

Vurdering:
Søker er en etablert lokal bedrift med behov for egne arealer til virksomheten. Planlagt bruk
av arealene anses å være i tråd med reguleringsplanen.
Rådmannen mener omsøkt tomt vil dekke bedriftens behov, og anbefaler at arealet selges;
under forutsetning av at tomten bebygges innen 2 år. I motsatt fall tilbakeføres arealet til
kommunen til samme pris.
Rådmannen foreslår en pris på kr 30/ m2; som er det samme som Ditt Bygg fikk kjøpe tomt
for i 2018.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Vollan Maskin får kjøpe omsøkt areal til kr 30/m2, og at det settes
vilkår om at arealet bebygges innen 2 år. Parkering vil være inne på eget område.

