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Ingen
Saksopplysninger
Det har i vinter vært dialog mellom Oppdal Skiheiser AS og Oppdal kommune vedrørende ønske om å
få til en avtale mellom partene vedrørende parkeringsarealer i Vangslia. Nedenfor følger et
oversiktsbilde som viser parkeringsområdene i Vangslia.

Oppdal kommune er eier av grunn i Vangslia, del av gnr. 271 bnr. 8 og bnr. 19 der det er etablert
parkeringsplasser.
Dialogen mellom partene har resultert i et forslag til leieavtale datert 22.06.2021, jfr. vedlegg 1.
Leiearealet som er omfattet av avtalen, er vist på kartutsnittet nedenfor med lille farge og er på ca.
6200 m2.

Parkeringsarealet driftes (sommer og vinter) i dag av Oppdal Skiheiser AS. Det foreligger ikke
formalisert festeavtale mellom kommunen og Oppdal Skiheiser AS.
Oppdal Skiheiser AS investerer nå ca. 15-20 millioner for å løse parkerings- og trafikkproblematikken i
Vangslia ved opparbeidelse av parkeringsplasser i tråd med vedtatt detaljreguleringsplan,
(Detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og parkeringsplass for Oppdal Skiheiser AS
nedenfor Prestløkkja hytteområde, gnr./bnr. 271/308 og del av gnr./bnr. 271/132, 271/8 og 271/19,
vedtatt av Kommunestyret den 25.06.2020.)
For å skape forutsigbarhet i fremtiden i forhold til investeringen, jfr. ovenfor, samt at Oppdal Skiheiser
AS fortsatt skal drifte (sommer og vinter) parkeringsarealene, har partene ansett det som nødvendig å
lage en leieavtale som omfatter parkeringsarealene.
Leieforholdet vil ha en varighet på 40 år med rett til fornyelse på nærmere avtalte vilkår.
Årlig leieavgift er satt til kr 31.000,- pr. år. Leieavgiften er beregnet ut fra en grunnpris på kr 200,- pr.
m2 med en leierente på 2,5%.
I 2011/2013 ble arealet som nå leies ut kjøpt av kommunen for kr 200,- pr. m2. I dagens
eiendomsmarked kan dette vurderes som en lav pris. Prisen er lagt til grunn fordi Oppdal Skiheiser AS
nå bekoster en viktig del av infrastrukturen, som er en stor forbedring av de trafikale forholdene i
Vangslia.
I avtalen forutsetter at Oppdal Skiheiser AS forskutterer 4 års leie til Oppdal kommune. Beløpet skal
Oppdal kommune benytte som innskudd til etablering av renovasjonsanlegg (R1), jfr. vedtatt
reguleringsplan for området.
Resterende parkeringsarealer som eies av kommunen i dette området er vist på kartutsnittet nedenfor
med blå skravur. Dette arealet benyttes i stor grad av eier av gnr. 271 bnr. 186. Det tas sikte på dialog
med eierne av 271/186 i høst med mål om inngåelse av leieavtale med eierne her for dette
parkeringsarealet.

Vurdering
Som det fremgår av saksutredningen gjennomføres det nå en stor investering i parkeringsplasser i
Vangslia som vi forbedre infrastrukturen i Vangslia.
Både Oppdal Skiheiser AS og Oppdal kommune er tjent med etableringen og oppgraderingen i
området, og begge parter er tjent med at det etableres en skriftlig leieavtale for arealet som disponeres
av Oppdal Skiheiser AS.
Leieprisen er begrunnet i den store investeringen som Oppdal Skiheiser tar og som vil forbedre
infrastrukturen i området som nå er definert i reguleringsplan.
Kommunedirektøren anbefaler ut fra en helhetsvurdering at leieavtale slik den foreligger som vedlegg
1 godkjennes. Årlig leieinntekt inntektsføres konto 16303 - 673 – 325 (festeinntekter).
Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet godkjenner leieavtale datert 22.06.2021 slik den foreligger som vedlegg 1. Leieavtale
oversendes Oppdal Skiheiser AS for underskrift. Leieavtale undertegnes deretter av Oppdal kommune
ved ordfører.
Årlig leieinntekt inntektsføres konto 16303 - 673 – 325 (festeinntekter).

