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DRØFTINGSSAK - NOTAT TIL FORMANNSKAPET OM FRAMTIDIG BRUK AV AREAL I FOLLEBU  
 
Dette notatet er ment som et grunnlag for politisk forankring av en mulig prosess vedr. framtidig 
bruk av aktuelle arealer i Follebu – Granheim-eiendommen, herunder forberedelse til eventuell 
samtale med Sykehuset Innlandet HF, som hjemmelshaver til eiendommen.  

I det notatet gis en oversikt over følgende: 

1. Historikk og fakta om eiendommen. 
2. Staten / Sykehusbygg HF / Sykehuset Innlandet HF sitt eierskap og retningslinjer vedr. 

avhending av fast eiendom. 
3. Noen vurderinger rundt evt. omregulering av eiendommen.   

 
1. Historikk og fakta om eiendommen 

Historikk 

Granheim lungesanatorium ble bygd av private midler av Lauritz Wiegaard i 1904, og åpnet 6. 
oktober 1905. Grunnen til at Wiegaard i sin tid valgte Gausdal og Follebu som stedet der han ville 
satse, var åpenbart de naturgitte forhold, noe som kommer klart fram i en reklamebrosjyre han utga i 
1913:  

«Professor Voss udtalte om Gausdal allerede i 50-aarene, at denne bygd var det sted i Norge, 
som egnede sig bedst som oppholdssted for brystsvage, idet bygden var lukket mot nord, fri 
for større vassdrag, som bringer træk og sno, en skogrik bygd med stille luft. Denne dom har 
stadfestet sig oppigjennom årene».  

Granheim lå i en naturidyll, og det betydde mye for pasientene. Rundt sanatoriet ble det anlagt 
spaserveier, det ble demmet opp for en andedam og paviljong. Som brosjyren fra 1913 beskriver:  

«Kurstedet ligger 9 km fra Faaberg st.pr Lillehammer, 310 m.o.h, i det for sin tørre luft og 
jevne klima bekjendte Follebu i Gausdal. Det er omgivet af ca 100 maal parklignende gran- og 
birkeskov, der er gjennemkrydset af lune heie og stier».  

Granheim hadde fra starten 25 senger, men det ble utvidet flere ganger og endte til slutt på 60. 
Under første verdenskrig ble sanatoriet utvidet med et tårn og en ekstra pasientfløy. Før utvidelsen 
var pasienttallet altfor stort i forhold til plassen, men søkningen var enorm og enkeltværelsene måtte 
belegges med to pasienter. Granheim var i privat eie frem til 1952, da staten overtok eiendommen. I 
1959 ble Granheim restaurert, midtfløyen ble revet og bygd opp på nytt, sydfløyen ble restaurert. 



  
 
 

  
 
 

 

Vedovner ble erstattet med moderne fyringsanlegg. Oppland fylkeskommune tok over eiendommen i 
1974 og var hjemmelshaver fram til 2003, da nåværende eier, Sykehuset Innlandet HF, overtok. 

I 1992 var det en større oppussing på Granheim med asbestsanering og nytt ventilasjonsanlegg. Nytt 
aktivitetsbygg stod klart i 2001, med oppvarmet svømmebasseng (som også benyttes i 
svømmeundervisningen ved Follebu skole), tilrettelagte treningslokaler, arbeidsstue, 
undervisningsrom samt kontorer og behandlingsrom for fysioterapeuter, ergoterapeut, aktivitører og 
sosionom. 

  

Styret i Sykehuset Innlandet HF startet prosessen med nylig vedtatte flyttingen av lungerehabilitering 
fra Granheim til Lillehammer med et mål om å blant annet redusere arealbruk og behandlingssteder i 
helseforetaket. Når flyttingen er gjennomført, foreligger det ikke planer om å flytte annen 
behandling til Granheim, og det er forutsatt at eiendommen skal avhendes. Et alternativ hvor 
Sykehuset Innlandet skulle fortsette å vedlikeholde eiendommen, uten at det brukes til sykehusets 
aktiviteter anses som uaktuelt, både med hensyn til foretakets økonomi og til føringene fra Helse 
Sør-Øst RHF.  

