
NOTAT 
Til:  Ordfører 

Fra:  Kommunedirektør 

Dato:  7.12.2020 

Sak: 20/33390 

TILBUD OM KJØP AV 261/71 OG 261/75 VED HERNESTANGEN 

Dette er en dialog fra gml. Røyken hvor eier opprinnelig tilbød kommunen å kjøpe begge 
eiendommene til kr. 4.000.000,-. Dialogen er videreført i nye Asker kommune. 

 

Det ble avholdt et møte med grunneier i november 2019. Eiendommene ble taksert. Bygningsmassen 
var i svært dårlig forfatning (se bilder). Tomtene er regulert til friområde.  

Kommunen fremmet følgende tilbud:  
• Kommunen tilbyr å kjøpe gnr/bnr 61/75 for kr. 450 000,- (takst kr. 350 000,-) 
• Kommunen tilbyr å kjøpe gnr/bnr 61/71 for kr. 700 000,- (takst kr. 550 000,-) 
Samlet tilbud er kr. 1 150 000,-. Eiendommene har en samlet takst på kr. 900 000,-. 

Tilbudet ble fremmet under følgende forutsetninger: 
- At det inngås avtale om kjøp av begge eiendommene.  
- At kjøretøy/campingvogner fjernes for selgers regning før overtakelse.  
- Øvrig opprydning/sanering er kjøpers ansvar. 
 



Budet var ikke av interesse for eier, og ble avslått. Det kom ikke noe nytt tilbud eller motbud. 
Kommunens vurdering var da at avstanden mellom takst og kommunens tilbud, sett opp mot 
prisforlangende på 4 mill. var for stor. Kommunen ba om å bli kontaktet når det eventuelt forelå en 
annen verdivurdering eller når eiendommen ble lagt ut for salg i markedet. 

          

          

Etter at takst ble gjennomført er eiendommene ryddet og vedlikeholdstiltak gjennomført på 
bygningene. Dette er gjort uten søknad, men søkt ettergodkjent i ettertid. Dersom eier får 
ettergodkjent tiltaket, herunder dispensasjon fra gjeldende regulering kan dette være grunnlag for 
en ny takst. 

Det ble gjennomført et møte mellom eier og ordfører i november 2020. Det ble da fremmet et nytt 
tilbud fra eier på kr. 3.000.000,-. Dette er fortsatt langt over taksten. Likevel har kommunedirektøren 
i november 2020 fremmet et motbud på kr. 1.200.000,-. Dette er det så langt ikke mottatt noen 
reaksjon på. En ny takst når ettergodkjenning foreligger kan gi grunnlag for et nytt motbud. 

I og med at eiendommene er regulert til friområde og grenser til Hernestangen friområde inkl 
kystledhytte, er det i utgangspunktet ønskelig med en kommunal innløsning av eiendommene. Dog 
må dette skje til takst. Hernestangen friområde er slik det ligger i dag allerede stort og gir rikelig 
tilgang for allmennheten. Det er således etter kommunedirektørens mening ikke avgjørende å få 
tilgang til ovennevnte eiendommer. 

Dersom eiendommene inngår i Hernestangen friområde og gjøres tilgjengelig for allmennheten kan 
kommunen søke inntil 50 % av kjøpesummen dekket fra Miljødirektoratet. 


