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Formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom Bunker Aros gnr
20 bnr 134 i Søgne kommune —Trinn 2 - Utvidet offentlig avklaring
1 Innledning
I henhold til Avhendingsinstruksen gitt ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997 og de foringer
Stortinget har gitt, underrettes dere om at Skifte Niendom vil legge eiendommen ut for salg i det
åpne marked, dersom ingen statlig, fylkeskommunal eller kommunal etat benytter seg av sin
forkjopsrett.
2 Vilkår for overdragelsen

2.1 Statlige institusjoner
I henhold til Avhendingsinstruksen pkt 1.3 kan eiendommen overfores til en annen statsinstitusjon
til takst. Fristen for å melde sin interesse for eiendommen
er satt til 1 okt 2012.
Statlige institusjoner oppfordres til å komme med konkrete forslag til tiltak eller klausuleringer
dersom de mener at dene er nodvendig for å ivareta sitt sektoransvar.
2.2 Kommunerifylkeskommuner
Onsker ingen statlige etater å overta eiendommen, vil den bli tilbudt henholdsvis fylkeskommunen
eller kommunen til takst.
Dersom fylkeskommunen
eller kommunen
Onsker å erverve eiendom, oppfordres
innen en frist på tre uker fra mottagelsen
av dette skriv å melde sin interesse til
Forsvarsbygg.

de til

2.3 Statskog SF
Frilufteiendommer kan sclges direkte til Statskog SI på samme vilkår, dersom ikke kommunen eller
fvlkeskommunen onsker å kjope eiendommene.
Statskog SF må meldc sin interesse for eiendommen
uker fra mottagelsen
av dette skriv.
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2.4 Frister
Ilar ingen av adressatene meldt sin interesse skriftlig innen utlopet av de gitte frister, vil
eiendommen bli lagt ut til salg på det apne markedet.
3 Eiendommen som skal avhendes

3.1 Etablissementsnavn
101802 —.Aros/Sogne
3.2 Fylke og Kommune
Vest-Agder / SOGNE
3.3 Gnr. Bnr. Fnr
(;nr 20/Bnr 134 i Sogne kommune
3.4 Takst
Kr 550.000,-. Eiendommen består av en bunker med kontor/lager pa ca 434 m2 fra 1961 og en garasje på
26 rn2 fra 1967. Eiendommen har tidligere vært brukt til sambandsstasjon. Bygget er i betong og inneholder
blant annet kjokken, garderobe/toalett kontor og verksted. Byggene har behov for oppgradering.
Grunnarcal

Grunnarealet er oppgitt til å være 2013 m2.
3.5 Bygningsmassen
Invnr 0001 Bunker med kontor/lager på ca 434 m2 fra 1961
Invnr 0006 garasje på 26 m2 fra 1967.
Niendommen er tidligere blitt bmkt til sambandsstasjon. Bunkeren cr i betong og inneholder blant annet
kjokken, garderobe/t oalett kontor og verksted. Byggene har behov for oppgradefing.
3.6 Byggeår
1961 og 1967
3.7 Dagens bruk
Bygningsmassen har vært brukt til sambandsstasjon.
3.8 Dagens reguleringsstatus
Regulert til offentlig formål —reguleringsomrade Aros.
3.9 Registret i verneplanen
Ingen regiscreringer ingen verneinteresser er knyttet til anlegget.
3.10 Reguleringsstatus omkringliggende eiendommer
Orarådet omkring er regulert til landbruk LNE.
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3.11 Andre relevante opplysninger
I Ivis det er behov for mermere informasjon om eiendommen med gnr 20 bnr 134 i Sogne kommune
eller kopi av taksten for de av adressatene som bar mottatt denne ber vi om at det blir tatt nærmere
kontakt med prosjektleder.
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Adresse: Aros, Søgne kommune
Matrikkel: Gnr 20, bnr 134
Hjemmelshaver: Forsvarsdepartementet
Befaringsdato: 11.062012

Egne premisser
Denne verdivurderingen
verdivurderingen

er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann. Der det i

benyttes begrepene "nyere" og "senere år" menes det at det omtalte er nyere enn

boligenes byggeår. Hvis ikke annet er oppgitt er ikke nøyaktig tidfestelse foretatt. Undertegnede er
utdannet tømrer, bygg-og anleggtekniker, takstingeniør og skjønnsmann. Ing. Holst-Try har
godkjenning i NITO Takst for områdene skade-og reklamasjonsrapportering,
bolig og mindre næringseiendommer,

tilstandsrapportering

verdi- og lånetakst på

og skadeskjønn. De siste årene har

undertegnede utarbeidet ca 1000 Boligsalgsrapporter, en rekke skade- og reklamasjonsrapporter,
samt verdi- og lånetakster. I tillegg til dette har undertegnede også arbeidet som kommunal
byggesaksbehandler fra 1999 til 2003. Det presiseres at undertegnede ikke er jurist. De uttalelser

411

som fremkommer i verdivurderingen

er basert på de faglige kvalifikasjonene undertegnede innehar i

kraft av sin erfaring og utdannelse innen bygg- og anleggsfaget. Befaringen og utarbeidelse av
verdivurderingen

er utført etter beste skjønn.

Mandat
Undertegnede er bedt om å foreta befaring og utarbeide verdivurdering av eiendommen på Aros i
Søgne.

