
Svar på spørsmål fra Else Randi Kolby (AP) om kommunens eiendomsforvaltning 
 
Spørsmål: 
De siste dagene har det blitt delt bilder av Nobelsgt 5 i Brandbu, og har på bakgrunn av det, 
også vært å sett bygget selv. Bygget er mildt sagt et trist syn, med synlig is som har kommet 
ut av vinduene.  
Jeg har også vært og sett på gamle Solvang skole, som har flere knuste vinduer, som er tettet 
igjen med plater.  
 
På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille følgende spørsmål:  
 

- Kan kommunen ta grep raskt for å gjøre noe med byggene slik at de ikke forfaller mer 
enn de allerede har gjort? 

- Tidligere har kommunestyret vedtatt å få en oversikt over eiendommer vi ikke 
trenger å eie mer, og få solgt disse.  

- Hva er status på dette? 
- Er det mulig å få solgt de byggene vi ikke har bruk for så raskt som mulig, før de taper 

seg mer i verdi?  
 
Med hilsen  
Else Randi Kolby 
Gran AP 
 
 
Svar fra ordfører:  
Før de konkrete spørsmålene besvares, ønsker ordfører å uttrykke at det er behov for å ta 
grep for å sikre en bedre eiendomsforvaltning i Gran kommune. Som politikere er vi vel kjent 
med at det over år ikke er funnet rom i budsjettet til å prioritere tilstrekkelig med midler til 
vedlikehold av kommunale boliger, men det er åpenbart at det må tas noen grep for å hindre 
at slike forhold, som er utgangspunkt for dette spørsmålet, oppstår. Det er, etter ordførers 
mening, dårlig verdiforvaltning og dårlig for kommunens omdømme. Ordfører vil derfor be 
rådmannen forberede en sak til kommunestyret for å skissere hva som, innenfor realistiske 
økonomiske rammer, kan gjøres for å sikre en bedre eiendomsforvaltning. 
 
Når det gjelder de konkrete eiendommene spørsmålet tar utgangspunkt i, så er svaret at  
det gjøres umiddelbare tiltak for å begrense skade når det oppstår uhell i kommunens 
eiendommer. Dette er gjort på de to aktuelle eiendommene. Dilemmaet, med svært 
begrensede vedlikeholdsmidler, er at midler for å prioritere vedlikehold av bygg som 
Nobelsgate 5 og Solvang må tas fra midler som er avsatt til andre formålsbygg og boliger 
som er i bruk og som kommunen disponerer i dag.  
 
Nobelsgate 5 ble for en del år siden kjøpt av kommunen for å dekke et spesifikt behov. 
Boligen ble ombygd for å dekke dette behovet, men den tilrettelagte boligen ble senere 
avviklet da bygget ikke lenger tilfredsstilte behovet. Boligen er vurdert til ikke å kunne dekke 
behov som kommunen har til boliger uten en ombygging og totalrenovering. Dette anses 
ikke økonomisk forsvarlig for dette bygget. Det bor i dag en person midlertidig i den andre 
leiligheten i bygget, og bygget kan ikke legges ut for salg før det er funnet en annen bopel til 



vedkommende. Boligen har vært tilbudt for salg tidligere, og det har vært vedtak i 
formannskapet der en har tilbudt eiendommen i makebytte for eiendommer som skal 
erverves til flomforebygging. Dette har ikke ført til avtale.  
 
Med unntak av Nobelsgate 5 er alle boliger som ble vurdert til å ikke være hensiktsmessige 
for kommunen nå solgt.  
 
Solvang skole er besluttet solgt. Etter en vurdering i fra eiendomsmegler ble eiendommen 
vurdert til å ha best potensiale ved å omreguleres til boligområde. Det har vært igangsatt 
forsøk på omregulering av eiendommen til boligområde, noe som har blitt stoppet, da dette 
er i konflikt med kommuneplanens arealdel. Det er nå igangsatt arbeid med å få 
eiendommen solgt slik den står.  
 
Øvrige eiendommer som er vedtak om å vurdere å selge i K-sak 59/17; Bjørklund skole og 
«Huset» i Brandbu forberedes det saker til politisk behandling for avklaring av nærmere salg. 
Gran gamle brannstasjon er det behov for til kommunal drift (lager/glassverksted). 
«Godshuset» i Røykenvik er det en løpende leieavtale på.  
 
 
Gran, 10. februar 2021 
 
 
Randi Eek Thorsen 
Ordfører 
  
 


