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Eli Stigen 
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32/19 Grunnerverv for flomsikring 77/88 m fl. - mulig makeskifte - offentlig 
sak 
 
Arkivsak-dok.  16/02667-103 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 29.08.2019 32/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune ønsker ikke å bruke eiendommen Nobelsgate 5 i et makebytte for erverv av 
eiendommer i tilknytning til flomforebygging mot Vigga 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Verdi og lånetakst 65/47 U off.  Nei 
 
 

Oppsummering 
Rådmannen ber formannskapet vurdere om en skal benytte eiendommen Nobelsgate 5 i 
forbindelse med et makebytte med «Eidsand-tomta» i forbindelse med erverv av denne til areal 
for flomforebygging mot Vigga i Brandbu. Rådmannen anbefaler at en ikke bruker tomta til et slikt 
makebytte, da den sannsynligvis vil ha større verdi for kommunen ved et fritt salg eller ved egen 
bruk.   
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I forbindelse med gjennomføring av flomsikring i Brandbu sentrum har det vært ført forhandlinger 
med grunneierne av eiendommen 77/88, 77/62 og 77/193 brødr. Eidsand AS om kjøp av tomten med 
påstående kontor og lagerbygg. Det har så langt ikke vært mulig å komme til en avtale, men det har 
vært bevegelse. Det er viktig for Brødr. Eidsand AS å opprettholde en tilknytning til Brandbu. Gran 
kommune har forespeilet muligheten for en erstatningstomt i Mohagen sør som en mulighet, men 
dette har så langt ikke vært av interesse for Brødr. Eidsand AS.  
 
Brødr. Eidsand har selv nevnt muligheten for å overta Nobelsgate 5 (gnr. 65/47) som del av 
erstatning for sin tomt. Gran kommune har for noen år siden tilbudt denne tomten til annen kjøper 
uten at dette endte med noen kontrakt. Det har også vært nevnt mulighet for makeskifte med 
«sirkustomta» 77/192. 
 
Rådmannen har orientert muntlig til formannskapet om muligheten for makeskifte i forhold til 
enkelteiendommer, men oppfattet da at man først og fremst skulle forhandle om rene kjøpsavtaler.  
 
Nobelsgate 5 er bygd i 1957. I k-sak 27/17 Gran kommunes bygningsmasse gjennomgang og 
muligheter ble Nobelsgate 5 A og 5 B, Beskrevet som bolig med behov for totalrenovering og aktuell 
som sentrumsnær tomt for mulig etablering av tilrettelagte boliger. 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningsloven regulerer arealbruken av de aktuelle tomtene   
Lov om oreigning av fast eigedom regulerer evt. prosess ved ekspropriasjon 
Ved frivillig avtale er det de alminnelige avtalerettslige regler som gjelder.  
 
 
 
Eksisterende planer 
Nobels gate er i dag regulert til bolig og kontor i reguleringsplan for Brandbu sentrum nord – øst 
Reguleringsplan for Brandbu sentrum sør – vest fastsetter at hele arealet som omfattes av Brødre 
Eidsand sin eiendom skal brukes til flomforebyggingstiltak.  
 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Brandbu sentrum nord-øst 25.03.2010 og Brandbu 
sentrum sør- vest 9.05.2018. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 59/17              
Kommunestyrets vedtak 20.09.2017:                                                                                                                 
1. Kommunestyret tar til etterretning status på kommunens bygningsmasse og vil medta behovet for 
påkostninger og vedlikehold i budsjettarbeidet for Budsjett og økonomiplan 2018-2021.                      
2. Kommunestyret vedtar en målsetting om at nødvendige påkostninger og vedlikeholdsetterslep 
skal være ivaretatt innen 5 år. Finansiering av påkostninger dekkes fortrinnsvis ved salg av kommunal 
eiendom og med supplering ved låneopptak.  3. Kommunestyret vedtar å selge eiendommen 
Solvang.                   
4. Kommunestyret ber rådmannen avklare muligheter for salg av Huset i Brandbu, Godshuset 
Røykenvik (Cafe Oscar), Gran brannstasjon og Bjørklund og komme tilbake til kommunestyret med 
forslag. Vurderingen må også inkludere alternativ med salg av hele Bjørklund med langsiktig 
leieavtale for barnehagen og salg av Huset med langsiktig leieavtale for kino. Kommunestyret ønsker 
ikke å selge tomt/strandlinje i Røykenvika.   Huset i Brandbu er i en særstilling som et møtested for 
Brandbu og hele kommunen i form av kino, jazzklubb m.v. Et Eventuelt salg av dette må derfor 
vurderes ut fra særskilte kriterier.                
5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til kjøp/salg av boenheter innenfor rammene i 
investeringsbudsjettet, slik at Gran kommune til enhver tid kan ha boligmasse tilpasset behovet etter 
gjeldende boligplan.     
 
