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KJØP AV PRIVATE TOMTER TINGBERG NORD. 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
Vedlegg: 

1. Utbyggingsavtale mellom grunneier og Øyer kommune 
2. Brev fra advokatfirmaet Thallaug datert 18.12.15 
3. Gjeldende reguleringsplan Tingberg Nord (plankart) 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune har mottatt henvendelse fra grunneier av gnr. 34/bnr.1 i Øyer kommune. 
Grunneier ber om at kommunen erverver to tomter, samt overtar tilhørende vei i 
boligfeltet Tingberg Nord. Rådmannen legger saken frem uten forslag til innstilling. 
 
Saksutredning: 
 

Tillegg til saksutredning i sak 13/1099. 
 
I formannskapet den 08.11.16 ble det i sak 81/16 fattet følgende vedtak: «Saken utsettes. I 
brevet fra advokat Thallaug står det at årsaken til at Moshus satte i gang med 
utbyggingsprosjektet i 1997 var «under trussel om ekspropriasjon». Mener at det er en 
alvorlig påstand som det er viktig å få undersøkt nærmere. Vil også gjerne at det 
undersøkes nærmere det med presedens som rådmannen er litt usikker på». 
 
Rådmannen har gjennomgått det kommunen har av dokumenter i saken fra 1998 og fram 
til i dag og kan ikke finne noen dokumentasjon på trussel om ekspropriasjon, men det er 
ingen tvil om at kommunen har vært pådriver for å oppnå en ønsket utvikling i området. 
 
Det spesielle i denne saken er at kommunen har solgt tomter i det samme boligfeltet som 
grunneier. Kommunens tomter er blitt sterkt subsidiert og dermed blitt solgt for en 
vesentlig lavere pris enn det grunneier forlanger for sine tomter. Slik rådmannen ser det er 
det to elementer som må være til stede for at dette skal føre til presedens ved senere 
saker: 
 
1)  Tomtene ligger i samme boligfelt 
2)  Kommunens tomter er solgt til markedspris, det si sterkt subsidiert og under selvkost. 
 
Per i dag kan ikke rådmannen se at kommunen har andre tilfeller som vil komme inn under 
punktene ovenfor. Dersom kommunestyret skulle velge å erverve tomtene er det viktig å 
være oppmerksom på punktene over ved senere utbygging av boligfelt. 

 
 



Øyer kommune har fått en henvendelse fra grunneier, eier av eiendommen Moshus, gnr.34 
bnr.1 i Øyer kommune. Henvendelsen gjelder reguleringsplan for Tingberg Nord, vedtatt i 
Kommunestyret 30.11.2000. Boligfeltet Tingberg Nord ble etter påtrykk fra kommunen 
bygget ut i 2006/2007.  Planen var at boligfeltet skulle bli utbygd i flere etapper, avhengig 
av tomteetterspørselen. Utbyggingsetappe 1 startet i mars 2007 og omfattet feltene B6, 
B7a og B7b.  
 
Situasjonen i dag er at grunneier har solgt seks av åtte tomter i den del av utbyggingsfeltet 
som er klargjort for salg. Her gjenstår det også og få ferdigstilt veien. I henhold til vedtatt 
utbyggingsavtale er det grunneier som er ansvarlig for opparbeiding av veien etter gitt 
standard i avtalen. Enhet for teknisk drift har etter befaring kommet fram til et 
kostnadsoverslag på gjenstående arbeider på veien. Dette beløper seg til ca 170.000 kroner 
og dekker blant annet asfaltering og omlegging av stikkrenne.  
 
De aktuelle tomtene og veien er markert på kartskissen under: 

 
 
 
Utbygger ber nå om at Øyer kommune tar over de nevnte tomtene og ansvaret for veien da 
det har vist seg svært vanskelig å få solgt de gjenstående tomtene. Dette skyldes blant 
annet at Øyer kommune har solgt tomter i nærheten for en lavere pris enn grunneier kan 
tilby. Forslag fra grunneier er at Øyer kommune erverver de to gjenstående tomtene og 
overtar ansvaret for veien som går til byggefeltet. For dette foreslås det at kommunen skal 
yte et vederlag på 900.000 kroner.  
 