Tall og fakta 

Gards- og bruksnummer:   132 / 8 
Adresse:    Turrsvevegen 3A-C, 2656 FOLLEBU 
Reguleringsstatus:   Allmennyttig formål – sykehus, sykehjem og lignende 

(offentlig/privat tjenesteyting etter dagens kartnorm). 
Tomteareal:     34.698,2 m2 



  
 
 

  
 
 

 

Bygningsareal (sykehus med tilbygg): 
   
o Hovedbygg:  2.394 m2 (romarealer i kjeller og plan 1-3 ekskl. innvendige delevegger ut fra 

tegninger fra 1998. I tillegg i 3. etg. kommer; 89 m2 balkonger, 31 m2arkiv, 40 m2 ventilasjonsrom 
og 193 m2 kaldt loft). 

o Tilbygg fra 2002:  1.536 m2 
o SUM bygningsmasse:  3.930 m2 
 

 



  
 
 

  
 
 

 

 

 

2. Staten / Sykehusbygg HF / Sykehuset Innlandet HF sitt eierskap og retningslinjer vedr. 
avhending av faste eiendom. 

I forbindelse med den såkalte helseforetaksreformen ble eierskapet til spesialisthelsetjenesten 
overført fra fylkeskommunene til Staten fra 1. januar 2002. Helseforetaksreformen var basert på to 
hovedelementer: 

 Staten overtok eierskapet til de fylkeskommunale sykehusene og øvrige virksomheter 
innenfor spesialisthelsetjenesten – det offentlige eierskapet ble samlet på statens hånd. 

 Virksomhetene ble organisert i foretak. De er egne rettssubjekter og således ikke en integrert 
del av den statlige forvaltningen. Overordnede helsepolitiske mål og rammer fastsettes av 
staten og ligger til grunn for styring av foretakene. Staten har et helhetlig ansvar for 
spesialisthelsetjenesten med både sektoransvaret, finansieringsansvaret og eierskapet på én 
hånd. 

I Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m.(helseforetaksloven) ble det pekt på som 
en viktig forutsetning å finne balansen mellom lokal frihet i det enkelte foretak, og nødvendig 
overordnet statlig styring. Det ble forutsatt at eierstyringen skulle konsentreres om overordnete 
forhold. Helseforetaksloven har noen begrensninger i foretakenes beslutningskompetanse.  § 31 
fastslår at foretaksmøtet i det regionale helseforetaket (RHF), det vil si statsråden, skal fatte vedtak 
om å pantsette eller avhende fast eiendom som overstiger et nærmere bestemt beløp. I vedtektene 
er det fastsatt til verdier over 10 mill. kroner. Salg av sykehusvirksomhet skal, etter § 32, forelegges 
Stortinget. 



  
 
 

  
 
 

 

De regionale helseforetakene skal samordne virksomheten i underliggende helseforetaksgruppe for å 
oppnå hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse i tråd med de politiske føringene gitt i Nasjonal 
helse- og omsorgsplan (2011–2015). En effektiv forvaltning av eiendomsmassen i 
spesialisthelsetjenesten har vært mye fokusert i oppfølgingen av Samhandlingsreformen (jfr. St.meld. 
nr. 47 (2008-2009)), og foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF gjorde følgende vedtak 8. juni 2009: 
”Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene og helseforetakene om å gjøre en særskilt vurdering 
i saker om salg av eiendom. Der det er aktuelt skal det, i nær dialog med aktuelle kommuner, gjøres 
vurderinger av om eiendommen kan være egnet for bruk i forhold til de forslag som vil komme i 
samhandlingsreformen”. Foretaksmøtet ba i møte 01.11.10 om at berørte kommuner og 
fylkeskommuner skulle informeres om aktuelle salg av eiendom, og at dette skulle skje på et tidlig 
nok tidspunkt til å muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen. Dette er videre 
fulgt opp i oppdrag og bestilling for 2011 for helseforetak og sykehus i kapittelet om Overordnede 
styringsbudskap fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011, der det bl.a. står som følger: 
 

