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SAMMENDRAG: 
 
Kommunen har begrensa tilgang til næringsarealer, og står overfor utfordringer med å 
etablere nye arealer. Det er også en del private næringsarealer. I saken er det oversikt 
over de mest aktuelle arealene til industri og lager o.l., og med vurderinger av aktuelle 
tiltak. Det foreslås at en vesentlig del av gjenværende arealer på Steinsmoen selges til 
Gausdal Bruvoll SA, men at ca. 15 dekar lengst sør holdes igjen for andre interessenter. 
Prisen for salg av næringsarealer på Steinsmoen settes til kr. 75 pr. m2, som inkluderer 
opparbeiding av veg, vatn og avløp. I samråd med bedrifta S&O Grimstad AS er en 
kommet til at de inngår avtale direkte med grunneier for det arealet de skal ha i det nye 
feltet i Steinslia, og står for opparbeidelse av denne delen, mot at kommunen «kjøper» 
den nye vegen som skal være atkomstveg til øvre del av feltet. Øvrig opparbeiding av 
arealer vurderes i budsjettarbeidet. Prisen for salg av næringsarealer på Steinsmoen 
settes til kr. 75 pr. m2, som inkluderer opparbeiding av veg, vatn og avløp.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn 
Kommunen har jevnlig forespørsler om tomter til næringsformål. Med næringsformål forstås 
det her industri. lager o.l. (ikke reiseliv). Det legges her fram ei sak med samla oversikt over 
tomter, som grunnlag for at det politisk kan vurderes spørsmål om erverv, opparbeiding og 
salg.  
 
Det har vært tilsvarende saker i 2012 (FS 29/12 den 15.05.2012) og 2010 (FS 63/10 den 
01.06.2010). 
 
  



  
 
 

  
 
 

 

Status på næringsarealer 
I tabellen nedenfor er det oversikt over tilgjengelige og aktuelle næringsarealer i henhold til 
gjeldende arealplaner. 
 
Nr.  Område Planstatus Eier Areal, 

ca. 
daa 

Merknad 

1 Steinsmoen, 
Segalstad Bru 

Regulert Gausdal 
kommune 

50 Klart for salg, flere 
forespørsler 

2 Bjørndalsvollen, 
Segalstad Bru 

Regulert Jon Sjurrud 7 Konkret 
forespørsel på 
halvparten 

3 Mellom saga og 
miljøstasjonen, 
Segalstad Bru 

Regulert Gausdal 
kommune 

3 Behov for veg 

4 Steinslia, 
Segalstad Bru 

Regulert Ivar Steine 79 Ikke opparbeidet. 
S&O Grimstad 
ønsker en del 

5 Utsida av 
Baklivegen ved 
Steinsgruva, SB 

Regulert Ivar Steine 13 Krever oppfylling. 
Disponeres av 
S&O Grimstad 

6 Like ved 
Grønlandsbrua 
(sørsida), SB 

Regulert Gausdal 
kommune 
(mesteparten) 

9  

7 Segalstadvollen, 
Segalstad Bru 

Regulert  Ole Seielstad 8 Krav om 
detaljregulering. 
Tiltenkt Q-Meieriet 

8 Grånligruva, 
Forset 

Regulert Eystein 
Forseth  
(leier Gausdal 
Bilselskap 

78 Bør ta ut noe grus.  
Plass til flere 

9 Kalstad sag 
m.m. 

Forslag KPA Private 125 Krav om 
detaljregulering 

10 Bøslia m.m. 
langs 
Baklivegen til 
Follebu 

Forslag KPA Private 28 Krav om 
detaljregulering 

 
  



  
 
 

  
 
 

 

Tilleggskommentarer: 
 
Område 1 Steinsmoen: Gausdal Bruvoll SA har forespurt om kjøp av hele arealet. De har de 
siste 10 årene hatt en stor volumvekst, og de uttaler at denne veksten må fortsette. De trenger 
da mer plass til råstoff (tømmer), tørker, halvfabrikata (skurlast), og ferdigvarer, i tillegg til 
plass til logistikk og varehåndtering. De er stadig på jakt etter nye produkter og 
produksjonskonsepter med utvida sortimenter på foredlet trelast, eller omfattende 
videreforedling av biprodukter (bio). Det vil da være aktuelt å bygge nye fabrikk(er) og/eller 
produksjonslinjer. Da trenger de mer arealer i tilknytning til eksisterende anlegg. Dette er 
utviklingsmuligheter i et langt perspektiv. Sjå også vedlegg 1. 
 
