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Forespørsel om salg av parseller av kommunal tomter 169/9 og 167/188
Kommunedirektørens innstilling
Prosessen med salg av parseller av 167/9 og 167/188 til FosenKraft Eiendom AS vedtas igangsatt.
Endelig vedtak om salg og kontraktsinnhold gjøres etter behandling og vedtak i kommunestyret.

Sammendrag
Fosenkraft Eiendom AS har henvendt seg til Ørland kommune med en forespørsel om å få kjøpe
parseller av 167/9 og 167/188 i Brekstad. Administrasjonen ønsker en politisk avklaring om hvorvidt
dette er ønskelig.

Formannskap 16.09.2021
Behandling
Votering:
Kommunediorektørens innstilling ble satt opp mot Utvalg for strategi og drift sin innstilling. Utvalg
for strategi og drift sin innstilling ble enstemmig vedtatt.
FSK - 21/003 vedtak
Prosessen med salg av parseller av 167/9 og 167/188 til FosenKraft Eiendom AS vedtas igangsatt.
Endelig vedtak om salg og kontraktsinnhold gjøres etter behandling og vedtak i kommunestyret.

Utvalg for strategi og drift 16.09.2021
Behandling
Innstilling fra Utvalg for næring arbeid og kultur, foreslått av ,
Prosessen med salg av parseller av 167/9 og 167/188 til FosenKraft Eiendom AS vedtas igangsatt.
Endelig vedtak om salg og kontraktsinnhold gjøres etter behandling og vedtak i kommunestyret.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot tilleggsforslaget til votering. Innstilling fra Utvalg
for næring, arbeid og kultur ble enstemmig vedtatt.

USD - 21/043 vedtak
Prosessen med salg av parseller av 167/9 og 167/188 til FosenKraft Eiendom AS vedtas igangsatt.
Endelig vedtak om salg og kontraktsinnhold gjøres etter behandling og vedtak i kommunestyret.
Utvalg for næring, arbeid og kultur 15.09.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 4 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

NAK - 21/014 vedtak
Prosessen med salg av parseller av 167/9 og 167/188 til FosenKraft Eiendom AS vedtas igangsatt.
Endelig vedtak om salg og kontraktsinnhold gjøres etter behandling og vedtak i kommunestyret.

Sakens bakgrunn og innhold
Ørland kommune har mottatt en henvendelse fra FosenKraft Eiendom AS vedr. en mulig avhending
av parseller av 167/9 og 167/188 (Vedlegg 1). Disse parsellene er i nord tilstøtende til FosenKrafts
eiendom sør for Skolegata. Pasellene er, sammen med FosenKrafts egen eiendom, det som var
planlagt som Brekstad Metro. Prosjektet var planlagt som et kontorbygg i Brekstad rett ved
hurtigbåtterminal. Moderne kontorbygg av en slik kvalitet og i et slikt omfang finnes ikke på Fosen og
man mener at et slikt bygg kan være med på både å holde på de større bedriftene kommunen har,
men også være attraktiv nok til å tiltrekke seg tilflyttende kompetansebedrifter.Se vedlegg 2 for
prospekt over planene. Prosjektet var i utgangspunktet et samarbeidprosjekt mellom Fosenkraft,
AHA Eiendom og Ørland kommune. Brekstad Metro AS (SUS) ble av ulike årsaker aldri stiftet og
byggeprosjektet har ikke kommet igang. Nå vurderer FosenKraft Eiendom og AHA Eiendom å fullføre
prosjektet på egen hånd. For å være i stand til det ønsker samarbeidspartnerne å få en
tilbakemelding på om det nødvendige tomtearealet vil bli gjort tilgjengelig for utviklerne.
Administrasjonens vurdering
Selv om statistikk viser at Ørland er den kommunen i Fosen hvor størst andel av befolkningen har
høyere utdanning, er det kommunedirektørens vurdering at kommunen enda har et stykke å gå når
det gjelder å legge til rette for arbeidsplasser som krever høyere utdanning.Brekstad er et
kommunikasjonssenter med et greit samband til både Trondheims- og Lakseregionen såvel som til
Oslo. Dette gjør det relativt enklere å rekruttere til åpne stillinger her enn hva situasjonen er andre
steder på halvøya. Likevel er det et faktum at flere større lokale bedrifter velger å opprettholde
kontor i Trondheimsområdet. Dette er ei utvikling vi ønsker å snu. Det skal være attraktivt både for
dagens bedrifter å ha kontorplass i kommunen og det skal være attraktivt for andre bedrifter å
etablere seg her.
Likevel ser kommunedirektøren det som ei utfordring at Ørland kommune på dette tidspunktet
deltar med verdier i prosjektet sett på bakgrunn av den økonomiske situasjonen kommunen befinner
seg i. Derfor kan en videre deltakelse av Ørland kommune virke hindrende og/eller forsinkende på
prosjektet. Det vurderes derfor som en ønsket utvikling at private aktører nå vurderer å videreføre
prosjektet. Hvorvidt man selger alt det areal som indikeres i henvendelsen fra FosenKraft Eiendom AS
taes det ikke stilling til på dette tidspunkt.

I veilederen for EØS-avtalens regler om offentlig støtte heter det seg: "ESAs retningslinjer angir to
alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt til markedspris. Den ene
prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en uavhengig vurdering av markedsverdien. Når
det offentlige følger en av disse to prosedyrene er det ikke nødvendig å notifisere salget til ESA på
forhånd ettersom salget skjer på markedsmessige vilkår." Kommunen kan derfor enten ved å
innhente en uavhengig verdivurdering selge direkte til en aktør den selv velger, eller den kan lyse ut
tomta i det åpne markedet og selge til høyeste bud. Det er kommunedirektørens vurdering at det i
dette tilfelle vil være mest hensiktsmessig å benytte metode en (uavhengig verdivurdering). Dette av
to årsaker: 1. Fosekraft eier allerede deler av området som Brekstad Metro skal bygges på. 2. Aksjene
i Fosenkraft Eiendom AS eies 80% av Ørland kommune og 20% av Indre Fosen kommune. Slik kan
kommunen utvikle hele området samtidig som kommunen beholder en viss kontroll på prosjektet via
eierskap.
Ved et eventuelt salg legges de vanlige vilkårene inn i kontrakten:
 Kjøper skal levere søknad om rammetillatelse innen 6 måneder etter overtakelsesdagen
 Bygging/tiltak må være påstartet senest ett år etter overtakelsesdagen
 Dersom ovennevnte ikke skjer kan kommunen krevet tomten tilbakskjøtet til samme pris
som kjøperen har gitt for arealet uten tillegg av renter og andre omkostninger.

Tidsperspektivet er ikke klarlagt på dette tidspunktet så overtakelsesdato blir del av forhandlingene.
FN's Bærekraftmål
8. Ansendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
9. Industri, Innovasjon og Infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og
bærekraftig industrialisering og innovasjon
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og
bærekraftige

Vedlegg
Brev til Ørland kommune tomt
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