«I saker om salg av eiendom skal det gjøres en særskilt vurdering av om eiendommen kan 
være egnet for bruk i forhold til de forslag som vil komme i samhandlingsreformen. Berørte 
kommuner og fylkeskommuner skal informeres om alle aktuelle salg av eiendom, uavhengig 
av vurdering i forhold til samhandlingstiltak. Dette må skje på et tidlig nok tidspunkt til å 
muliggjøre dialog omkring prosessen og bruk av eiendommen. Ved nye investeringer skal det 
legges vekt på å tilrettelegge for oppfølging av intensjonene i samhandlingsreformen. Dette 
er særlig aktuelt ved planlegging av større byggeprosjekter.» 

Fast eiendom i Helse Sør-Øst RHF skal som hovedregel selges på det åpne markedet. Det vil si etter 
forutgående kunngjøring og budrunde som det ikke er knyttet vilkår til og uten begrensning på hvem 
som kan melde seg som interessent (åpent salg), jfr. rutiner for avhending i Helse Sør-Øst RHF 
vedtatt i styremøtet 17. november 2011.  

Helse Sør-Øst kan alternativt velge å selge direkte (uten forutgående kunngjøring og budrunde) i 
følgende tilfeller;  

(i) til kommuner og fylkeskommune  
(ii) når en eiendom har liten verdi, eller  
(iii) når kun et fåtall kjøpere er aktuelle.  
 

Også direkte salg skal foregå til markedspris. I brev av 10.10.13 fra Helse Sør-Øst til Sykehuset Sunnås 
HF understrekes det at muligheten for direkte salg dog ikke etablerer noen rettigheter for en 
tredjepart til å kjøpe fast eiendom direkte fra Helse Sør-Øst, og at det følgelig ikke er snakk om en 
forkjøpsrett. 

Fra 1. april 2015 ble Sykehusbygg HF ble opprettet, og de fikk bl.a. ansvar for avhending av 
eiendommer i samråd med Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Sykehusbygg HF har utarbeidet en 
egen avhendingsstrategi (https://sykehusbygg.no/Documents/Rapporter/Avhendingsstrategi-
rapport-1.1-2017-0106-BVG.pdf), som er basert på og tar opp i seg forannevnte føringer. I tillegg 
inneholder avhendingsstrategien bestemmelser om optimalisering av salgsobjektene, -herunder 
direkte salg versus åpent salg, bestemmelser om taksering og verdifastsettelse, samt rutiner til bruk 
før, under og etter salgsprosessen. 

Nedenfor er gjengitt noen av de mest aktuelle bestemmelsene i avhendingsstrategien/-rutinene sett 
opp mot det forestående salget av Granheim. 

https://sykehusbygg.no/Documents/Rapporter/Avhendingsstrategi-rapport-1.1-2017-0106-BVG.pdf
https://sykehusbygg.no/Documents/Rapporter/Avhendingsstrategi-rapport-1.1-2017-0106-BVG.pdf


  
 
 

  
 
 

 

Taksering 

Ved direkte salg, skal en eiendom takseres av offentlig godkjent, uavhengig takstmann. 
Taksen skal være basert på ordinære markedsindikatorer og verdsettingsstandarder og 
gjenspeile markedsverdi.  

Der det foreligger flere godkjente takster skal normalt gjennomsnittet legges til grunn, 
såfremt dette vurderes å være markedsverdien. Ved store avvik i takstene må det vurderes 
konkret i det enkelte tilfelle hvordan verdifastsettelsen skal gjennomføres.  

Ved direkte salg er det begrenset adgang til å selge til annen pris enn takst (forutsatt at 
denne avspeiler markedsprisen). Bare unntaksvis og dersom man ikke lykkes med å selge til 
takst kan man innrømme kjøper en ”rabatt” på inntil 5 %. Dette følger av ESAs retningslinjer 
for statsstøtte. Juridisk kompetanse må konsulteres dersom det er usikkerhet mht. 
statsstøtteproblematikk. 