Eiendommen
2 013 m2. Arealet består av asfaltert adkomstvei og gårdsplass. Øvrige utearealer er dekket med
gress og engplanter.
Eiendommen er beliggende ca. 3,5 km fra kommunesentrum i Søgne, Tangvall. Søgne ligger mellom
Kristiansand og Mandal i Vest-Agder. Avstand fra Gamle Arosvei er ca. 200 meter. Området rundt
eiendommen består av landbruksarealer og spredt boligbebyggelse.
Adkomst fra privat vei. Eiendommen har innlagt vann og kloakk.

Reguleringsmessigeforhold
Eiendommen ligger i reguleringsområdet

for Aros. Reguleringsbestemmelser i tilknytning til

reguleringsplan for dros § 5 sier følgende: «Områdene regulert til offentlig formål nyttes av forsvaret.
Aktuelle bygg og anlegg for tekniske installasjoner i forbindelse med virksomheten tillates oppført
etter godkjenning av bygningsrådet. Det skal ikke kunne oppføres nye bolighus innenfor områdene.»

Ing. Holst-Try v/Lars-Inge Holst-Try, Pålsnesveien 6, 4640 Søgne
Tlf: +47 951 89 111 Mail: post@holsttry.no
Web: www.holsttry.no
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Adresse: Åros, Søgne kommune
Matrikkel:Gnr 20, bnr 134
Hjemmelshaver: Forsvarsdepartementet
Befaringsdato: 11.06.2012

Eiendommens bygninger
Bunker- byggeår 1963
Garasje- byggeår 1968

Bunker
Bygningen har en grunnflate på ca. 380 m2, og består av hovedplan med følgende rominndeling:
Inngang, korridor, traforom, batterirom, toalettrom, garderobe, kjøkken, oppholdsrom, kontor, VHFrom, kontrollrom, senderhall, verksted, lager, ventilasjonsrom, aggregatrom.
Bygningen utført med støpte vegger, gulv og tak.
Rommene har i all hovedsak overflater av malt betong, gulvbelegg og malte hirnlinger.
Det generelle inntrykket av bygningenstekniske tilstand er et åpenbart behov for oppgradering,
oppussingog reparasjoner. Det er til deIs stor slitasje på de innvendige overflatene. Flere steder er
det synlige skader grunnet utettheter i forbindelse med drenering og taktekking.

Garasje
Bygningen har en grunnflate på ca. 25 m2, og består av hovedplan med følgende rominndeling:
Garasje og ildfast lager.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at ildfast lager har vegger kledd med asbestplater.
Bygningenfremstår med behov for vedlikehold og reparasjoner.

Ing. Holst-Try vilars-Inge Holst-Try, Pålsnesveien 6, 4640 Søgne
Web: www.holsttry.no
TIf: +47 951 89 111 Mail: post@holsttry.no
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Adresse: kos, Søgne kommune
Matrikkel: Gnr 20, bnr 134
Hjemmelshaver: Forsvarsdepartementet
Befaringsdato: 11.06.2012

Kommentar til grunnboksbladet
Hjemmelshavere:
02.02.1961 625 HJEMMEL TIL GRUNN
Kjøpesum: 0
Omsetningstype: Uoppgitt
FORSVARSDEPARTEMENTET
ORG.NR: 972417823
GJELDERDENNEMATRIKKELENHETENMED FLERE
PENGEHEFTELSER
27.11.1956 503054 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: 1018 / 20 / 95 / /
BRUKSRETT
TIL EN DELJORD
Overført fra gnr.20 bnr.8
GJELDERDENNEMATRIKKELENHETENMED FIERE
SERVITUTTER
FORSERVITUTTERELDREENN FRADELINGSDATOOG EVENTUELLE
AREALOVERFØRINGERSOM KAN HA BETYDNINGFORDENNE
MATRIKKELENHETHENVISESTIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMERGJELDERHENVISNINGEN
SERVITUTTERELDREENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter i grunn:
02 02 1961 625 BESTEMMELSEOM GJERDE
GJELDERDENNEMATRIKKELENHETENMED FLERE

111,

GRUNNDATA
02.02.1961 623 REGISTRERINGAV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1018 / 20 / 8 / /
Ingen tinglyste heftelser eller servitutter som påvirker verdivurderingen.

Ing. Holst-Try v/lars-Inge Holst-Try, Pålsnesveien 6, 4640 Søgne
Tlf: +47 951 89 111 Mail: post@holsttry.no
Web: www.holsttry.no

Adresse: Aros, Søgne kommune
Matrikkel: Gnr 20, bnr 134
Hjemmelshaver: Forsvarsdepartementet
Befaringsdato: 11.06.2012

Verdivurdering
Grunnet reguleringsbestemmelsene
eiendomrnen.

er det et svært begrenset marked for salg av denne

Undertegnede har tatt utgangspunkt i at en offentlig aktør kjøper eiendommen og at denne kan
benyttes til lager.
Dersom man ser på leiepriser for lager i området antas det en mulig kvadratmeterpris
/m2/år

på ca. kr 150,-

Da eiendommen vurderes til å være under middels egnet til utleie tas det utgangspunkt i en lav
kvadratmeterpris og en kapitaliseringsrente på 11.
Kapitalisert verdi
402
x kr 150,-= kr 60 330,- x 100 / 11 = kr 548 454,5

Nedenforstående gir uttrykk for hva som kan oppnås for eiendommen i dagens marked, med en
begrenset kjøpergruppe :

Vurdert markedsverdi:

kr:

550 000 -

Med vennlig hilsen
-

-

LARS-INGEHOLST-TRK
DNV Serbfisert takstingenior
Mdl NITO Takst
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