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Saksframlegg
Godkjenning av festeavtale mellom Stiftelsen Langenes
arbeidskirke og Søgne kommune
Utv.saksnr
72/17

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.09.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til festekontrakt av 18.07.2017 for GB 16/130 og 16/137 i Søgne
mellom Stiftelsen Langenes arbeidskirke og Søgne kommune
godkjennes.

Bakgrunn for saken:
I sak K-68/79 fattet kommunestyret følgende enstemmige vedtak: «Kommunens del
av regulert tomt til allmennyttige formål ved Langenes skole festes bort til
menighetsrådet, eventuelt en stiftelse, for en årlig leie på kr 100,-. Formannskapet gis
fullmakt til å godkjenne endelig festeavtale».
Kommunen rekvirerte oppmåling, og grunn til arbeidskirken ble utskilt (GB 16/130 og
16/137). Av ukjente grunner har formell festeavtale ikke blitt utferdiget. Stiftelsen
Langenes arbeidskirke har imidlertid fått krav fra Stiftelsestilsynet om å dokumentere
sin eiendomsrett eller leierett til grunnen. Derfor fremmes nå sak for formannskapet.
Saksutredning:
Vedlagte forslag til festekontrakt angir en festetid uten tidsavgrensning, men på
oppsigelse jfr. tomtefesteloven §§ 8 og 9. Kommunen har på sin side tatt forbehold
om rett til uhindret å ha liggende spillvannsledning over tomten. Videre er
allmennheten og brukere av skole-/idretts-anlegget sikret fri adkomst over
«kirketomten» (se pkt 7).
Årlig festeavgift er oppjustert i henhold til SSB’s
konsumprisindeks til kr 400,- pr år.
Rådmannens merknader:
Rådmannen vil anbefale at formannskapet godkjenner det fremlagte forslag til vedtak
slik at et gammelt kommunestyrevedtak formelt blir brakt i orden.
Vedlegg
1 Festekontrakt
2 Kart

Festekontrakt
E] Kontraktengjelder framfeste ”
lnnsenders

navn (rekvirent):

Plass for tinglysingsstempel

Adresse:

Postnummer:

l Poststed:

Fødselsnr./Org.nr.

Opplysninger

l Ref.nr.

i feltene

1-7 registreres

i grunnboken

1. Eiendommen(e)

Kommunenr.

l Kommunenavn

l Gnr.

l Bnr.

1018

Søgne kommune

16

130

1018

Søgne kommune

16

137

geskaffenhet; 2’
1 Bebygd
Hva skal grunnen
...

W

Tomtens areal:

EX 2 Ubebygd

4845

brukes

Bolig-

2. Bortfestes

Tomteverdi:

m2

kr 25.000,-

til:
Fritids-

' B eiendom

[ Festenr.

(»

" F eiendom

”

Forretning/

V kontor

W

»

.

l Industri

)

L Landbruk

? KOff.vei

i»)?A Annet

av

Fødselsnr./Org.nr.
964 967 091

l Navn
Søgne kommune

l Ideell andel

3. Til
Fødselsnr./Org.nr.

l Navn

977 149 193

4. Festeavgift

[ Ideell andel

Stiftelsen

Langenes

arbeidskirke

pr. år

kr 400.5. Festetid ”
Antall ar
Uten tidsavgrensning

på oppsigelse

jfr tomtefesteloven

[ Regnet fra —dato
§8 og §9

6. Panterettfor festeavgiften "
Bortfester
[:l

har panterett

Bortfesterens

i festeretten

panterett

og bygninger

skal ha prioritet

på tomten

for inntil

10

års forfalt

festeavgift.

etter:

7. Supplerende tekst. 5’
Obs!

Her påføres

kun opplysninger

som skal og kan tinglyses.

Benytt

evt. vedlegg.

Søgne kommune
skal ha rett til å ha liggende og ha uhindret adgang til å vedlikeholde/fornye
spillvannsledning
med tilhørende
innretninger
over GB 16/130. Uten samtykke
fra kommunen
må det ikke foretas bygging nærmere enn 5 meter på begge sider av
ledningen
eller foretas andre aktiviteter
som kan skade Idningen eller vanskeliggjøre
vedlikeholdet/forelsen.
Ledningstraseen
fremgår
av vedlagte kan datert 13.06.2017.
Anlagt vei over GB 16/130 fra snuplass på GB 16/105 over til parkeringsplass
ved idrettsanlegg
benyttes av allmennheten
og brukere av skolen/idrettsanlegget.
Søgne kommune
er ansvarlig

bak Langenes
for vedlikehold

skole skal kunne
av veien. Vegtraseen

fremgår av vedlagte kart datert 13.06.2017.

