
 
 

16. august 2016 

Info fra grunneier om tilbud om innløsning av festetomt 
 

Til medlemmene av velforeningen 

I dette skrivet videreformidler styret informasjon om et tilbud fra grunneier om å innløse 

festetomter. Styret sender for enkelhets skyld dette skrivet til alle medlemmene, altså både til de 

som fester tomt og de som eier tomta selv. Skrivet gjengir tilbudet, informerer om hvordan melde 

sin interesse til vår kontaktperson innen 22. august, og at ansvaret for den videre prosessen er et 

forhold mellom grunneier og den enkelte interessent. 

Bakgrunn 
Flere medlemmer har den siste tiden innløst festetomt, eller bedt grunneier om å få pristilbud for 
dette. Noen interesserte har sammen vært i møte med grunneier, for å få et tilbud basert på at flere 
innløser tomten sin samtidig. Grunneier har tidligere sagt at et slikt avslag må være basert på et 
større antall tomter. Grunneier har nå utarbeidet en "trappetrinnsmodell" som innebærer større 
rabatt, jo flere som ønsker å kjøpe.  
 
Tilbudet  
Nedenfor gjengis i sin helhet e-post av 15. august 2015 fra grunneier Eirik Nørgaard til alle 
resterende hytteeiere med festetomter som har bruksnummer, og teksten i vedlegget til e-posten: 
 
E-posten: 

Til alle resterende hytteeiere med festetomter som har bruksnummer 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hei. 

Det har kommet mange forespørsler til meg i det siste om tilbud i f.m ønske fra hytteeierne om å 

kjøpe "sin" tomt. Senest er det en gruppe som har lagt frem budskapet sitt samlet med ønske om 

å oppnå rabatt på tomtepris. Tilsammen er det nå 13 hytteeiere som har bedt om tilbud. ( 

Detaljene fremgår av vedlegget.) 

Tidligere har jeg sagt at hvis jeg skal gi et slikt avslag, må det dreie seg om et større antall 

tomter. Etter å ha vurdert dette nærmere, har jeg kommet til en "trappetrinnsmodell" som 

innebærer større rabatt jo flere som ønsker å kjøpe. 

De som er seriøst interesserte, ber meg om et tilbud gjerne samlet via velet. For å innhente 

takster og komme igang med prosessen, må denne henvendelsen komme raskt. 

Når jeg har fått takstene, utarbeider jeg tilbudene og oversender dem til de enkelte. Fra dette 

tidspunktet er det en måneds frist på å akseptere hvis den enkelte ønsker å benytte seg av 

tilbudet.  

De 6 som allerede har fått skriftlig tilbud, oppnår selvfølgelig samme rabatt som de andre som 

sier ja. Størrelsen på rabatten avhenger av hvor mange som svarer ja for dem som for de andre. 

De av de 6 som aksepterer, regnes med i antallet som er grunnlag for rabatt. 



 
 

Noe av hensikten med dette tilbudet er at alle skal vite om muligheten slik at ingen skal føle seg 

forbigått.  

Det er også slik som jeg har nevnt tidligere, at jeg ikke kan selge alle festetomtene. Da ville jeg 

for de siste miste "landbruksunntaket" som er avgjørende i f.m. prissetting av festetomter i f.m. 

salg. Et slikt tap vil jeg selvsagt unngå. Jeg regner med at siden det har vært 2 runder hvor det 

har vært mulig å få egne bruksnumre, har de som er interessert benyttet anledningen. 

( Summene som er nevnt i vedlegget, er virkelige men blir bare eksempler for andre i o. m. at 

takster og priser er individuelle. Av de 6 er det 3 A-tomter og 3 c-tomter.) 

Hilsen Eirik  

 

Vedleggsteksten: 

TOMTEOVERSIKT 198 I HOLE, 80 stk. totalt: 

22 stk. er solgt inkl. ubebygd tomt. 

10 stk. festetomter uten bruksnummer 3 av disse har bedt om tilbud. 

48 stk. med bruksnummer, festetomter. 

51 stk. = maks antall som kan selges 

 

Til sammen 13 stk. har bedt om pris for evt. å kjøpe tomt. 

6 av disse har fått skriftlig tilbud før sommerferien. 

2 har bedt om tilbud i løpet av ferien. 5 har bedt om tilbud på slutten av ferien. De 

2 navnene fra ferien var og på listen. Disse 7 ber om et samlet tilbud. 

 

3 av de 6 som har fått tilbud, har akseptert. 

Laveste tilbud som ble gitt og som er akseptert: kr 425000 

Høyeste tilbud som ble gitt og som er akseptert: kr 720000 

Gj. snittspris av de 6 tilbudene som er gitt: kr 548083 

95 % av dette hvis 9 sier ja: kr 520679 

90 % av dette hvis 18 sier ja: kr 493275 

85 % av dette hvis 27 sier ja: kr 465871 

80 % av dette hvis 36 sier ja: kr 438466 

 

Tilbudene står åpne 1 måned fra de er sendt ut. 



 
 

Videre prosess  
Det enkelte medlem må selv vurdere om man ønsker å gå inn i denne prosessen. De som er 
interessert, kan melde sin interesse til vår kontaktperson Ole Ingvald Storeide 
(ole.ingvald@modulvegger.no). Interessen skal meldes skriftlig på e-post innen utgangen av mandag 
22. august. Den samlede interessen vil da bli videreformidlet til grunneier. Er det spørsmål, kan disse 
rettes til Ole Ingvald utenom normal arbeidstid på tlf. 90 93 81 55. 
 
 
Styret presiserer at velforeningen her kun fungerer som en informasjonskanal. Grunneier har 
ansvaret for å følge opp den videre prosessen, som beskrevet i e-posten over. 
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