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Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om tillatelse og tilskudd til 
oppgradering av bygg/nybygg, samt inngåelse av avtale om leie, 
forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden. 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende: 

1. Søknad fra Størenslunden Park om kommunalt tilskudd til etablering av nytt serviceanlegg 
m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden behandles og tildeles midler på ordinær måte 
gjennom søknad om spillemidler og kommunal andel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  
Kommunalt tilskudd fastsettes ut fra godkjent kostnad og størrelsen på spillemiddelandelen.  

2. Kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg behandles når søknad om 
midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland foreligger. Størrelsen på et 
eventuelt kommunalt tilskudd til sceneanlegget, vil bli vurdert i forhold til planer og 
kostnader ved anlegget.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå midlertidig avtale med Størenslunden Park om 
disponering av Størenslunden og leie av servicebygget med en ramme for driftskostnadene 
på maksimalt kr 65 000. De økte kostnadene på kr 50 000 innarbeides i budsjett- og 
økonomiplan for 2020 – 2023.  

4. Endelig avtale mellom Gran kommune og Størenslunden Park om forvaltning, drift og 
vedlikehold av de nye anleggene i Størenslunden, inngås når alle anleggene er ferdigstilt og 
de totale FDV-kostnadene er utredet. Det utarbeides også nye leievilkår, retningslinjer og 
priser for leie av byggene. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park, datert 02.04.2019 Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Stiftelsen Størenslunden Park søker om kommunalt tilskudd på kr 700 000 til 
«Størensundprosjektet». Dette omfatter bygging av nytt serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg), 
restaurering/nybygg av sceneanlegg og fortetting av amfiet i Størenslunden.  
Rådmannen innstiller på at Stiftelsen Størenslunden behandles som ordinær søker på kommunal 
andel i forbindelse med en spillemiddelsøknad. Det betyr at kommunalt tilskudd til bygging av nytt 
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serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg) behandles når stiftelsen søker om spillemidler til anlegget. 
Størrelsen på kommunens andel fastsettes på samme måte som for andre søknader om 
spillemidler, dvs. på grunnlag av anleggets godkjente kostnad og søknadsbeløp. 
 
For restaurering og nybygg av sceneanlegg innstilles det på at en eventuell kommunal andel 
behandles i samband med søknad om midler over ordningen med Tilskudd til kulturbygg i 
Oppland. Størrelsen på kommunens tilskudd vil bli vurdert ut fra godkjente planer og kostnader 
ved anlegget. 
 
Tidligere avtale mellom Gran kommune og daværende Brandbu Vel om leie og driftsansvar for 
byggene i Størenslunden, erstattes med en midlertidig og utvidet avtale mellom Gran kommune og 
Stiftelsen Størenslunden Park. Denne avtalen trer i kraft når det nye servicebygget m/toalett er 
ferdigstilt og kan tas i bruk (2020). Per nå er kun driftskostnadene for nytt servicebygg m/toalett 
(sanitæranlegget) kjent. De årlige kostnadene er oppgitt til ca. kr 50 000 og de økte kostnadene 
innarbeides i neste års budsjett- og økonomiplan. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Søknad om tilskudd til oppgradering av bygg 
Stiftelsen Størenslunden Park søker om tillatelse til å foreta renovering av kiosk og scene i 
Størenslunden. De ønsker å bygge et nytt serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg), ny scene og 
fortetting av amfiet. De søker også om et kommunalt tilskudd på kr 700 000 til anleggsutviklingen.  
 
Foreningen Størenslunden Venner (nå stiftelsen Størenslunden Park) ble stiftet i oktober 2017 og har 
siden jobbet for å få på plass finanseringen for den planlagte utviklingen i Størenslunden. I følge 
søknaden er første byggetrinn, dvs. serviceanlegg m/toalett fullfinansiert og planlagt oppstart er 1. 
juli 2019. Planlagt oppstart for byggetrinn to, scenebygg og fortetting av amfiet, er satt til 1. juni 
2020. Samlet investering i nye bygg er kostnadsberegnet til ca. 10,5 mill. 
 
I januar 2019 ble det vedtatt å endre foreningen Størenslundens Venner til stiftelsen Størenslunden 
Park. Endringen medførte også overdragelse av rettighetene knyttet til de eksisterende 
eiendommene i Størenslunden fra foreningen Størenslunden Venner til Stiftelsen Størenslunden 
Park.  
Stiftelsens sammensetning og vedtekter er også endret, bl.a. med tanke på at stiftelsen kan bli 
godkjent som søker på spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknad om 
forhåndsgodkjenning av vedtektene er sendt Kulturdepartementet.  
 
