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Rådmannens
INNSTILLING
Det bevilges 3,75 millioner inkl. mva fra næring- og eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse og
utbedring av infrastruktur og strøm til eneboligtomter på Mellomrasta og 5 eneboligtomter på
Roverud, jfr. vedlegg.
Tomteprisen skal gjenspeile markedspris og det vil bli tinglyst tilbakekjøpsklausul på eiendommene.

02.06.2021 Komité for miljø- og samfunnsutvikling
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Komité for miljø- og samfunnsutvikling- 026/21 Vedtak:
Det bevilges 3,75 millioner inkl. mva fra næring- og eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse og
utbedring av infrastruktur og strøm til eneboligtomter på Mellomrasta og 5 eneboligtomter på
Roverud, jfr. vedlegg.
Tomteprisen skal gjenspeile markedspris og det vil bli tinglyst tilbakekjøpsklausul på eiendommene.

09.06.2021 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
Formannskap- 052/21 Vedtak:
Det bevilges 3,75 millioner inkl. mva fra næring- og eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse og
utbedring av infrastruktur og strøm til eneboligtomter på Mellomrasta og 5 eneboligtomter på
Roverud, jfr. vedlegg.
Tomteprisen skal gjenspeile markedspris og det vil bli tinglyst tilbakekjøpsklausul på eiendommene.

17.06.2021 Kommunestyret
Nytt forslag fra Iren Carlstrøm:
1. Rådmannen bes legge fram en sak i september 2021 med oversikt over de mest aktuelle
arealene som Kongsvinger kommune eier og som er avsatt til boligformål i kommuneplanens
arealdel. Arealer som kan, skal eller må utvikles i samarbeid med andre grunneiere eller utbyggere
inkluderes i saken.
2. Rådmannen bes legge fram en sak i september 2021 som vurderer om det finnes «flaskehalser»
som hindrer kommunens overordnede mål om boligutvikling og befolkningsvekst. I vurderingen
skal det tas hensyn til om boligområder som det er etterspørsel etter og som ønskes utviklet ikke
blir prioritert grunnet vedtatte rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Nytt forslag fra Siw Christel Berg:
3.Forslaget legges fram for planutvalget for videre behandling.

Votering:
· Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
· Forslaget fra Siw Christel Berg, SP, ble satt opp mot forslaget fra Irén Carlstrøm, AP.
· Forslaget fra Siw Christel Berg, SP, ble vedtatt med 17 (SP 8, H 4, FRP 2, MDG 1, V 1, KRF 1)
mot 16 (AP 10, PP 3, SV 2, R 1) stemmer.
Kommunestyret- 040/21 Vedtak:
1. Det bevilges 3,75 millioner inkl. mva fra næring- og eiendomsutviklingsfondet til
opparbeidelse og utbedring av infrastruktur og strøm til eneboligtomter på Mellomrasta og 5
eneboligtomter på Roverud, jfr. vedlegg.
2. Tomteprisen skal gjenspeile markedspris og det vil bli tinglyst tilbakekjøpsklausul på
eiendommene.
3. Forslaget fremmet av representanten Carlstøm i gjeldende sak legges fram for planutvalget
for videre behandling.

Saksopplysninger:
Etterspørselen etter eneboligtomter har økt den siste tiden. Kongsvinger kommune har per nå ingen
eneboligtomter som er byggeklare. Ved etablering av infrastruktur kan kommunen klargjøre 5
eneboligtomter på Roverud, og eneboligtomter på Mellomrasta for salg.
For at tomtekjøpere som ønsker å etablere seg i kommunen skal ha et godt utvalg av ledige tomter
å velge mellom er det viktig at det til enhver tid kan tilbys en rekke ulike tomter til salgs. Spesielt
utenfor Kongsvinger by bør kommunen bidra til at det blir et større tomtetilbud enn det er i dag.
Kommuneplanen legger til rette for ulike typer boligutbygging, fra mindre leiligheter til større
eneboliger. Det er en rekke reguleringsplaner som er under arbeid, når det gjelder eneboliger ble
reguleringsplan for Nedre Langerud nylig vedtatt og reguleringsplan for Solbakken er under arbeid.
Kommunen kan innen kort tid utvide tilbudet ved å tilby nye eneboligtomter til salgs ved
opparbeidelse av arealene på Mellomrasta og Roverud.
Prisen på tomtene forutsettes fastsatt gjennom en verdivurdering av megler/takstmann.
Område 1 - Roverud
Området er beliggende på Roverud og vil bli en forlengelse av Humlevegen. Arealene er regulert til
boligformål og det er kun behov for opparbeidelse av vann, veg, kloakk og strøm til tomtedelet.

