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Delegasjon av myndighet for å inngå avtaler om grunnavståelser for 
flomforebygging i Brandbu 

 

Rådmannens innstilling: 
Fomannskapet videredelegerer myndighet som er delegert til formannskapet i politikerhåndboka 
punkt 3.1.3  til å foreta salg/kjøp av fast eiendom, til ordfører i saker som gjelder grunnerverv til 
flomforebygging i Brandbu.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Politikerhåndbok for Gran kommune Nei 
 
 

Oppsummering 
Rådmann foreslår å delegere myndighet til å inngå avtaler om grunnerverv og erstatning i forhold 
til arbeidene med flomforebygging i Brandbu til ordfører. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har innledet forhandlinger om erstatning og kjøp av eiendommer i forbindelse med 
flomforebygging i Brandbu. Etter gjeldende delegasjonsreglement er det formannskapet som 
godkjenner kjøp og salg av eiendom innenfor budsjett.  
«3.1.3 EIENDOMSSAKER: 
Formannskapet delegeres myndighet til å foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast 
eiendom.» 
 
For å kunne håndtere dette praktisk i forhold til at det er en rekke eiendommer og det i noen tilfelle 
er et ønske om å få utbetaling raskt bør en vurdere om det kan delegeres til ordfører eller rådmann å 
inngå avtaler med den enkelte grunneier direkte.  
 
 
Sakene angår i første omgang følgende eiendommer: 

Gnr Bnr Areal 

0 0 1941 

65 26 363 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
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65 115 1894 

66 3 450 

66 4 404 

66 5 483 

66 13 399 

66 22 1127 

66 46 510 

76 9 311 

77 4 227 

77 62 1432 

77 88 1545 

77 193 1643 

77 194 103 

77 195 118 

77 233 222 

77 250 92 
 
Det kan være aktuelt å inngå avtaler som gjelder erstatning og kjøp med enkelte andre grunneiere i 
tilknytning til flomforebygging. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan E 238 Brandbu sentrum sør vest 9.04.2018  
 
Reguleringsplan angir områder avsatt til flomforebygging og er evt. grunnlag for ekspropriasjon 
 
Gjeldende vedtak 
Gjeldende vedtak av politikerhåndboka. Ingen konkret knyttet til grunnerverv og delegering når det 
gjelder gjennomføring av flomforebygging  
 
Økonomi 
Det er satt av midler til grunnerverv og erstatning i gjeldende økonomiplan og budsjett. Bruk utover 
avsatte midler i budsjett forutsetter budsjettjustering eller egen bevilgningssak. 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken, men delegering forenkler saksbehandlingen. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
En har gjennomført drøftinger og fått tilsagn om tiltrede på en rekke eiendommer, men før en 
underskriver kontrakter om kjøp av grunn ønsker rådmann å be om at formannskapet gir fullmakt til 
ordfører å inngå avtaler om grunnerverv.  
 
Det vil være enklere enn å legge fram hver enkelt sak for formannskapet, der avgjørelse om erverv er 
en følge av vedtatt reguleringsplan. Saken gjelder i all hovedsak deler av eiendomsarealer og kan 
omfatte erstatning for bruk av areal som ikke erverves. 
 
Rammene for kjøp ligger i vedtatt budsjett. Det kan være aktuelt å fremme sak i forhold til rammer, 
Dette bør da reises som ordinær bevilgningssak til formannskap og kommunestyre,  eller som en del 
av budsjettjustering ved behandling av tertialrapport.   
 
Rådmannen anbefaler at myndigheten delegeres til ordfører for å kunne håndtere dette på en mer 
fleksibel måte overfor den enkelte part enn å måtte avvente behandling i formannskapet for hver 
enkelt avtale. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknader 
 

 
Dato: 2. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


