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Vedrørende eiendommen gnr. 64, bnr. 15 i Vinje kommune

Du overtok eiendommen den 09.08.2011. Plan- og miljøutvalget i Vinje vedtok den 16.11.2011 å gi
konsesjon på eiendommen med vilkår om fast bosetting innen 01.02.2013. Etter søknad gav
kommunen ny utsettelse av boplikten frem til 01.09.2014. Da tilflytting ikke skjedde vedtok Planog miljøutvalget den 25.03.2015 å trekke konsesjonen tilbake. Vedtaket ble påklaget.
Fylkesmannen i Telemark opprettholdt vedtaket den 04.09.2015. Det ble videre satt en frist på 3
måneder til å overdra eiendommen til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon.
Fylkesmannen i Telemark har den 21.01.2016 mottatt melding fra Vinje kommune om at
eiendommen ikke er overdratt innen fristen og at Fylkesmannen da men hjemmel i konsesjonsloven
§ 19 kan selge eiendommen gjennom tvangssalg.
Fylkesmannen i Telemark har den 21.01.2016 mottatt mail fra deg hvor du gir en oppsummering av
saken samt ber om noen avklaringer.
Du viser i mail til at du har søkt kommunen om konsesjon på nytt uten at kommunen har villet
realitetsbehandle den. Det er uklart for Fylkesmannen om dette gjelder konsesjon til fritidsformål.
På bakgrunn av nye opplysninger i saken mener vi det er grunnlag for at Vinje kommune vurderer
søknad om konsesjon til fritidsformål.
Det er lovfestet en rekke skjønnskriterier som kan trekkes inn i vurderingen av om det skal gis
konsesjon i saker som følge av at det er innført forskrift om utvidet konsesjonsplikt for bebygd
eiendom. Eiendommens beliggenhet, herunder om det området der eiendommen ligger i har
karakter av å være et utpreget fritidsområde, hvor lang tid den er brukt som bolig og om det er
påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen som helårsbolig, er forhold som kan trekkes inn i
vurderingen jf. Konsesjonsloven § 10.
Hvorvidt det er påregnelig at andre vil erverve eiendommen som helårsbolig er et vesentlig moment
i denne saken.
På bakgrunn av dette ber vi om at du sender en søknad om konsesjon til fritidsformål til Vinje
kommune. Ved konsesjonsvurderingen vil kommunen ta stilling til dine anførsler mht. hvor
attraktiv eiendommen er som helårsbolig, beliggenhet og standard.
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Side 2

Fylkesmannen i Telemark vil avvente et evt. tvangssalg i påvente av kommunens
konsesjonsbehandling.
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