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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet samtykker i at område felt C3 i Årosskogen legges ut for salg til
interesserte utbyggere.
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med eierne av GB 20/10 om arbeids- og
kostnadsdeling i forbindelse med utarbeidelse av prospekt og salg av feltet.
Endelig avtale om salg av kommunal grunn skal godkjennes av formannskapet.

Bakgrunn for saken:
Grødals arvinger er grunneiere til en del av de regulerte tomtene i felt C3 i Årosskogen (GB
20/10), se vedlagte kartutsnitt. Arvingene ønsker å realisere/selge tomtene og har i brev av
21.07.12 bedt kommunen ta initiativ til et snarlig salg av feltet på det åpne markedet hvor
kommunen og Grødals arvinger sammen selger sine andeler til en utbygger som legger fram
det beste kjøpstilbudet.
Saksutredning:
I vedtatt boligbyggeprogram er felt C oppført med 30 boenheter som kan realiseres med 10
enheter i 2013, 2014 og 2017. Felt C3 består av 18 enheter. I sak 75/12 (Oversikt over
kommunale eiendommer og bygninger – mulig salg/prosjektutvikling av enkelteiendommer)
ble rådmannen bedt om å utrede nærmere bl.a. ….. Arealer mellom Årosskogen og
Stokkelandsskogen.
Reguleringsplanen for Åros, felt C ble vedtatt 01/02 2007 Det er ikke utarbeidet ytterligere
tekniske planer for utbygging av feltet. Dette er noe en utbygger vil måtte gjøre.
Feltet er regulert til 18 rekkehus-enheter noe som gjør det lite egnet for selvbygger innsats. Det
vil by på store utfordringer m.h.t. koordinering dersom selvbyggere skal stå for opparbeidelse
av tomt og bygging av egen bolig. Området bør derfor bygges ut på èn hånd eller fordelt på
noen få utbyggere.
Det kan tenkes 3 ulike løsninger på arvingenes henvendelse til kommunen:

1) Kommunen sier seg ikke interessert i å selge sine tomter nå. Grødals arvinger selger
sin regulerte grunn til en interessert utbygger.
2) Kommunen tilbyr seg å forhandle om kjøp av arvingenes regulerte grunn for å bli
eneeier av felt C3 og la feltet ligge som en kommunal reserve.
3) Kommunen vedtar å selge sin grunn i felt C3 sammen med arvingene. Det inngås en
avtale mellom kommunen og arvingene om arbeids- og kostnadsfordeling i forbindelse
med utarbeidelse av et salgsprospekt.
Forholdene ligger godt til rette for en ytterligere utbygging i Årosskogen. Skole- og barnehage
har kapasitet til å ta imot elever/barn fra området. Bussforbindelse er også etablert. En vil
derfor anbefale at kommunen legger området ut for salg etter at en er kommet til enighet med
Grødals arvinger om en samarbeidsavtale.
Rådmannens merknader:
Rådmannen viser til saksframstillingen foran og har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Kart over Årosskogen, felt C3
2 Oversiktskart Årosskogen felt C