Gran kommune inngikk i 1995 avtale med Brandbu Vel, som eiere av kiosk og scenebygg i 
Størenslunden, om leie og drift av byggene. Denne avtalen er overdratt fra Brandbu Vel til 
Størenslunden Park. Med bakgrunn i planlagte anleggsutvikling må det inngås ny avtale mellom Gran 
kommune og Stiftelsen Størenslunden Park om leie og forvaltning, drift og vedlikehold av de nye 
byggene. Endelig avtale fremforhandles når de nye byggene står ferdig og FDV-kostnader er kjent. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018. 
 
Eksisterende planer 
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K-sak 114/18 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Oppjustering av prioritert 
handlingsplan 
K-sak 66/16 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Gran kommune (tidligere 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023) 
Reguleringsplan for Brandbu sentrum nordøst, ikrafttredelsesdato 25.03.2010 
 
Gjeldende vedtak 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet ved Brandbu barneskole gjennom utvikling av Størenslunden og 
Rosendalsbanen, vedtatt i K-sak 19/14 
 
Økonomi 
For søknader om spillemidler gjelder tidligere vedtatte prinsipper (K-sak 102/12) om kommunal andel 
tilsvarende spillemiddelandelen ved nybygg og rehabilitering av ordinære anlegg.   
I de årlige driftsbudsjettene for kultur ligger det inne kr 500 000 til fordeling. Disse behandles og 
fordeles administrativt parallelt med den årlige behandlingen av spillemiddelsøknadene.  
Det er ikke avsatt egne midler til kommunal andel ved søknad over ordningen med Tilskudd til 
kulturbygg i Oppland. En eventuell søknad om kommunal andel må derfor dekkes over 
disposisjonsfondet eller innarbeides i budsjett- og økonomiplan. 
Økte kostnader ved inngåelse av ny midlertidig avtale mellom Gran kommune og Stiftelsen 
Størenslunden Park om leie av serviceanlegget m/toalett (sanitæranlegget) på kr 50 000 innarbeides i 
budsjett- og økonomiplan for 2020 – 2023.  
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Vurderinger og alternative løsninger for søknad fra Stiftelsen Størenslunden Park om kommunalt 
tilskudd til oppgradering av byggene i Størenslunden: 
 

1. Søknad om kommunalt tilskudd til anleggsutviklingen i Størenslunden på kr 700 000 
innvilges og belastes disposisjonsfond. 
Søknaden fra Stiftelsen Størenslunden Park om kr 700 000 til anleggsutviklingen i 
Størenslunden behandles som en særskilt søknad, uavhengig av andre ordinære 
tilskuddsordninger, og innvilges et engangstilskudd på kr samlet kr 700 000. Tilskuddet 
gjelder som kommunal andel til bygging av servicebygget m/toalett (sanitæranlegget) og for 
restaurering/nybygg av sceneanlegg og fortetning av amfi. Tilskuddet gis uavhengig av 
kostnadene for de planlagte anleggene og det kan ikke forventes ytterligere tilskudd fra 
andre tilskuddsordninger kommunen forvalter. 
Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 

2. Søknad om kommunalt tilskudd avslås 
Gran kommune yter ikke økonomisk støtte til Stiftelsen Størenslunden Park i forbindelse med 
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anleggsutviklingen i Størenslunden. De nye anleggene i Størenslunden vurderes som ikke 
nødvendige for kommunen og kostnadene skal derfor ikke belastes kommunens økonomi. 
Stiftelsen Størenslunden Park må derfor stå for finansieringen av anleggsutviklingen i sin 
helhet. 
 

3. Søknad om kommunalt tilskudd til anleggsutviklingen behandles gjennom de ordinære 
tilskuddsordningene som spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og tilskudd til 
kulturbygg i Oppland 
Gran kommune har bistått Stiftelsen Størenslunden Park i arbeidet med å bli godkjent som 
søker på tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler). Planene for 
serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegget) ble derfor behandlet og innrullert i prioritert 
handlingsplan i gjeldende kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet ved rulleringen høsten 
2019 (k-sak 114/18). Stiftelsen har dessuten foretatt nødvendige endringer av vedtektene og 
søknad om forhåndsgodkjenning er sendt Kulturdepartementet. Det forventes at disse 
godkjennes og at stiftelsen dermed kan søke om spillemidler til serviceanlegget m/toalett 
(sanitæranlegget) i 2020. I henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet er denne 
typen bygg søknadsberettiget som friluftslivsanlegg og kan søke om inntil kr 700 000.  
Ordningen med kommunal andel i forbindelse med søknad om spillemidler har vært vedtatt 
gjennom kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune i mange år. 
Ordningen er godt innarbeidet hos lag og foreninger og det er årlig avsatt kr 500 000 i 
kulturbudsjettet. Siden spillemiddelandelen for de fleste ordinære anleggene de siste årene 
har økt, har det oppstått et ganske betydelig etterslep og det kan derfor ikke forventes at 
kommunal andel innfris umiddelbart. Dette er lag og foreninger som søker spillemidler kjent 
med og noe de må forholde seg til. Rådmannen mener det vil være uheldig om en søker gis 
særskilt tilskudd og ikke følger den ordinære tildelingen. Det har vært gjort unntak tidligere, 
men da for særskilt store og kostnadskrevende anlegg (Gran Idrettspark, Brandbu Stadion – 
friidrettsanlegget og kunstgressbanen). 
Rådmannen innstiller derfor på at søknad om kommunalt tilskudd til etablering av nytt 
serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden bør vurderes og behandles på 
ordinær måte gjennom søknad om spillemidler og kommunal andel til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet. Kommunalt tilskudd til serviceanlegget vil da bli fastsatt ut fra godkjent 
kostnad og størrelsen på spillemiddelandelen, dvs. som for andre søkere over denne 
ordningen. 
 
