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Ulsnestangen badeplass – Inngåelse av leieavtale for to teiger, gnr. 
113 bnr. 2 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran kommune. 

Avtalen gjelder for to teiger på Ulsnestangen badeplass, gnr. 113 bnr. 2, for perioden 
1.1.2019 – 31.12.2039. 

2. Inngått leiesum dekkes over Kultur sitt ordinære driftsbudsjett. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran kommune Ja 
Kartutsnitt Ja 
 
 

Oppsummering 
Gran kommune og grunneier Jakob Sæthre ønsker å inngå ny leieavtale fra 1.1.2019 for to teiger 
på Ulsnestangen badeplass. Teigene er en del av dagens badeplass og ble regulert til offentlig 
friområde i 1989. 
Gjeldende avtale løper fram til 19. juni 2020, men da denne er inngått med tidligere eier av 
teigene, ønsker dagens grunneier inngåelse av ny avtale fra 1.1.2019. Han ønsker også en økning i 
leiesum fra dagens nivå på kr 12 423. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kulturkontoret startet i 2018 arbeidet med å utarbeide ny leieavtale for to teiger på Ulsnestangen 
badeplass. Bakgrunnen var at gjeldende avtale var inngått med da daværende eier, mens nåværende 
eier ønsket en økning av leiesummen ut over hva avtalen ga mulighet til. Gjeldene avtale utløper 
dessuten i juni 2020. Det var dermed naturlig å utarbeide et forslag til ny avtale med grunneier Jakob 
Sæthre. 
 
Grunneier og kommunen ble i løpet av høsten 2018 enige om et forslag til ny avtale gjeldende fra 
1.1.2019. Intensjonen var at avtaleforslaget skulle vært behandlet før 31.12.18, noe som dessverre 
ikke lot seg gjøre.   
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            



 

2 
 

Gran kommune ønsker nå å inngå ny avtale med dagens eier, Jakob Sæthre, for de to teigene på 
samlet 4 054 m2. Teigene er en naturlig del av Ulsnestangen badeplass, som ble regulert til offentlig 
friområde i 1989.  
 
Leieavtalen er utarbeidet i forståelse med grunneier og har en varighet på 20 år fra 1.1.2019, dvs. at 
leietiden utløper 31.12.2039. Leiesummen er justert opp fra kr 12 423 (2018) til kr 25 000 per år. 

  
Konsekvenser 
 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan av 15.12.1988 og reguleringsbestemmelser for Ulsnestangen friområde, datert 
8.6.1989 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
Økt leiesum dekkes over Kultur sitt ordinære driftsbudsjett, dvs. ingen konsekvenser for budsjett- og 
økonomiplan. 
 
Bemanning 
Samferdsel og Park har i dag ansvaret for driften av hele Ulsnestangen badeplass, inkl. teigene som 
leies. Det vil derfor ikke få økte driftskonsekvenser i forhold til bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Alternative løsninger: 

1. La nåværende avtale utløpe 19. juni 2020 og ikke fornye.  
2. La nåværende avtale løpe til 19. juni 2020 og la ny framforhandlet leiesum gjelde fra 20. juni 

2020.   
3. Inngå ny avtale fra 1.1.2019 

 
Vurdering: 
Dagens leieavtale løper fram til 19. juni 2020. Etter ønske fra dagens grunneier har vi imidlertid valgt 
å se på leieforholdet før avtalen utløper.  
 
Vi har vurdert det som riktig at leiesummen ikke bør overstige det som er naturlig årlig avkastning av 
en evt. kjøpesum for arealet. Andre viktige grunner ved fastsettelsen av størrelsen på leiesummen er 
at området er regulert til offentlig friområde, det ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø og 
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vassdrag og er omfattet av fuglefredningsområdet i Røykenvik. Disse forholdene vil innvirke på en 
evt. kjøpesum for området. Vi har også vurdert denne avtalen opp mot andre avtaler som er inngått, 
slik at det ikke blir uforholdsmessige store forskjeller mellom leiesummene for de områdene vi har 
avtaler for. Vi har derfor kommet fram til at en årlig leiesum på kr 25 000 for de to teigene vil være et 
riktig beløp. 
 
Grunneier har gitt klare signaler om han ønsker en ny leieavtale, dvs. at han ikke ønsket å videreføre 
dagens avtale uten endringer i både leietid og leiesum.  Grunneier ønsket opprinnelig en høyere 
leiesum enn det man nå er kommet til enighet om. 
 
Gran kommune på sin side, ønsker å kunne videreføre det gode tilbudet vi gir innbyggerne gjennom 
badeplassen på Ulsnestangen. Dette omfatter både kommunens eget område, som er opparbeidet 
med sandvolleyballbane og et stort område hvor det foregår mye aktivitet. Ungdommene benytter 
seg særlig av dette området. Den gamle delen, dvs. det området vi leier, er tydelig mest populært 
blant barnefamilier, eldre og andre. Vi opplever derfor at badeplassen er et godt tilbud til hele 
befolkningen, noe vi ønsker å kunne opprettholde.  
 
Konklusjon: 
Vår konklusjon er derfor at vi foreslår at det inngås ny leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran 
kommune for to teiger, gnr. 113, bnr. 2. Leieavtalen skal gjelde for perioden 1.1.2019 – 31.12.38. 
Leiesum for de to teigene er fastsatt til kr 25 000 per år. Leien reguleres hvert år i tråd med 
endringene i SSBs konsumprisindeks.  
 
Vi foreslår også at de økte kostnadene ved ny leieavtale dekkes over Kultur sitt ordinære 
driftsbudsjett. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ny leieavtale signeres og formidles til grunneier iht vedtak. 
 

 
Dato: 28. februar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


