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SAMMENDRAG: 
Nytt område for boligtomter i Heggen i Follebu er under utbygging. I saka foreslås 
rammer for prissetting av tomtene slik at en omtrent oppnår kostnadsdekning når alle 
tomtene er solgt. Dersom flere er interessert i samme tomt, foretas budgiving.  
For gjenværende tomter i Forset og Svingvoll beholdes prisene uendra, og for disse 
tomtene settes prisene ned etter 8 og 12 år. Kommunen skal fortsatt ha gjenkjøpsrett 
dersom tomt ikke bebygges innen to år.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Historikk 
Prinsipp for prising av kommunale boligtomter ble sist fastsatt av kommunestyret i 2007 
(sakene 26 og 27/07 den 10.05.2007). Dette var i forbindelse med salg av tomter i første 
utbyggingsetappe i Heggen boligfelt i Follebu.  
 
I vedtaket i sak 26/07 heter det bl.a. at «for Heggen boligfelt og framtidige boligfelter legges 
til grunn kommunens samla utgifter med ervervet, fordelt på tomtearealet», og at «alle 
tomtepriser indeksreguleres årlig med konsumprisindeksen». Og videre: «Når flere melder sin 
interesse for samme tomta avgjøres tildelingen ved loddtrekning som i dag». 
 
I sak 27/07, som gjelder refusjoner for tomtetekniske arbeider, heter det i vedtaket:  
 

1. Refusjonene differensieres i tettstedene med 100 % for Follebu, 100 % for Segalstad 
Bru, 70 % for Forset og 50 % for Svingvoll.  

2. Refusjonene for 2007 fastsettes med en normalpris for det enkelte tettsted som følger: 
……….. 

3. Refusjonene differensieres innen det enkelte boligfelt med 10 % over normalpris for 
de beste tomtene og en reduksjon på 10 % for de dårligste. Administrasjonen gis 
fullmakt til å foreta denne vurderingen.  



  
 
 

  
 
 

 

4. For ubesatt tomter reduseres refusjonene til 80 % etter 8 år og 60 % etter 12 år. 
Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for planutvalget til 
vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

5. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse.  
Kjøperen forplikter seg til å iverksette bebyggelse av tomta innen 2 – to år etter at 
skjøte er utstedt.  
Hvis bebyggelse ikke er iverksatt innen nevnte frist tilbakeføres tomta til Gausdal 
kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
Hvis kjøper ønsker å overdra tomta i ubebygd tilstand i løpet av 2-årsperioden har 
Gausdal kommune forkjøpsrett til tomta mot slik godtgjørelse som nevnt ovenfor. Eier 
av tomta må da skriftlig informere Gausdal kommune om at overdragelse/salg 
vurderes. Gausdal kommune må gi skriftlig melding innen 1 – en måned etter at 
eieren av tomta har meddelt at han ønsker å overdra sin tomt ubebygd, om kommunen 
ønsker å benytte forkjøpsretten. I motsatt fall faller forkjøpsretten bort.  
Det vil bli inntatt i kjøpekontrakten og evt. skjøte bestemmelser om disse forhold. 

6. Refusjonene beregnes og reguleres ved utgangen av hvert år basert på de kostnader 
kommunen til enhver tid har hatt på de opparbeidede tomtefelter. 

7. Saken om ovenstående retningslinjer for tomterefusjoner skal tas opp til revidering en 
gang for hver kommunestyreperiode.  

 
Etter at dette ble vedtatt er det ferdigstilt to nye tomtefelt: Svingvoll i 2009 og Veisten i 2016. 
Prisen på tomtene i Svingvoll er redusert med 20 %, og selges nå for ca. kr. 150-155.000. 
Tomtene på Veisten er regulert slik at det kan bygges en- eller tomannsboliger. Prisen er nå ca. 
kr. 320-325.000 (prisene er oppjustert fordi det er tillatt å bygge tomannsboliger). 
På Segalstad Bru er det igjen ei gammel tomt, som er til salgs til sterkt redusert pris. I Follebu 
er det ingen tomter igjen.  
 
Nye tomter i Heggen 
Utbygging av fjerde byggetrinn i Heggen er i gang, og tomteteknisk arbeid forventes ferdigstilt 
i september. Tomtene er planlagt klare for salg i oktober. Kalkylene for tomteteknisk arbeid er 
på kr. 25 millioner. Dette innbefatter veg, vatn, avløp, overvatn, el og fiber, samt omfattende 
sikring mot flom. Det er bestilt nedlegging av høgspentledninger i området til jordkabel, og 
kostnaden med dette kommer i tillegg med litt under 3 millioner kroner. 
 