Kostnaden til etablering av infrastruktur til tomtene er beregnet til ca. 2,5 millioner ekskl. mva.
Området er et naturlig trinn 1 i videre utbygging innenfor det allerede regulerte området.

Område 2 – Kongevegen (Mellomrasta)
Området er beliggende på Mellomrasta. Det ligger private stikkledninger i området og nye tomter
må ta hensyn til dette. Tomtene grenser til Kongevegen og vil ha innkjøring fra denne. Kostnaden til
etablering av infrastruktur til tomtene er kostnadsberegnet til ca. kr. 125 000 per tomt dersom
kjøper er ansvarlig for etablering av utkjøring til Kongevegen.

Vurdering:
Den siste tiden har det vært høy etterspørsel etter byggeklare selvbyggertomter i Kongsvinger
kommune og de aller fleste tomtene som har vært til salgs har blitt solgt. Kongsvinger kommune har
ikke hatt tomter som er byggeklare i sentrumsområdet og har solgt den siste ledige tomten på
Roverud i april 2021. Det er derfor viktig å legge til rette for opparbeidelse av nye eneboligtomter
som kan tilbys til de som ønsker å etablere seg i kommunen. I tillegg er det viktig å selge tomtene til
markedspris og avtalefeste en tilbakekjøpsrett på tomtene slik at vi får en forutsigbarhet for kjøper
og selger.
Det er viktig at tomtene selges til de som ønsker å bygge forholdsvis raskt og ikke selges til personer
som ønsker å videreselge tomten(e) med profitt. Det bør derfor tinglyses en tilbakekjøpsklausul på
tomtene. Klausulen bør stille krav om bebyggelse av tomten innen tre år og forhindre videresalg til

tredje person. Ivaretas ikke kravet bør Kongsvinger kommune ha rett til å kjøpe tilbake tomten for
den summen som kjøperen har betalt i henhold til kontrakt.
Område 1 – Roverud
Det aktuelle området er regulert til boligformål (Roverud sør 2) og det har frem til våren 2021 vært
ledige arealer til salgs i området. En klargjøring av 5 nye tomter i dette området vil være et naturlig
trinn 1 for videre utbygging. Ytterligere tomter videre mot sør kan klargjøres fortløpende ved behov.

Kostnader tilknyttet en klargjøring er opparbeidelse av veg, vann og avløp. Selve vegen planlegges
uten gang-/sykkelveg da denne etableres på vestsiden av tomtene i henhold til reguleringsplanen.
Skisse over tomter og infrastruktur er vedlagt saken.
Kostnadsestimat for klargjøring av 5 tomter er ca. 2,5 millioner ekskl. mva. Prisen på tomtene
fastsettes gjennom en verdivurdering fra megler/takstmann.
Område 2 – Kongevegen (Mellomrasta)
Det aktuelle området er uregulert, men avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. For
bygging av eneboliger er det ikke nødvendig med detaljregulering. Tomtene ligger inntil
Kongevegen og adkomst må være fra denne.

Det ligger i dag flere private stikkledninger som krysser de aktuelle tomtene. Disse går fra
Kongevegen og til eiendommer i bakkant av de nye boligtomtene. Det foreligger to skisser til
hvordan nye tomter kan etableres. Eksisterende stikkledninger vil påvirke mulighetene for hvordan
tomtene kan deles opp og det kan være aktuelt å legge om stikkledningene for best mulig utnyttelse
av arealet. Det kan være en fordel at det ikke låses på antall tomter på nåværende tidspunkt, men at
dette avklares i forbindelse med selve salgsprosessen.

Infrastruktur for vann og avløp ligger i tomtegrensen slik at det vil være kostnader på ca. kr. 125 000
per tomt for å klargjøre for salg. Det forutsettes at kjøper er ansvarlig for egen vegtilknytning til
Kongevegen.
Prisen på tomtene fastsettes gjennom en verdivurdering fra megler/takstmann.

Medbestemmelse:
Saken er ikke drøftet med hovedtillitsvalgte.

Konklusjon og oppsummering:
Rådmannen anbefaler at det bevilges 3,75 millioner inkl. mva fra næring- og
eiendomsutviklingsfondet til opparbeidelse og utbedring av infrastruktur og strøm til tomter på
Mellomrasta og 5 eneboligtomter på Roverud, jfr vedlegg. Pris på tomtene og bruk av
tilbakekjøpsklausul skal være i tråd med forslaget i saksfremlegget.

