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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet viser til søknad fra eier av GB 28/191 i Søgne og vedtar å selge del
av kommunal eiendom GB 28/168 som omsøkt for kr 100.000,-. Kjøper må i
tillegg dekke kostnadene til oppmåling og hjemmelsoverføring.

Bakgrunn for saken:
Eier av GB 28/191 i Eikeheia har søkt om å få kjøpe et tilstøtende areal (ca 170 m²) som er i
kommunalt eie, mrk gult på vedlagte kartutsnitt.
Arealet ligger mellom GB 28/191 og GB 28/99, og eier av 28/99 har samtykket i at eier av
28/191 får kjøpe grunnen.
Saksutredning:
Omsøkte areal er regulert til boligformål, men kan ikke utnyttes selvstendig. Kommunen har
tidligere solgt tilsvarende arealer for mellom kr 500 – 1000 pr m². Søker har akseptert en
kjøpesum på kr 100.000,- med tillegg av omkostninger til oppmåling og hjemmelsoverføring.
Det er da tatt hensyn til arealets beliggenhet og anvendelighet.
Rådmannens merknader:
Rådmannen er enig i at arealet selges. Etter som den andre tilstøtende naboen ikke er
interessert i å kjøpe, vil en anbefale at formannskapet fatter vedtak slik som foreslått.

Vedlegg
1 Forspørsel om kjøp av kommunal grunn - GB 28/99 som tilleggsgrunn til GB 28/191
2 Erklæring
3 Kartutsnitt GB 28/191
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Erklæring
Jeg, Kari Justvig G.br 28/99 samtykker i at Eier av Eikeheiveien 36( G.br 28/191) kjøper
parsellen mellom eiendommene våre.
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