Nederst i feltet er det et område på ca. 10 dekar som skal brukes til flomsikring ved 
fordrøyning av vatn i en flomsituasjon. Kostnaden med dette er med i tallet over. Området 
planlegges tilrettelagt som et større fellesområde for leik, aktivitet og opphold, og på en slik 
måte at det tåler overflømming og fjerning av slam etterpå. Dette området vil også være for 
alle eksisterende boliger i Heggen-feltet, og kan også betjene andre boliger i nærheten. Tiltaket 
er under prosjektering, og kostnaden er ikke avklara enda.  
 
Total utbyggingskostnad anslås til å bli ca. 30 millioner kroner.   
 
Etter reguleringsplanen er det 15 eneboligtomter og 11 tomter for en- eller tomannsboliger. 
Det er 6 felt for konsentrert utbygging der det kan bygges 94 – 122 boenheter (tar et 



  
 
 

  
 
 

 

gjennomsnittstall for utbygging blir det 102 boenheter). Samla antall boenheter kan dermed bli 
128 – 159 fullt utbygd.       
 
 
VURDERING: 
I Svingvoll er det solgt veldig få tomter de siste årene. Tomtene må sies å være svært rimelige, 
så det antas ikke at det er tomtekostnaden som begrenser salg av tomter her. Spørsmålet blir 
om en skal holde fast ved tidligere vedtak og redusere prisene med ytterligere 20 % om to år.  
 
Tomtene på Veisten er nylig ferdigstilt. Her har det vært liten interesse for eneboliger. 
Etterspørselen har vært noe større etter tomannsboliger, så derfor er reguleringsplanen omgjort 
slik at alle tomtene kan bebygges med tomannsbolig. Noen tomter er solgt. Etter at 
eneboligtomtene ble omgjort til tomter for tomannsboliger, ble tomteprisen noe forhøya. Etter 
tidligere vedtatt prinsipp skal denne prisen fortsatt gjelde i 5 år til, før den blir satt ned med 20 
%. 
 
Heggen er ei stor utbygging som vil gi mange nye boenheter. Det tomtetekniske arbeidet er 
omfattende, spesielt med den fokus som har blitt de siste årene på flomfare. Kartlegging av 
flomrisiko har vært grundig, og tiltak som gjennomføres nå er langt mer omfattende enn det 
som er gjort ved tidligere utbygginger. Dette vil gi et sikkert tomteområde, og sikkerheten vil 
også øke for nedenforliggende boliger og infrastruktur ellers i området. Nedlegging av 
eksisterende høgspentnett fra luft til jord vil gi et mer attraktivt boligområde. Etablering av et 
stort friområde med god tilrettelegging vil gjøre dette området endra mer attraktivt.  
 
Rådmannen mener at tomteprisen for Heggen må beregnes for seg, og at det ikke er 
hensiktsmessig å trekke inn opparbeidelseskostnader for gamle tomtefelt i andre deler av 
kommunen. Området er også så attraktivt at det forsvarer en høgere tomtekostnad enn vi har 
hatt tidligere, både ut fra beliggenhet, helling og solforhold, sikkerhet, opparbeida friområde 
m.m. 
 
Rådmannen har gjort beregninger med differensierte beløp for refusjon for tomtetekniske 
arbeider avhengig av om det er en-, tomanns- eller flermannsboliger, og har kommet fram til 
følgende forslag til refusjonsbeløp: 
 Enebolig  kr. 325.000 
 Tomannsbolig  kr. 434.000 (kr. 217.000 pr. enhet) 
 Flermannsbolig kr. 170.000 pr. boenhet. 
Dette vil gi et samla refusjonsbeløp på ca. kr. 29 millioner (forutsatt gjennomsnittlig utnytting 
av tomtene for flermannsboliger). 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Råtomtprisen kommer i tillegg. Samla tomtepris vil da bli: 
 Eneboligtomt 800m2   ca. kr. 450.000 
 Tomannsboligtomt 1000 m2 ca. kr. 590.000. 
Omkostninger ved salget kommer i tillegg.  
 
For tomtene til konsentrert utbygging vil prisen være fra 2,4 millioner kr til 5,6 millioner kr, 
avhengig av størrelse og antall enheter som kan bygges der.   
 
