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Avhending av Polmak skolebygning 

 

Vedlegg 

1 Kart eiendom 11/32 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Polmak skolebygning overdras til Wenche Heiberg. 

Avsatte midler til sikring av bygningen som er satt av på fond utbetales når overdragelsen har 

funnet sted. 

Kjøper overtar bygningen slik den er inkludert hele arealet av parsellen hvor bygningen står for 

kr 1,-. 

Kjøper betaler tinglysnings- og dokumentavgift, og alle gebyrer i forbindelse søknad om 

bruksendring. 

Det forutsettes at overdragelsen skjer innen 31. mars 2014, etter den dato står kommunen fritt til 

å overdra bygningen til andre. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er tidligere gjort vedtak om å selge Polmak skolebygning. Bygningen har vært forsøkt solgt 

en rekke ganger, uten at det har ført til salg.  

Kommunen bruker i dag det gamle skolebygget til fjernlager, og lager av utrangert materiell 

(gamle pcer og noe skoleutstyr/materiell). I tillegg er det en trykkøkningsstasjon for Polmak vest 

vannverk i byggets underetasje. Rommet er oppvarmet av vannverket. 

Øvrige installasjoner som vann, strøm og avløp i bygget er frakoblet.  

 

Eiendommen 11/32 består av to parseller, arealet av parsellen skolebygningen står på er 11 096 

m2. 

 

For to år siden ble det bevilget penger til salgsarbeidet og sikring av bygget. Bare en liten del av 

beløpet er brukt så det er det satt av kr 90 000 på fond til dette arbeidet.  



 

Wenche Heiberg har henvendt seg til kommunen med ønske om å få overta bygningen etter 

Polmak skole. Rådmannen har hatt et kort møte med kjøperen hvor flere forhold ble diskutert. 

I etterkant av møtet skriver Wenche Heiberg i en e-post til kommunen følgende: 

 

Hei! 

Jeg ønsker å overta Polmak skole som vi snakket om på møte med Jørn, og deg.  

1. Under forutsetning at jeg får finansiering. 

2 Under forutsetning at jeg får bruksendring. Og mulighet for å seksjonere. At jeg kan forandre 

fasade med å sette inn ytterdør til.( utvendig ikke de store forandringer. 

3 At jeg kan bruke bygningen til det jeg vil, arrangere, osv. 

4 Dere sa det fulgte med 90.000,-Dette går allerede til å sette inn nye vinduer etter de knuste. 

5 at vi kan ellers komme til gode avtaler med kommunale avgifter, eiendomskatt. Dette virket 

greit under siste samtale. 

Dere kan selv velge om dere tar opp dette i formannskaps møte i oktober eller november. 

Wenche Heiberg. 

 

 

Vurdering 

Det gamle skolebygget i Polmak kan avhendes uten at det skaper problemer for kommunens 

drift. Lagringen i bygget kan avvikles relativt hurtig. Levering til Øfas vil koste en del.  

Inntil videre må kommunen ha en tinglyst rettighet til å ha trykkøkningsstasjonen i bygningen. 

 

Heibergs ønsker å overta skolebygningen under en del forutsetninger.  

Den første forutsetningen er at hun får finansiering. I praksis vil det si at overdragelsen kun er 

aktuell dersom hun får finansiert sine planer for tilpasning/ombygging av bygningen.  

Den andre forutsetning er at hun får bruksendring, tillatelse til fasadeendring og bruke bygget til 

det hun ønsker. For å få bruksendring må det søkes, men det burde være uproblematisk å gi 

bruksendring til bolig og næringsvirksomhet. 

Heiberg forutsetter at vi kan komme til gode avtaler med kommunale avgifter, eiendomsskatt.  

Kjøper vil måtte betale kommunale gebyrer i henhold til lokale og sentrale forskrifter.  

Aktuelle gebyrer for denne eiendommen er: vann, slam, feiing og renovasjon. 

Eiendomsskatten fastsettes etter eiendomsskattenemndas takst.  

Kun en liten del av den gitte bevilgningen til salg og sikring av bygningen er brukt. Kommunen 

har ikke skiftet knuste glass, men sikret vinduene med finerplater. Kr 90 000 av bevilgningen er 

satt av på fond og kan overføres ny eier for blant annet erstatning av knuste vindu.  

 

Tomta er relativt stor og kan deles dersom formannskapet ønsker å ha en tilgjengelig tomt i 

området. 

 

Rådmannen anbefaler at Polmak skolebygning overdras til Wenche Heiberg og at midlene til 

sikring av bygningen som er satt av på fond utbetales når overdragelsen har funnet sted. 

Kjøper overtar bygningen slik den er inkludert hele tomtearealet for kr 1,-. 

Det forutsettes at overdragelsen skjer innen 31. mars 2014, etter den dato står kommunen fritt til 

å overdra bygningen til andre. 

Kjøper betaler tinglysnings- og dokumentavgift, og alle gebyrer i forbindelse søknad om 

bruksendring. 

 

 

 

 

 