Kommunale tomter på Tingbergfeltet er solgt for gjennomsnittlig i underkant av 300.000 
kroner. Kostnader til megler kommer til fratrekk på dette beløpet. K-sak 50/12 (møte 
31.05.12) viser et antatt kostnadsbilde for Tingberg boligfelt på 6.166.000 kroner for 11 
kommunale tomter, det vil si gjennomsnittlig 560.000 kroner per tomt. Rådmannen har 
med fullmakt solgt tomtene til markedspris. Med salgsinntekter på tilnærmet 3,3 millioner 
kroner innebærer dette subsidiering på ca 2,9 millioner kroner. 
 
Vurdering: 
Øyer kommune mottok første henvendelse fra grunneier i september 2013 og det har i 
årene etterpå vært dialog administrativt for å komme frem til en omforent løsning på 
saken. Grunneier påpeker at det også har vært dialog med politisk ledelse om saken. Det 
ble avholdt et møte hos grunneiers advokat i oktober 2015 der ulike alternativ ble diskutert 
og som er grunnlaget for henvendelsen til kommunen datert 18.12.15. Rådmannen mener 



det er viktig å få en avslutning på denne saken og velger derfor å legge den frem til politisk 
behandling nå. Rådmannen har valgt å legge frem saken med to alternativer, uten forslag til 
innstilling. 
 
Rådmannen ser at det har oppstått en vanskelig situasjon for grunneier i forbindelse med 
utviklingen av byggefeltet Tingberg Nord. Noe av grunnen til dette skyldes at kommunen 
selv har solgt tomter innenfor det regulerte området til en lavere pris. Samtidig er det et 
viktig hensyn for kommunen å sørge for tilrettelegging for flest mulig innbyggere, at enkelte 
tilretteleggingstiltak ikke bærer seg økonomisk er ikke uvanlig. Rådmannen understreker at 
det både ved privat og offentlig utbygging er utbygger som bærer risikoen.  
 
Rådmannen mener at det i utbyggingsavtalen er gjort klart at ansvaret for å ferdigstille 
veien som går til byggefeltet ligger til grunneier. Rådmannen foreslår derfor at kommunen 
ved et eventuelt erverv av tomtene yter et vederlag til grunneier på 730.000 kroner, som 
tilsvarer skissert beløp fra grunneier fratrukket utgiftene det vil medføre for kommunen å 
sette veien i tilfredsstillende stand. Dette forslaget medfører at grunneier sitter igjen med 
en netto fortjeneste før skatt som er lavere enn skissert i forslaget i brev fra grunneier. 
Rådmannen mener det må tas hensyn til at det i denne utbyggingsetappen er lagt til rette 
for ytterligere utbygging. Det er grunn til å tro at det ved videre utbygging av området vil 
kunne påregnes en høyere fortjeneste. 
 
Rådmannen tror ikke, men kan ikke garantere, at et eventuelt positivt vedtak gir presedens 
for lignende saker. 
 
 
 
 
Alternativ innstilling 1: 
 

1. Kommunestyret vedtar erverv av to gjenstående tomter inkludert ansvaret for vei i 
boligfelt Tingberg Nord ihht kartskisse, gnr34/bnr57 og gnr 34/bnr52. 

2. Kommunestyret tilbyr grunneier 730.000 kroner for de to tomtene. 
3. Kommunestyret bevilger 170.000 kroner til ferdigstillelse av tilhørende vei. 
4. Utgiften på totalt 900.000 kroner dekkes som følger: 500.000 kroner dekkes av 

salgsinntekter, resterende 400.000 dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond. 
 
Alternativ innstilling 2: 
 

1. Kommunestyret vedtar ikke erverv av to gjenstående tomter og tilhørende ansvar 
for vei i boligfelt Tingberg Nord ihht kartskisse, gnr34/bnr57 og gnr 34/bnr52. 
Kommunestyret viser til at det ved utbygging er utbygger som står for risikoen. 

 
 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  



Rådmannens forslag til innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
 
Eli Eriksrud Annikken Reitan Borgestrand 
Konstituert rådmann 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  


