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Mohagen sør næringsområde - offentlig sak 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannen foreslår å opprettholde pristilbudet. 
2. Videre markedsføring og salg av tomter tar utgangspunkt i markedspris med en 

minimumspris tilsvarende gjennomsnittlig selvkost per kvm.  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  

Mohagen sør – priser Presentasjon med ulike prisstrukturer Ja 

  
 

Oppsummering 
Gran kommune har gitt et pristilbud på tomt til Trox Auranor i Mohagen sør. Rådmannen ønsker 
en politisk forankring av tilbudet og drøfter ulike prisalternativer for videre salg. Rådmannen 
anbefaler at kommunen opprettholder pristilbudet til Trox Auranor. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har tidligere kjøpt arealet i Mohagen sør for utvikling av nye næringsareler. Området 
ble regulert til ulike næringsformål i 2015. Gran kommune har tilbudt Trox Auranor AS en tomt i 
Mohagen innenfor området regulert til industri lager. Rådmann har tatt utgangspunkt i selvkost. Skal 
man gå lavere i pris bør det etter rådmannens vurdering være en politisk beslutning. Ordfører har 
bedt om en sak for å få en slik politisk vurdering.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

Generelle regler om kjøp og salg av fast eiendom og lovgivning om statstøtte etter EØS regelverket. 

EØS-loven av 27. november 1992 Nr. 109 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            

http://www.lovdata.no/all/tl-19921127-109-0.html
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Lov om offentlig støtte av 27. november 1992 nr. 117 

Forskrift om offentlig støtte 4. desember 1992 nr. 0907 

Forskrift om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte av 30. oktober 2009 

Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte 14. november 2008 nr. 1213 

Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol (ODA-avtalen) 

Protokoll 3 til ODA-avtalen (prosedyreforordningen er inntatt i protokollen del 2) 

Generelt er det ikke tillatt å gi statsstøtte. Subsidiering av eiendomskjøp er et slikt tiltak. EØS 
lovgivningen gir en rekke unntak. Det er blant annet tillatt med bagatellmessig støtte inntil 200 000 
Euro. Det kan også gis tilskudd til utbygging infrastruktur. Slik rådmannen oppfatter dette vil det 
være mulig å bruke regelverket om bagatellmessig støtte i denne saken.  
 
 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan for Mohagen sør E 221 Vedtatt 07.05.2015 
 
 
Gjeldende vedtak 
Det er ikke fastsatt priser for Mohagen sør tidligere. Det er tidligere vedtak om salg i andre deler av 
Mohagen der kommunestyret har fastsatt priser ihht til takst. De siste vedtakene formannskapet har 
gjort om eiendomssalg, har handlet om man skulle selge eiendom til takst eller ved åpent salg.   
Tidligere har man solgt tomter i Mohagen til sterkt subsidierte priser, men med regler som gir 
kommunen rettigheter i forhold til gjenkjøp og videresalg. 
 
 
Økonomi 
U.O 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for bemanning 
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
U.O 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19921127-117.html&titt=lov+om+offentlig+st%d8tte&http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19921127-117.html&titt=lov+om+offentlig+st%d8tte&
http://www.lovdata.no/for/sf/nh/nh-19921204-0907.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20091030-1323.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20081114-1213.html
http://www.eftasurv.int/about-the-authority/legal-texts/surveillance--court-agreement/
http://www.efta.int/~/media/Documents/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement/agreement-annexes-and-protocols/Protocol-3-on-the-functions-and-powers-of-the-EFTA.ashx
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Ingen særskilte 
 
 

 
Dato: 4. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