Dato
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l Bortfesters underskrift

l Festqrs underskrift
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8. Rettigheter

og vilkår

(som

ikke skal tinglyses)

Datert

Feste—
kontrakten eri
samsvar med:

E]

Regulering
festeavgift

SZ Bortfester

kan regulere

festeavgiften

etter tomtefestelovens

* " Bortfester

kan regulere

festeavgiften

etter følgende

av

Innløsningsrett

Oppmålingsforretning

bestemmelser,

bestemmelser

x3? Rett til innløsning

og forlengelse

følger bestemmelsene

Rett til innløsning

og forlengelse

awiker

som fraviker fra tomtefesteloven

fra tomtefesteloven

fra bestemmelsene

jf. §15.

i tomtefestel.

fullt ut. jf. tomtefestel.

§ 15:

kap. VI.

kap. Vl med følgende

bestemmelser:

Overdragelse
og pantsettelse

Festere har rett til å overdra og pantsette festeretten.
festerens rettigheter, samt bygninger som er eller blir
De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved
NB! Begrensninger
i retten til overdragelse
føres opp

Vilkår til fordel
for panthavere

Så lenge det løper lån med pant i
a)
festekontrakten
ikke løpe ut,
b)
tomten ikke kunne forlanges
c)
bortfesteren bare ha prioritet
foran panthaverne.

Omkostninger

Utgifter i forbindelse

Pantsettelsen
av festeretten skal skje sammen med alle
oppført, jf. tomtefesteloven
§18 og panteloven § 2-3.
overdragelsen
over på deres rettsetterfølgere.
under felt 7 på første side.

festeretten skal:
selv om kortere festetid er avtalt,
ryddiggjort,
for inntil ett års forfalt festeavgift,

med tomten og festekontrakten

dekkes

foruten retten til fremtidig

avgift, med prioritet

av:

Festeren

(herunder gebyr for oppmålingsforretning,
meglerprovisjon)

Tvister etc.

Eventuelle
tomtefeste,

tvister som måtte utspringe av denne festekontrakten
som gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets

Det er forutsetning

Elektronisk
kommunikasjon

Øvrige
rettigheter

[:l

Partene

pristakst, dokumentavgift,

for denne festekontrakten

samtykker

i bruk av elektronisk

at festeren

tinglysingsgebyr

tariffmessig

avgjøres etter bestemmelser
i lov om
som eiendommen
liggeri vedtas som verneting.

får konsesjon

kommunikasjon,

og eventuell

dersom

jf. tomtefestel.

bortfestet

er konsesjonspliktig.

§ 6a.

og

vilkår (som ikke
skal tinglyses)

.? .; V&w/

J;
.

l Bortfesters underskrift

Dato
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] Festers underskrift/
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Denne

festekontrakten

er utstedt

i to eksemplarer,

ett til hver av partene.

9. Underskrifter
Sted

l Dato

Bortfesters underskrift

l Gjentas med blokkbokstaver

Ordfører

Sted

g

(717 Ck

US

*)

Hild

l Dato

71'(;13

(

Festers underskrift
,.

Astrid Margrethe

[ Gjentas med blokkbokstaver

'

,

,f

hf. M

+74

,.

..
[ 15‘

SL UIQ/('(

j—/.j AC H

] Dato

Sted

Grunneier

samtykke

l Gjentas med blokkbokstaver

Noter

1)

Med framfeste

er ment festeforhold

der bortfesteren

kun har leierett

til tomten.

2)

Dersom tomten
Det skal svares

3)

For nye festeavtaler
som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus
gjelder
innløses.
Det samme gjelder avtaler som er forlenget etter tomtefestelovens
fylle ut pkt. 5. For andre festeavtaler
se tomtefestelovens
kapittel Il.

se tomtefesteloven

er bebygd skal det som hovedregel
sendes inn et skjøte på bebyggelsen
dokumentavgift
av bygningens
antatte salgsverdi
på tinglysingstidspunktet,

§ 42.

sammen med festekontrakten.
jf. tinglysingsloven
§§ 13 og

15.

4)
5)

festet til det sies opp av fester eller tomten
§ 33. I disse tilfellene er det ikke nødvendig

å

Dersom dette feltet ikke fylles ut har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgift iht. tomtefesteloven § 14.
Her påføres kun rettsstiftelser
som er gjenstand
for tinglysing.
jf. tinglysingsloven
§ 12. Som eksempel
kan nevnes
begrensninger
i retten til overdragelse
av festeretten,
veg- og varmretter,
forkjøpsretter
og lignende.
Rettighetshaver
identifiseres
med fødselsnummer
(11 siffer) eller organisasjonsnummer
(9 siffer), jf. tinglysingsforskriften
§ 4a første ledd.
Rettigheter
og heftelser som er knyttet til deler av fast eiendom skal stedfestes,
enten ved tekstlig beskrivelse
eller ved

inntegning på kart/skisse, jf. tinglysingsforskriften
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§ 4 sjette ledd.
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Langenes

arbeidskirke

med kommunal overvannsledning
1 3.06.2017
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