
Rådmannens svar på innkomne spørsmål vedrørende forslag 

til Strategi- og handlingsplan 2020-2023 

 

 

Høyre har stilt følgende spørsmål til budsjettforslaget: 
 
1. Spørsmål: Det er foreslått salg av eiendommer for totalt 997 mil i perioden. Det er imidlertid 

ikke angitt noe sted hvilke eiendommer dette er og hvordan prisen/verdien er fastsatt. 

a) Kan dere lage en tabell over alle eiendommer som er planlagt solgt? 

b) Kan det synliggjøres for hver eiendom hvordan verdien er fastsatt? 

c) For hver eiendom ber vi også om at reguleringsformål fremgår, og en vurdering av om det 

kan være gunstig/mulig å omregulere før salg. 

 
Svar: 

a) Se vedlegg 

b) Se vedlegg 

c) Det er foreslått salg av eiendommer for totalt 997 millioner kroner i perioden. Det er 

imidlertid ikke angitt noe sted hvilke eiendommer dette er og hvordan prisen/verdien 

er fastsatt. 

I Oppegård er det tidligere fremmet saker om salg av kommunale eiendommer der 
det er fattet vedtak for en rekke konkrete eiendommer. Disse eiendommene fremgår 
av vedlegg. I vedlegget er det redegjort for gjeldende reguleringsformål og planlagt 
prosess før salg.  
 
Budsjettall knyttet til vedtak i Oppegård kommune er forsiktige anslag ut fra 
bestemmelser i kommuneplan, kunnskap om gjeldende eller vedtatte 
reguleringsplaner og erfaringer fra sammenlignbare eiendommer.  
 
I forbindelse med salg av eiendommer er kommunen en profesjonell aktør på lik linje 
med private aktører i markedet. Estimater for den enkelte eiendom er derfor ikke 
synliggjort i offentlige dokumenter. På grunn av at estimater er satt på et svært tidlig 
tidspunkt i prosessen, at endelig areal for salg og fremtidig utnyttelse ikke er klart og 
at det ikke foreligger takster, så vil en slik offentliggjøring frata kommunen viktige 
forhandlingskort.  
 
Vi stiller gjerne på et lukket møte, evt for formannskapets medlemmer, for en muntlig 
redegjørelse på eiendommer, estimater og prosesser frem mot salg.  
  
I Ski er det fastsatt salgsmål uten at det er knyttet til spesifikke eiendommer. 
Administrasjonen har tidligere løftet frem politisk flere areal for omdisponering til 
boligformål gjennom kommuneplanprosessen.  
 
Det er fattet vedtak på: 



 «Banantomten» i sørkant av industriområdet «Berghagan» på Langhus.  

 S1-S3 innenfor Langhus sentrumsplan  

 Vardåsveien 8, «ambulansestasjonstomten nedenfor Ski sykehus.  
o Omregulering av disse områdene bør prioriteres slik at vi kan få solgt 

med riktig regulering og få riktig pris.  
 