Flere andre interessenter har forespurt om areal her. Pr. nå er det en helt konkret forespørsel 
fra Aasen Betong. Gausdal Bruvoll har muntlig akseptert at det kan avsettes 12-15 dekar 
lengst sør på området til andre. Dette krever bygging av veg, vatn og avløp (ca. 370 meter) til 
antatt kostnad vel 2 millioner kroner (bare veg 700.000 kroner). 
 

 
 
 
  



  
 
 

  
 
 

 

Område 2 Bjørndalsvollen: Her gjenstår kun et areal på ca. 7 dekar, der mesteparten eies av 
Jon Sjurrud. Kommunen eier ca. 600 m2 under høgspentline og ned mot bekk. En konkret 
næringsaktør  (Stians Vaktmesterservice – Stian Fauske Hagemoen) inngår nå avtale om kjøp 
av ca. halvparten av arealet. Grunneier ønsker at kommunen kjøper resten av arealet. Det er 
veg omtrent fram til området, etter reguleringsplanen skal vegen videreføres fram til Gausdal 
Mat (ca. 200 meter). Samla kostnad for kjøp av grunn og bygging av veg ca. kr. 600.000. 
Kommunens areal er ikke bebyggbar fordi den ligger under høgspentline og i en bekkedal, og 
antas å ha ingen markedsverdi.  
 

 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Område 3 mellom saga og miljøstasjonen: Av regulert areal her skal Glør ha det nærmest 
miljøstasjonen, og Gausdal Bruvoll det  som ligger inntil saga (de kjøper direkte av grunneier 
Ole Seielstad). Det arealet som kommunen har erverva er i områdereguleringa tiltenkt 
framtidig parkering for ansatte dersom dagens ansattparkering blir utbygd, evt. til 
lager/mindre virksomheter. Krever bygging av ny veg mellom elva og miljøstasjonen, der det 
er relativt trangt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  
 
 

  
 
 

 

Område 4 Steinslia er et stort område som krever omfattende investeringer. Nederste delen 
ønsker  S&O Grimstad å overta, og det er aktuelt at de opparbeider denne delen sjøl mot at 
kommunen overtar vegen, og at de inngår direkte avtale med grunneier.  
 

 
 
 
Område 5 utenfor Baklivegen synes naturlig at S&O Grimstad fortsatt disponerer.  
 
Område 6 ved Grønlandsbrua. Dette er et mindre område som er enkelt å opparbeide, men 
vatn og avløp mangler. Dette er i hovedsak kommunal eiendom, og det foreligger ingen 
planer her.  
 
Område 7: Gaus AS har nå ute forespørsler om reguleringsplan som innebærer flytting av 
elva og utvidelse av arealet til Q-Meieriet. Privat grunneier.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Område 8 Grånligruva: Både privat eier og leietaker er interessert i at det blir flere 
virksomheter her. Det er imidlertid liten interesse, de fleste ønsker å etablere seg ved 
Segalstad Bru.  
 
Område  9 og 10 omtales ikke nærmere her da kommuneplanens arealdel ikke er vedtatt.  
  
Pris og tilrettelegging 
Salgsprisen ble i 2010 satt til kr. 40 pr. m2. Den er indeksjustert, og ved siste salg var den kr. 
50 pr. m2. Dette inkluderer framføring av veg, vatn og avløp fram til tomtegrensa. Vi er også 
kjent med at det nylig er solgt fra private til næringsformål for ca. kr. 50 pr. m2 (råtomt, men 
veg, vatn og avløp ligger like inntil). 
 
Salgsprisen skal i utgangspunktet være i samsvar med markedsverdien til formålet. Hvis ikke 
er det å anse som subsidiering av bedrift. Dette er også lov, men størrelsen på subsidien må da 
oppgis, og den må være innafor EØS sitt regelverk om offentlige tilskudd til næringslivet 
(200.000 euro i løpet av 3 år). Dersom det blir slått fast at det er subsidiering av bedrift over 
det tillatte beløpet, så er det bedrifta som må tilbakebetale dette.   
 