 
Ekstern bistand ved ulike typer salg 

Åpent salg i markedet skal i hovedsak skje via eiendomsmegler. Øvrige forhold ivaretas av HF 
eller Sykehusbygg HF.  

Direkte salg, normalt til kommuner, skal også skje via megler, men gjennomføring i egen regi 
kan vurderes, eventuelt med meglers oppgjørsavdeling. Dette kan skje i regi av Sykehusbygg 
HF, alternativt lokalt med bistand fra Sykehusbygg HF for sikre at alle krav til formell 
fremgangsmåte og øvrige juridiske forhold ivaretas.  

Ved utviklingssalg kan det være behov for ekstern fagbistand til bl.a. til mulighetsstudier og 
utarbeidelse av reguleringsplaner. 

 
Klausulering ved direkte salg  

Når eiendommer selges direkte, for eksempel til fylkeskommune eller kommune, må det 
vurderes om kjøpsavtalen skal ta inn følgende klausul:  

”Dersom eiendommen, innen 10 år, omreguleres/bruksendres eller selges videre til 
annet formål/utnytting enn gjeldende reguleringsformål ved kontraktsinngåelse, har 
HF rett til 100 % av en eventuell verdiøkning.  

Eventuelle investeringer som fylkeskommunen/ kommunen har foretatt i 
eiendommen hensyntas i rimelig grad. Dersom det vurderes som urimelig å kreve 100 
% av verdiøkningen, kan HF akseptere at kravet på kompensasjon, helt eller delvis, 
reduseres. 

Fylkeskommunen/kommunen plikter å underrette HF dersom en situasjon som antas 
å kunne utløse krav om kompensasjon oppstår.”  

Gjeldende reguleringsformål skal oppgis i kontrakten. 

  



  
 
 

  
 
 

 

3. Noen vurderinger rundt forkjøpsrett og evt. omregulering av eiendommen.   

I en artikkel i GD 07.07.20 (https://www.gd.no/gausdal-kan-kjope-granheim-for-visning-har-ikke-
vart-droftet/s/5-18-1148431?access=granted&access=granted) uttaler Rune Aaberg, leder for 
eiendomsforvaltningen i Sykehuset Innlandet HF, at det trolig vil bli tatt kontakt mot Gausdal 
kommune en gang på nyåret om Granheim: 

«– Det ligger i kortene at når driften opphører, så skal ikke Sykehuset Innlandet sitte på denne 
eiendommen. Da vil eiendommen bli taksert og solgt på det åpne marked med mindre 
kommunen ser seg tjent med å overta, sier han. 

– Vi tar ikke stilling til hva eiendommen skal brukes til. Når tiden er inne, er det min jobb å 
sørge for å taksere anlegget og legge det ut for salg. Men før vi går ut i markedet, skal 
vertskommunen, i henhold til samhandlingsreformen, gis anledning til å utøve forkjøpsrett. 
Det innebærer at dersom kommunen melder seg interessert, så vil Sykehuset Innlandet gå i 
dialog med sikte på et salg. Hvis ikke kommunen er interessert, vil Granheim bli taksert og 
solgt på vanlig måte.» 

Ut fra de bestemmelser som er nedfelt i Sykehusbygg sine avhendingsrutiner synes forannevnte 
uttalelser å ikke være helt korrekte: 

 Eiendommen må takseres for å finne fram til en markedspris selv om kommunen skulle se 
seg tjent med å kjøpe eiendommen. 

 Kommunen har ingen forkjøpsrett (jfr. presiseringen referert foran i brev av 10.10.13 fra 
Helse Sør-Øst til Sykehuset Sunnås HF). 

 

Det er avhendingstrategien/-rutinenes bestemmelser om direkte salg som vil komme til anvendelse 
dersom kommunen skulle ønske å kjøpe eiendommen. Dette innebærer bl.a. at: 

 Eiendommen må takseres (markedspris), og kommunen kan påregne maksimalt 5% rabatt på 
denne taksten. 

