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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet  21.08.2014 

 

Kjøp av parkeringsareal ved starten av Sirma løypa 

 

Vedlegg 

1 Tilleggsareal 7/132 - FeFo innvilger søknaden 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Det vises til tilbud fra Fefo om å kjøpe eiendom 7/132 i Sirma. 

Formannskapet vedtar å kjøpe eiendommen for kr 22 346,-. 

Dekningen tas i budsjettreguleringen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

I 2012 ble parkeringsplassen ved starten av Sirmaløypa utvidet.  

Parkeringsplassen er etablert på eiendom 7/132 som er den gamle søppelfyllingen i Sirma. 

Eiendommens samlede areal er 13 144 m2. 

Det ble søkt om tillatelse fra Fefo som ga sin tillatelse til utvidelsen under forutsetning av at 

parkeringsplassen og veien ble etablert som egen matrikkelenhet. Kostnaden for å kjøpe 3,0 

dekar var da kr 4 800,-. Etter tillatelsen fra Fefo var gitt er parkeringsarealet ikke etablert som 

egen matrikkelenhet. I sommer tok Fefo ny kontakt for å avslutte saken. Etter samtaler om saken 

har Fefo gitt kommunen tilbud om å kjøpe hele eiendom 7/132 for kr 22 346,-  

 

Vurdering 

Dersom parkeringsplassen på 3,0 da fradeles vil den være omringet av eiendom 7/132 uten 

mulighet for ytterligere utvidelse. Med større bruk av Sirmaløypa vil behovet for utvidelse av 

parkeringsplassen også komme. Ved å kjøpe hele eiendom 7/132 vil kommunen ha råderett over 

grunnen og kan utvide parkeringen når behovet er der. 

Når kjøpesummen er så lav som kr 1,70 pr m2 anbefaler rådmannen at hele eiendom 7/132 

erverves. 
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SØKNAD OM TILLEGGSAREAL/UTVIDELSE AV PARKERINGS PLASS PÅ GNR 7/132 -
TANA KOMMUNE

Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) viser til kommunens søknad av
03.03.2012.

Søknaden er vurdert etter Finnmarksloven og sametingets retningslinjer kommer ikke til
anvendelse her. Dette fordi arealet allerede er fradelt og har vært brukt som søppeldeponi.
FeFo innvilger søknaden på følgende vilkår:

Etter telefonsamtale med kommunen angående gnr 7/132 ønsker kommunen å kjøpe hele
eiendommen. På grunn av at tomten er et gammelt søppeldeponi er FeFo villig til å selge hele
tomten til kommunen. Prisen for gnr 7/132 er av den grunn satt til kr 22 346,-.

Dersom kommunen godtar dette tilbudet på de vilkår som er gitt, må person med signaturrett
underskrive nederst på vedlagte kopi av dette brevet, og returnere den hit innen tre uker
etter mottakelsen.

Frankert returkonvolutt er vedlagt.

Dersom kommunen på et senere tidspunkt går fra avtalen, vil dere likevel bli belastet med
behandlingsgebyret på kr 1395,-.

Ved spørsmål, kontakt saksbehandler Marit Fjellro Løitegård på telefon 09975.
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