Tilknytningsavgift alt. 1: Ved bygging på næringstomt kjøpt av kommunen har det vært kravd 
tilknytningsavgift med høg sats for VA (kr. 738 pr. m2 for de første 120 m2, deretter låg sats 
for overskytende areal). Det har ikke vært kravd refusjon for veg, vatn og avløp. Dette har 
vært gjeldende praksis.  
 
Alt. 2: Et alternativ til dette kan være at bedrifta betaler refusjon for opparbeiding av veg, vatn 
og avløp, og betaler tilknytningsavgift etter låg sats (kr. 250 pr. m2).  
 
I alle saker vedr. næringstomter har alt. 1 for tilknytningsavgift vært benytta. 
 
 
VURDERING: 
 
Pris 
Det har vært stor politisk vilje til å legge til rette for næringslivet, både ved å tilrettelegge 
næringsarealer og til gunstig pris. Spesielt ved Segalstad Bru er det knapphet på tilrettelagte 
næringsareal. Det er klart at tilrettelegging av nye areal er kostnadskrevende. Det nye store 
området ved Steinslia er krevende i så måte. Kommunedirektøren mener at dette må 
hensyntas også ved salg av de eksisterende arealene som er igjen. Pris ved salg av 
næringsarealer bør derfor heves. Det foreslås kr. 75 pr. m2. Dette er fortsatt gunstig pris for 
kjøper, etter som dette inkluderer framføring av veg, vatn og avløp.  
 
Kommunalt eller privat eierskap og tilrettelegging 
Tradisjonelt har kommunen erverva grunnen og opparbeida arealene med veg, vatn og avløp. 
Kjøperen har ikke betalt ekstra for dette. I den økonomiske situasjonen kommunen er i, er det 
naturlig å vurdere dette på nytt.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Det er tre av de opplista arealene kommunen eier: Nr. 1 Steinsmoen, nr. 3 mellom saga og 
miljøstasjonen, og nr. 6 ved Grønlandsbrua.  
 
Nr. 2 Bjørndalsvollen: Her er det et mindre areal som er ledig, og som eier ønsker at 
kommunen erverver. Kommunen trenger noe av arealet for å sikre gjennomføring av ny veg 
gjennom området og til Gausdal Mat i samsvar med reguleringsplanen. Det gjenværende 
tomtearealet har også noe helling, så her bør det fylles opp en del med gode jord- og 
steinmasser før tomta tas i bruk til ordinær næringsvirksomhet. Slike deponiplasser er 
mangelvare i området. Kostnadene kan grovt anslås til: 

 Kjøp av tomt kr. 200.000 
 Kjøp av veggrunn kr. 100.000 
 Bygging av veg kr. 300.000. 

Her er det også planlagt at kommunen erverver areal til ny veg og opparbeider denne. 
Kommunedirektøren foreslår at dette tas inn i og vurderes i arbeidet med kommende budsjett. 
 
Nr. 4 Steinslia: Sjøl om S&O Grimstad overtar nedre delen, så vil det være igjen et stort areal 
lengre unna hovedvegen. Spørsmålet er om kommunen skal erverve og opparbeide dette etter 
behov, eller om det skal overlates til private. Grunneier ønsker at kommunen skal overta det 
samla. Utløsning av feltet krever relativt store investeringer, med grunnerverv, atkomstsveg 
og på sikt trolig vatn og avløp. Det vil være svært krevende for private å gjennomføre dette 
for et så stort areal, så det vil trolig medføre en større mulighet for at området blir liggende 
uutnytta. Det anbefales at kommunen tar på seg samfunnsutviklerrollen og sørger for 
opparbeiding på sikt. Tidspunkt vurderes i budsjettet.  
 
For de øvrige feltene som ikke er i kommunalt eie, synes det mindre aktuelt at kommunen 
erverver grunnen, men tar en rolle som formidler og tilrettelegger ellers.  
 
For de to siste feltene som kommunen eier (felt 3 mellom saga og miljøstasjonen og felt 6 ved 
Grønlandsbrua) er situasjonen om framtidig bruk og behov såpass uklart at det anbefales at 
disse blir liggende som de er inntil videre.  
 
