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Mietinen Maskin AS - overdragelse av næringstomt      

Administrasjonssjefens innstilling 

 

1. Kommunestyret i Nesseby kommune vedtar å selge 6 342 m2 av regulert ervervsområde, 

gnr. 10, bnr. 39 til Mietinen Maskin AS.   

 

2. Prisen fastsettes til kr. 23,- pr. m2 

 

3. Frist for igangsettelse er senest 12 måneder fra dato for overdragelse. 

Igangsettelse innebærer at det fysiske byggearbeidet på bygget må være startet. Dersom 

nevnte arbeid ikke er igangsatt innen frist, tilfaller næringstomtene tilbake til Nesseby 

kommune til samme pris som det ble solgt for.  

 

4. Administrasjonssjefen gis fullmakt å forestå salget av ervervsområdet. 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunestyret i Nesseby vedtok i møte den 11.02.21 å leie lokaler i det planlagte 

næringsbygget til Mietinen Maskin AS. Mietinen Maskin AS har flere ganger informert 

politikerne om sine planer, og var før sommerferien og informerte om status for arbeidet med å 

få realisert det planlagte næringssenteret i sentrum av Varangerbotn. 
Næringssenteret blir på ca 800m2 i grunnareal over 2 plan. totalt 1600m2, og vil være av tømmer.. 

Det er også etablert ladestasjoner på næringstomten, tilknyttet næringssenteret. 
 

Firmaet ønsker å komme igangsette prosjektet så snart som mulig og ønsker å få overdradd areal 

til næringsbygget. Eiendommen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av januar 2022.  Forslaget 

fra Mietinen fremkommer i bildet under, merket i grønt. 



 
 

Arealet er på 6342 m2. 

 

Kommunens politiske ledelse og administrasjon har avholdt flere møter og det er antydet en pris 

på kr. 23,- pr m2.   

 

Vurderinger 

Mietinen Maskin AS ønsker å erverve eiendommen hvor de skal etablere Varanger næringshub. 

Det vil være svært positivt for Nesseby samfunnet med etablering av et næringsbygg i sentrum.  

Et næringssenter vil gi muligheter for fremtidig bedriftsetableringer i kommunen, og bidra med sårt 

tiltrengte arbeidsplasser. Formålet med å få etablert og leie næringsarealer ved næringssenteret er å 

skape nye arbeidsplasser og verdiskapning i Nesseby kommune.  

Salg av næringstomt til Mietinen Maskin er nødvendig slik at selskapet får nødvendig finansiering 

på plass, og at Mietinen Maskin AS får sendt inn byggesøknad for prosjektet. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Ved å ikke selge eiendommen er det svært usikker om prosjektet kan finansieres, og dermed 

realiseres. Ved finansiering stilles det som regel krav i pant i eiendommen. Dermed vil det være 

uhensiktsmessig å lage festekontrakt for næringseiendommen.  

 

 

 


