Fra:
Torunn Engebretsen Hoel
Sendt:
4. januar 2019 13:53
Til:
Kenneth Sverre; ksv@aktiv.no
Emne:
18/05618-4 - 105/2 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom
Ber om mer dokumentasjon
Vedlegg:
105-2 konsesjon for erverv av fast eiendom.pdf
Hei
Jeg sendte en e-post før jul hvor jeg ba om mer dokumentasjon, - men ser at jeg dessverre har
skrevet feil e-postadresse til deg.
Det er ingen takst med søknaden, - og det må jeg ha når konsesjonsverdien nå er dobbelt av hva den
var i 2012.
Se vedlegg.
Jeg skal behandle saken så fort jeg får en landbrukstakst over eiendommen.
Og nok en gang, beklager at jeg har sendt til feil adresse.
Hilsen
Torunn E Hoel
Fagleder landbruk
Tlf direkte 63 86 98 37
Vektergården
Sørumsandvegen 77
1921 Sørumsand

LANDBRUK
Aktiv eiendom, Bjørkelangen

Kenneth Sverre

Dato:
17.12.2018

Vår Ref.
18/05618-4

Saksbehandler
Torunn Engebretsen Hoel

Deres Ref.

105/2 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom
Ber om mer dokumentasjon

Sørum kommune har mottatt søknad om konsesjon for erverv av
gnr 105, bnr 2 i Blaker.

.

Jeg har nå startet opp med saksbehandling og ser at jeg må be om landbrukstakst
på eiendommen.
Eiendommen var taksert i 2012 i forbindelse med salg den gang. Taksten den
gang var på 3 millioner kroner. I følge konsesjonssøknad skal eiendommen nå
selges for 5, 9 millioner kroner. Jeg er kjent med at det er gjort en del på
eiendommen siden 2012, men jeg må allikevel be om en ny verdivurdering
(landbrukstakst) av eiendommen.
Beklager at jeg ikke oppdaget dette før nå, men skal prioritere saken så fort tast
foreligger.

Med hilsen

Torunn Engebretsen Hoel
Fagleder landbruk

Besøksadresse:
Vektergården - Sørumsandvegen 77,
1920 SØRUMSAND
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Postboks 113, 1921 Sørumsand
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Postboks 3, 1921 Sørumsand
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63 86 90 00
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