Steinsmoen 
Arealet her ble kjøp for ca. 10 år siden, og er i hovedsak opparbeida med veg, vatn og kloakk. 
En god del av arealet er solgt til bedrifter. Her er det etablert en praksis med fast pris pr. dekar 
som inkluderer framføring av veg, vatn og avløp. Det synes naturlig at dette prinsippet brukes 
for restarealet på Steinsmoen for å ha likhetsbehandling. Det foreligger ikke noe samla 
regnskap for alle kostnader med opparbeiding i løpet av denne perioda. Etter som prisen 
foreslås øka med 50% mener kommunen at dette kan forsvares å ligge innafor markedspris. 
Som nevnt tidligere er det svært lite grunnlag i Gausdal for å fastsette markedsprisen mer 
nøyaktig. Vi mener derfor at dette ligger innafor EØS-reglementet, slik at bedriftene ikke 
risikerer å måtte betale pga. for låg pris.   
 
Det har vært drøftinger med Gausdal Bruvoll over lengre tid om hvor mye areal og til hvilke 
betingelser de kan overta areal. Saka har ingen hast for bedrifta, for de har ikke aktuelle behov 
ut over et mindre areal som de fikk overta i vår. Dette er ei hjørnesteinsbedrift for kommunen, 



  
 
 

  
 
 

 

og med ekspansjonsplaner på sikt. Dette synes også nødvendig for å holde tritt i den harde 
konkurransen innen treforedling. Bedrifta er derfor veldig opptatt av å sikre seg framtidige 
utvidelsesmuligheter for å ikke bli innestengt på lang sikt. Bedrifta har akseptert at det tas ut 
ca. 15 dekar som forbeholdes andre interessenter, lengst sør på området.  
 
I områdeplanen for Segalstad Bru er det lagt inn ny veg, fra eksisterende veg til Steinsmoen 
og videre nordover langs Jøra og inn på tomta til Gausdal Bruvoll. Dette vil gjøre at 
inntransporten av tømmer langs Gausdalsvegen sørfra ikke trenger å gå gjennom sentrum. For 
trafikksikkerhet og miljø i sentrum vil dette være en fordel. Kommunen har i drøftinger med 
bedrifta foreslått at de anlegger denne vegen for at kommunen skal selge dette arealet til dem. 
Bedrifta ser også fordelen ved dette, men ut fra kostnadene har de ikke villet binde seg til 
dette. Den største kostnaden ligger i å bygge veg forbi den store plasthallen ved Jøra 
(plukklager), men bedrifta har også antyda mulighet for at denne hallen på sikt kan flyttes til 
de nye arealene lenger sør.  
 
Kommunedirektøren viser til to alternativer: 

a. Kommunen setter ikke betingelser om bygging av ny atkomstveg til saga fra 
Steinsmoen. 

b. Kommunen setter betingelser om bygging av vegen for å være villig til å selge så stort 
areal til bedrifta. Dette kan være i form av en tids-/rekkefølgebestemmelse, f.eks. at 
vegen skal bygges når det nye arealet tas i bruk. Direktøren ved Gausdal Bruvoll har 
muntlig gitt uttrykk for at dette kan være et greit kompromissforslag.  

Det er konkret kjøper på noe av arealet lengst sør på Steinsmoen, så atkomstvegen her bør 
bygges i 2021. Kostnaden anslås til kr. 700.000. Bygging av VA er ikke nødvendig foreløpig.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren foreslår at disse punktene per nå legges til grunn for erverv, 
opparbeiding og salg av næringstomter: 

1. Pris for salg av resterende kommunale næringsareal på Steinsmoen settes til kr. 75 pr. 
m2. Dette dekker kostnader med tomt, samt framføring av veg, vatn og avløp fram til 
tomtegrensa. Dette kan justeres noe i forhold til egnethet og beliggenhet. Prisen 
indeksreguleres årlig etter konsumprisindeksen. Tilknytningsavgift for vatn og avløp 
kommer i tillegg ved bygging på tomta, og den beregnes etter høg sats der kommunen 
har tilrettelagt med teknisk infrastruktur, i tråd med tidligere praksis.  

