
 

Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk virksomhet 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

13.09.2017 

2017/572-0 /  

  Oddleif Nilsen 

40 44 05 27 
oddleif.nilsen@nesseby.kommu

ne.no 

  
Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 63/17 11.10.2017 

Gielddastivra/Kommunestyret 36/17 19.10.2017 

   

   

   

   

Eventuelt salg av «rødbygget» i Karlebotn 

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 19.10.2017  

 

Kommunestyrets vedtak lyder som følger: 

 

1. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å avhende gnr. 5 bnr. 140i Nesseby kommune til høystbydende 

etter verdivurdering av bygget. 

2. Kostnader til verdivurdering dekkes etter «Kommunestyrets bestemmelse». 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

«Rødbygget» i Karlebotn ble bygd av Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat i 1953.  I 1985 ble 

bygget overdradd til Nesseby kommune. 

 

Bygget er i tre etasjer og består av 4 leiligheter, to på 38 m2 og to på 77 m2.  Bygget har 

vannbåren sentralvarmeanlegg drevet av oljefyrkjele og er i utgangspunktet et solid bygg.  

Kjelleren er tørr og fin. 

 

I 2015 ble det satt på ny takpapp, takbeslag og takrenner og råteskadede takbord ble skiftet. 

 

Pga. vannrør som sprang lekk og førte til vannskader ble deler av den ene lille leiligheten i 1. 

etasje avsperret i fjor.  I sommer oppsto nye vannskader som følge av rustne vannrør.  Det er 

derfor ingen av leilighetene som i dag er utleid. 

 

Teknisk virksomhet har foretatt et overslag på kostnader for renovering av bygget til tilnærmet 

dagens standard.  Etter befaring er følgende registrert: 

 

Liten leilighet 1. etg.: Vannskadet, delvis sanert 



Stor leilighet 1. etg: Vannskader i bad, toalett og soverom og mest sannsynlig skulte skader i 

vegg.   

Liten leilighet 2. etg.: Vannskader i bad og skjulte skader i etasjeskille samt vegg. 

Stor leilighet 2. etg: Generelt nedslitt 

Fellesområder/trapp:  Nedslitt 

 

Oljefyrkjelene skal etter forskrift utfases innen 2020.  En ombygging til el-kjele vil i hht. 

innhentet tilbud komme på ca. kr. 380.000.  Det rimeligste er å sanere oljefyren og 

sentralvarmeanlegget og installere el-oppvarming i leilighetene.   Dette forutsetter at el-anlegget 

oppgraderes. 

 

Noe utvendig panel er råteskadet og må skiftes.  Bygget må males utvendig. Gamle vann og 

avløpsrør må skiftes.  Pr. i dag er det vinduer fra 1988 med 2-lags glass.  Det er ikke absolutt 

nødvendig, men det anbefales å skifte vinduer.   Inngangsparti/gang/trapp må renoveres.  

Kjøkken og bad må renoveres i alle leilighetene. 

 

Kostnadsoverslag renovering: 

Liten leilighet 1. et    kr.   150.000 

Stor leilighet 1. etg.     kr.   175.000 

Stor leilighet 2. etg.    kr.   100.000 

Liten leilighet 2. etg.     kr.   125.000 

Utvendig panel/maling   kr.     75.000 

Utskifting av vinduer    kr.   200.000 

Gang/trapp     kr.     25.000 

Oppgradering av el-anlegg   kr.   200.000 

Sanering av oljefyr    kr.     20.000 

Utskifting av vann/avløpsrør   kr.     30.000 

Uforutsette kostnader    kr.   100.000 

Sum      kr.1.100.000 

 

Kostnadsberegningen er beregnet ut fra at arbeidet utføres i egen regi. 

Vurderinger 

Det har administrativt vært drøftet å selge bygget for å unngå kostnader til reparasjoner og 

oppgraderinger.  Det er imidlertid ikke sikkert at dette er den beste løsningen.  Erfaringene viser 

at kommunen har kontinuerlig behov for boliger, både etter Boligsosial handlingsplan og boliger 

for ansatte.   

 

Dersom en satser på en oppgradering vil en ha fire leiligheter med god standard tilgjengelig.  De 

største leilighetene har 3 soverom, passende for familier.  Pr. i dag har kommunen kun 3 slike 

leiligheter utenom «rødbygge»t. 

 

Fremtidige inntekter etter oppussing: 

2 store leiligheter:  kr. 7.500 pr. mnd. (11 mnd)  kr. 165.000 

2 små leiligheter:  kr. 4.000 pr. mnd. (11 mnd.)  kr.   88.000 

Sum årlig husleie      kr. 253.000 

 

- Kommunale avgifter/forsikring   kr.   36.000 

- El-kostnader fellesarealer    kr.   10.000 

- Øvrig vedlikehold     kr.   15.000 

Nettoinntekt før avskrivning     kr. 192.000 

 



Regnestykket er basert på utleie gjennomsnittlig 11 mnd. i året og viser at investeringen vil gi en 

god avkastning og dekke opp investeringskostnadene i løpet av få år. 

       

Dersom en skulle vedta å selge bygget, er det usikkert hva et eventuelt salg kan innbring i den 

stand bygget er i dag. 

 

Dersom kommunen selger bygget, kan private pusse opp og drive utleie.  Dette vil også kunne 

bedre tilbudet på boligmarkedet i kommunen.  Det er uansett viktig at det blir satt en minstepris 

på bygget da det ellers kan bli stående å forfalle.   

 

Som et alternativt forslag vil administrasjonssjefen derfor foreslå at bygget legges ut for salg 

med en minstepris på kr. 1 mill.  Dette vil motivere kjøpere til å pusse opp for å skaffe seg 

inntekter på bygget. 

 

En slik løsning vil gi midler til andre nødvendige investeringer 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

1. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å avhende gnr. 5, bnr. 140 i Nesseby kommune for 

høystbydende over kr. 1 million. 

 

2. Kostnaden til takst og meglerhonorar, inntil kr. 30.000, dekkes over disposisjonsfond 

 

 

 

 

 