Søknaden fra Stiftelsen Størenslunden Park omfatter også kommunalt tilskudd for 
sceneanlegget. Gran kommune har årlig avsatt en sum (kr 40 000) for tilskudd til 
rehabilitering/oppgradering av kulturbygg. På grunn av størrelsen på tilskuddsposten, har det 
ved behov vært behandlet og innvilget særskilte kommunale tilskudd. Dette gjelder da først 
og fremst når vi har mottatt søknad om midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i 
Oppland. Bl.a. er bygg som Folkvang, Toneveld og Marienlyst innvilget kommunal andel 
gjennom slik søknad.  
Som for ordningen med spillemidler, avhenger størrelsen på den kommunale andelen på de 
totale planene og godkjente kostnader ved anlegget. Rådmannen innstiller derfor på at 
kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg i Størenslunden behandles og 
fastsettes når søknad om midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland 
foreligger. Evt. kommunal andel fastsettes ut fra godkjente planer og kostnader. Det 
forutsettes at tilskuddet dekkes over disposisjonsfondet eller innarbeides i budsjett- og 
økonomiplan gjennom særskilt vedtak. 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av en samlet vurdering innstiller Rådmannen på følgende: 
Kommunalt tilskudd til nytt serviceanlegg m/toalett (sanitæranlegg) i Størenslunden 
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behandles og tildeles midler på ordinær måte gjennom søknad om spillemidler og kommunal 
andel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes ut fra godkjent 
kostnad og spillemiddelandel. 
 
Kommunal andel til rehabilitering/bygging av nytt sceneanlegg behandles når søknad om 
midler over ordningen med tilskudd til kulturbygg i Oppland foreligger. Størrelsen på et 
eventuelt kommunalt tilskudd til sceneanlegget, vil bli vurdert ut fra planer og kostnader ved 
anlegget. 
 

Vurdering av behovet for ny avtale mellom Gran kommune og Stiftelsen Størenslunden Park om 
leie og forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i Størenslunden: 
 
Årlige driftsutgifter for byggene i Størenslunden har de siste årene ligget på ca. kr 15 000. Siden 
kiosken har vært i svært dårlig forfatning og kun benyttes 17. mai, har det ikke vært kostnader ved 
drift av denne. Det betyr at kostnadene på kr 15 000 kun omfatter drift av scenebygg. Disse 
kostnadene vil fortsette å påløpe inntil nytt scenebygg er på plass. Økningen i årlige driftskostnader 
for anleggene i Størenslunden vil i første omgang omfatte nytt servicebygg, disse er i søknaden 
oppgitt til ca. kr 50 000. Totale driftskostnader ved servicebygg m/toalett (sanitæranlegg) og 
scenebygg beløper seg da til kr 65 000 pr. år. 
 
Stiftelsen Størenslunden Park forutsetter at det vil være potensiale for høyere inntekter ved utleie av 
Størenslunden enn tidligere. Gran kommune vurderer imidlertid også at forvaltningskostnadene må 
bli en god del høyere enn i dag om målet om økt utleie/bruk skal oppnås. Med erfaring fra andre 
kommunale kulturarenaer (Brandbu kino, Kultursalen og Granvang) ser enn at det ikke oppnås økt 
utleie uten å måtte legge ned ressurser i markedsføringen og forvaltningen rundt utleien.  Denne 
økningen må også kostnadsberegnes og vurderes inn i FDV-kostnadene. 
 
På bakgrunn av at det per nå kun er driftskostnadene ved servicebygget m/toalett (sanitæranlegget) 
som er kjent, innstilles det på at Rådmannen gis fullmakt til å inngå en midlertidig avtale med 
Størenslunden Park om leie av servicebygget. De økte driftskostnadene på kr 50 000 pr. år 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020 – 2023. 
 
Endelig avtale mellom Gran kommune og Størenslunden Park om forvaltning, drift og vedlikehold av 
anleggene i Størenslunden, inngås når alle anleggene er ferdigstilt og de totale FDV-kostnadene er 
utredet. Det utarbeides også nye leievilkår, retningslinjer og priser for leie av byggene. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om vedtak og forslag til avtale formidles søker. 
 

 
Dato: 26. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