2. En vesentlig del av arealet i Steinsmoen kan selges til Gausdal Bruvoll SA. Det settes 
som vilkår at bedrifta bygger ny atkomstveg fra Steinsmovegen for inntransport av 
tømmer, jfr. pkt. b over.   

3. Inntil ca. 15 dekar lengst sør i Steinsmoen kan selges til andre. Kostnad med 
vegbygging innarbeides i budsjettet for 2021. 

4. Det tas ikke nå konkret stilling til kjøp av tomt og opparbeiding av veg på 
Bjørndalsvollen. Kostnadene vurderes i budsjettprosessen.    

5. Det innledes forhandlinger med S&O Grimstad om opparbeiding av nedre del av nytt 
næringsområde i Steinslia. Dette inkluderer veg og håndtering av overvatn (omlegging 
bekk). Det forutsettes at S&O Grimstad erverver/fester arealet direkte fra grunneier.  

6. Kommunen tar sikte på å erverve øvre deler av næringsområdet Steinslia og 
tilrettelegge det for nye virksomheter. Kostnader og tidspunkt avklares gjennom 



  
 
 

  
 
 

 

budsjettarbeidet. Prinsipper for tilrettelegging og salg/pris tas opp som egen sak når 
det foreligger kostnadskalkyle. 

7. Kommunen stimulerer nye interessenter til å etablere seg i Grånligruva i Vestre 
Gausdal, der det er god plass.  

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1. Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende krever kommunen normalt kr. 75 pr. 

m2. Individuell vurdering kan foretas ut fra beliggenhet, kvalitet på arealet og lignende. 
Dette dekker kostnaden med tomt, samt veg, vatn og avløp til tomtegrensa.  

2. Tilknytningsavgift betales etter høg sats der kommunen har tilrettelagt med veg, vatn og 
avløp.  

3. Punktene 1-7 under «Konklusjon» legges til grunn for videre arbeid med næringsarealer.  

 
 
 
Behandling i formannskapet den 25.8.2020 saknr. 46/20  
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk samlingsliste, satte fram dette forslaget:  
 
 

1. «Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende, krever kommunen kr 75,-  
pr m2 for eksisterende næringsarealer som er opparbeidet av kommunen. Dette 
dekker kostnaden med tomt, veg, vatn og avløp til tomtegrense. 

2. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 1 betales etter høg sats. 
3. Ved grunnerverv og opparbeidelse av nye næringsarealer, beregnes m2-pris av 

kommunens samlede kostnader for tomt, veg, vatn og avløp frem til tomtegrense. 
Fastsetting av tomtepris legges fram for politisk behandling 

4. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 3 betales etter låg sats. 
5. Ved kjøpers ønske om videresalg av tomteparsell, skal kommunen kunne benytte 

forkjøpsrett til opprinnelig kjøpspris (indeksreguleres). Alternativt skal ny kjøpers 
virksomhet godkjennes av kommunen. 

6. Punktene 1-7 under «Konklusjon» legges til grunn for det videre arbeid med 
næringsarealer.» 

 
Votering:  
Stig Melbøs forslag ble satt opp imot innstillingen. Stig Melbøs forslag ble enstemmig tiltrådt.  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Innstilling: 
 
 
 

1. Ved salg av areal til industriformål, lager og lignende, krever kommunen kr 75,-  
pr m2 for eksisterende næringsarealer som er opparbeidet av kommunen. Dette 
dekker kostnaden med tomt, veg, vatn og avløp til tomtegrense. 

2. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 1 betales etter høg sats. 
3. Ved grunnerverv og opparbeidelse av nye næringsarealer, beregnes m2-pris av 

kommunens samlede kostnader for tomt, veg, vatn og avløp frem til tomtegrense. 
Fastsetting av tomtepris legges fram for politisk behandling 

4. Tilknytningsavgift for arealer omtalt i pkt. 3 betales etter låg sats. 
5. Ved kjøpers ønske om videresalg av tomteparsell, skal kommunen kunne benytte 

forkjøpsrett til opprinnelig kjøpspris (indeksreguleres). Alternativt skal ny kjøpers 
virksomhet godkjennes av kommunen. 

Punktene 1-7 under «Konklusjon» legges til grunn for det videre arbeid med næringsarealer