 
Økonomi 
Det er foretatt en takst på Nobelsgate 5 i 2015. En ny takst nå vil antakelig gi en høyere verdi. 
 
 
Bemanning 
Ikke av vesentlig betydning i denne saken. 
 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmann ser følgende alternativer til vedtak:  

1. Ikke tilby makeskifte og forhandle videre om overtakelse ved frivillig avtale, avtaleskjønn 
eller ekspropriasjon 

2. Tilby Nobelsgate 5 som del av oppgjør i forbindelse med overtakelse av Eidsand tomta 
gnr,/bnr. 77/88, 77/62 og 77/193 

 
Det som taler for å inngå en avtale som innebærer makeskifte er at en kan få til en frivillig avtale og 
slippe prosessen knyttet til ekspropriasjon. Det må da være en forutsetning at en får en ny takst på 
eiendommen og at den inngår i erstatningen.  
 
På den annen side har det vært flere som har vist interesse for eiendommen, så det er mulig en kan 
få en høyere pris på eiendommen ved åpent salg. Dessuten er dette også en eiendom som 
kommunen kan ha interesse av å utnytte selv til tilrettelagte boliger.   
 
Samlet sett mener rådmannen at en heller bør selge tomten på det åpne markedet eller benytte den 
selv, enn at den skal inngå i et makebytte for flomforebygging.    
 
Rådmannen anbefaler derfor følgende innstilling: 
Gran kommune ønsker ikke å bruke Nobelsgate 5 i et makebytte for erverv av eiendommer i 
tilknytning til flomforebygging mot Vigga.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte tiltak 
 
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 
  



 5  

33/19 77/194 – Kjøp av parkeringsareal - Brandbu helsebygg AS 
 
Arkivsak-dok.  18/01234-14 
Arkivkode.  77/194  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 29.08.2019 33/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og inngå avtale med Brandbu helsebygg as 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Brandbu Helsebygg AS ønsker å kjøpe areal til parkering og Gran kommune ønsker å kjøpe areal til 
flomforbygging. Rådmannen ber om å bli delegert fullmakt til å inngå avtale.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Brandbu helsebygg AS har forespurt Gran kommune om kjøp av areal til utvidelse av 
parkeringsplassen i tilknytning til helsesenteret. Gran kommune har behov for areal til 
flomforebygging mot Vigga fra eiendommen til Brandbu helsebygg. Bro over Vigga må heves og da 
må gangvegen også heves og det blir noe mer areal til skråningsutslag bl.a.  
 
Arealene som Brandbu Helsebygg ønsker å kjøpe er på 145 kvm. Arealene som Gran kommune 

ønsker å kjøpe er på 103 kvm.  
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Rådmannen har signalisert at vi er villig til å selge til Brandbu helsebygg, men at det forutsetter at vi 
får erverve det vi trenger til flomforebygging. Det er ikke kommet til enighet om en avtale så langt da 
det gjenstår noe i utforming av avtalen.  
 
Rådmannen ber om tilslutning til prinsippet om salg og gjenkjøp av areal og fullmakt til å 
framforhandle og inngå avtale. 
 
Arealet som Gran kommune skal selge er del av gnr. 77/206 og regulert til boligformål. 
Arealet som Gran kommune skal overta er regulert til bolig/tjenesteyting.  
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Avtalerettslige regler og Plan og bygningsloven 
 
Eksisterende planer 
E238 Brandbu sør vest 
 
Gjeldende vedtak 
Myndighet til å kjøpe og selge areal er lagt til formannskapet jf. politikerhåndboka  
3.1.3 EIENDOMSSAKER: 
Formannskapet delegeres myndighet til å foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast 
eiendom. 
 
Økonomi 
En er kommet til enighet om pris per kvm.  
 
Bemanning 
Ikke aktuelt i denne saken 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Det er ønskelig å få delegert fullmakt til å inngå kontrakter slik at en ikke må vente på ny politisk 
behandling. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte 
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Dato: 22. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
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