 Kommunens mulighet for å kjøpe eiendommen direkte styrkes dersom kommunen har som 
intensjon å benytte eiendommen som ledd i oppfølgingen av samhandlingsreformen. 

 Det må påregnes at Sykehuset Innlandet HF / Helse Sør-Øst RHF vil ønske å klausulere retten 
til en evt. verdiøkning dersom kommunen f.eks. skulle foreta en omregulering til boligformål 
kort tid etter kontraktsinngåelse. Muligheten er allerede omtalt i nevnte artikkel i GD, og 
dette vil i tilfelle bli et viktig tema i evt. forhandlinger mellom kommunen og helseforetaket.  

 
Etter de omfattende utredninger som har vært gjort av de kommunale helsetjenestene i Gausdal de 
siste årene er det klart at kommunen ikke har behov for bygningsmassen på Granheim i 
tjenesteutviklingen eller i forbindelse med oppfølgingen av samhandlingsreformen (dvs. til det 
reguleringsformålet eiendommen har i dag). Kommunen har tvert imot en strategi om å 
arealeffektivisere og avhende egen bygningsmasse. Kommunen har heller ikke midler til å forta 
nødvendig oppgradering av egen bygningsmasse, og langt mindre til å kjøpe enda mer 
bygningsmasse med oppgraderingsbehov. All den tid kommunen befinner seg på ROBEK-lista må evt. 
investeringer også avklares med Fylkesmannen. 

Dersom et eventuelt kjøp skal vurderes, kan et alternativ være å tenke interkommunale tilbud inn i 
bygningsmassen på Granheim. Vi ser allerede at kommunene får et økt ansvar for mange 
pasientgrupper både innen somatikken og innen psykisk helse og rus. Etablering av interkommunale 

https://www.gd.no/gausdal-kan-kjope-granheim-for-visning-har-ikke-vart-droftet/s/5-18-1148431?access=granted&access=granted
https://www.gd.no/gausdal-kan-kjope-granheim-for-visning-har-ikke-vart-droftet/s/5-18-1148431?access=granted&access=granted


  
 
 

  
 
 

 

tilbud vil være i tråd med intensjonene med samhandlingsreformen, og vil ventelig kunne gi en 
forhandlingsposisjon som kan gjøre det mulig å unngå å få inn i kjøpsavtalen forannevnte klausul om 
at framtidig verdiøkning skal tilfalle helseforetaket. Om klausulen unngås vil det kunne gi mulighet til 
å omregulere til boligformål (konsentrert bebyggelse) de delene av tomta som ikke er bebygd i dag.  
 
Argumenter som kan benyttes i.f.t. å ikke ta inn nevnte klausul: 

 Når kommunen utvikler boligområder så selges tomtene som regel til selvkost, slik at det ikke 
ligger noe inntjeningspotensial av betydning for kommunen i en evt. omregulering. 

 Store deler av bygningsmassen på Granheim er av en slik karakter at omfattende 
oppgradering er nødvendig. 

 
Ved etablering av interkommunalt samarbeid påtar vertskommunen seg et arbeidsgiveransvar på 
vegne av deltakerkommunene, -noe som innebærer en risiko ved en evt. avvikling av samarbeidet. 
Det er imidlertid ikke nødvendigvis Gausdal kommune som trenger å være vertskommune for et evt. 
interkommunalt tilbud på Granheim, selv om bygningsmassen ligger i Gausdal; eksempelvis ligger 
den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad i Lillehammer kommune, mens Gausdal er 
vertskommune for samarbeidet. 

Dersom Gausdal kommune ikke ønsker å kjøpe og evt. omregulere eiendommen selv, men likevel 
ønsker å ha mest mulig kontroll på hva den skal søkes omregulert til, kan en aktuell strategi være å 
gå i dialog med Sykehuset Innlandet HF for å få dem til å gjennomføre en omreguleringsprosess forut 
for et salg på det åpne markedet (jfr. det som omtales som utviklingssalg i avhendingsstrategien 
referert foran). Det mest aktuelle for helseforetaket vil her ventelig være å omregulere eiendommen 
til boligformål, da dette antas å gi den høyeste salgsprisen ved påfølgende salg på det åpne 
markedet. Om det lykkes å få inn en eller flere utbyggingsaktører som er villig til å ta risiko for å 
utvikle boliger på eiendommen, så er dette noe som i første omgang vil gavne kommunen i.f.t. 
mulighetene for å opprettholde/øke folketallet, og i neste omgang kanskje også i.f.t. å styrke 
mulighetene for å få realisert øvrige utbyggingsprosjekter i Gausdal. 

Ved et åpent salg i markedet må en kunne påregne at en eventuell kjøper også vil fremme 
planinitiativ for omregulering av eiendommen bort fra gjeldende reguleringsformål. Kommunen har, 
som reguleringsmyndighet, i et slikt tilfelle mulighet til stoppe private planinitiativ. Lovgrunnlaget 
for å stoppe private planinitiativ er hjemlet i pbl § 12-8 annet ledd:  

«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 
initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis 
ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke 
påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 
kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig 
underretning.» 

Kommunen må begrunne en evt. bruk av pbl § 12-8, og jo høyere opp i planhierarkiet en 
bestemmelse om bruken er forankret, jo sterkere kort har kommunen på hånda i.f.t. å kunne si nei til 
f.eks. asylmottak. Videre kan hensynet til pågående prosesser med revisjon av planer på 
overordnede nivåer i seg selv være begrunnelser for å stoppe private planinitiativer (jfr. det som 



  
 
 

  
 
 

 

skjedde for ett år siden med planinitiativet for detaljregulering av Jønnbulia). Gjeldende overordnede 
planer for det aktuelle området i Follebu er som følger: 

 Kommuneplanens arealdel (2006, -revideres nå i 2020) 
 Kommunedelplan for Follebu (2002, -inntil kommuneplanens arealdel blir vedtatt) 
 Reguleringsplan for Follebu sentrum (2007)   

 

Endring av arealformål 
Dersom framtidig bruk av arealene ikke faller inn under regulert formål (Allmennyttig formål – 
sykehus, sykehjem og lignende), må det foretas en reguleringsendring. En evt. omregulering av 
Granheim-eiendommen vurderes å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger, siden en 
omregulering vurderes å ha vesentlig virkning for miljø, naturressurser og samfunn. Et evt. 
planarbeid må derfor innledes med utarbeidelse av et planprogram for å avklare rammebetingelsene 
for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Hensikten med planprogrammet er 
å klargjøre planprosessen og redegjøre for hvilke temaer som skal utredes nærmere som grunnlag for 
planforslaget.  
 
Ulike alternativer som kan vurderes for videre utredning av framtidig bruk av Granheim-eiendommen 
kan være: 

 Alternativ 0. Bygningene/området blir fortsatt brukt innenfor gjeldende reguleringsformål 
«sykehus, sykehjem eller lignende». Her antas å inngå ulik type behandlingsvirksomhet og 
annen helserelatert virksomhet, kurs, trening m.m. 

 Alternativ 1. Området tas i bruk til næringsvirksomhet. Forutsettes å ikke være støyende eller 
forurensende virksomhet pga. beliggenheten. Kan være i kombinasjon med kontor og 
servicefunksjoner. Reiselivsvirksomhet. Handel antas å være mindre aktuelt da den bør 
foregå i sentrum. Aktuelle formål må presiseres nærmere i planprosessen.  

 Alternativ 2. Boligformål. Eksisterende bygg bygges om til leiligheter. Grøntområdene bygges 
ut til boligformål. Konsentrert boligbebyggelse antas mest aktuelt.  

 Alternativ 3. Kombinasjon av alternativ 2 med boligbebyggelse på grønt-områdene, og alt. 0 
eller 1 i eksisterende bygg.  

 

 
Kommunedirektøren legger notatet fram til drøfting: 
Formannskapet har følgende innspill:  
 