Med dette forslaget vil kommunen nesten få dekket sine kostnader med kjøp og opparbeidelse 
av tomtefeltet. Prisen vil bli en del høgere enn det som har vært på kommunale tomter 
tidligere. Likevel er dette rimelige tomter i forhold til det som ellers omsettes i distriktet 
(Lillehammer-regionen).  
 
Kommunen kan velge å selge tomtene billigere, ut fra hensynet til at en ønsker økt bosetting 
fortest mulig. Kommunen må da subsidiere tomtene. Det motsatte alternativet er å øke prisen 
for at kommunen skal ha fortjeneste på tomtesalget.  
 
De prisene som blir oppgitt i prospektet vil være minimumspriser. Dersom flere er interessert i 
samme tomta foreslås det budgiving. Systemet med loddtrekning når flere er interessert i 
samme tomt, har i veldig liten grad vært aktuelt. Tomtene bør også prises litt forskjellig ut fra 
forskjellig attraktivitet, det vil si at en fortsetter tidligere vedtak om at rådmannen kan justere 
prisen for den enkelte tomt med +/- 10 %. 
 
Kommunen har av og til forespørsel fra utbyggere om opsjon på tomt. Rådmannen tilrår å 
formalisere dette med at det kan gis opsjon på tomter for inntil 1 år, slik at de kan avklare om 
utbygging kan settes i gang. Dette gjelder for tomter for tomannsboliger og større. I og med at 
dette binder opp tomta i forhold til andre potensielle kjøpere, synes det rimelig at det tas noe 
betaling for dette.  
 
Konklusjon 
- Det gjøres ingen endringer i tomteprisene for Svingvoll og Veisten. Tidligere fastsatt 

prisdifferensiering mellom tettstedene oppheves.  
- Prinsippet med reduksjon av tomteprisene etter 8 og 12 år opprettholdes for Svingvoll og 

Veisten. 
- Dersom flere er interessert i samme tomt skal det være budgiving. 
- Administrasjonen kan gi opsjon på tomter for to- og flermannsboliger inntil 1 år. For dette 

betales det forskudd på 2 % av tomteprisen. Dette trekkes ikke fra prisen dersom det blir 
salg.   

- Kommunens forkjøpsrett ved videresalg av tomt oppheves.  
- Prisene for Heggen fastsettes ut fra sjølkostprinsippet, og med slik innretning etter 

tomtetype som vist i saksframlegget. Rådmannen kan gjøre mindre justeringer.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 



  
 
 

  
 
 

 

 
innstilling: 

 
1. Prisene for kommunale boligtomter i Forset og Svingvoll beholdes uendra.  

 
2. For usolgte tomter i Forset og Svingvoll reduseres tomteprisen til 80 % etter 8 år og 60 % 

etter 12 år. Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for 
planutvalget til vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

 
3. Refusjon for tomtetekniske arbeider i nytt område Heggen 4 fastsettes slik: 

Tomt for enebolig   kr. 325.000 
Tomt for en- og tomannsbolig  kr. 434.000 
Tomt for konsentrert utbygging kr. 170.000 pr. boenhet (midlere tall for utnytting): 
I tillegg kommer pris pr. m2 råtomt oppjustert til dagens nivå. 
 

4. Rådmannen kan differensiere prisene med inntil 10 % over normalpris for de beste tomtene 
og redusere med inntil 10 % for de dårligste. Tomteprisene avrundes til hele tusen kroner.  
 

5. Prisene justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen.  
 

6. Dersom flere er interessert i samme tomt, arrangeres det budgiving.  
 

7. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse. Kjøperen forplikter seg til å 
iverksette bygging på tomta innen to år etter at skjøte er utstedt. Hvis det ikke skjer 
tilbakeføres tomta til Gausdal kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
 

8. Rådmannen kan gi opsjon til utbygger på tomter for to- og flermannsboliger. For dette 
betales i forskudd 2 % av tomteprisen. Dette refunderes ikke ved kjøp av tomta.   
 

9. Disse retningslinjene tas opp til ny vurdering ved utbygging av nytt tomtefelt.  
 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 46/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 
 
1. Prisene for kommunale boligtomter i Forset og Svingvoll beholdes uendra.  

 



  
 
 

  
 
 

 

2. For usolgte tomter i Forset og Svingvoll reduseres tomteprisen til 80 % etter 8 år og 60 % 
etter 12 år. Fortsatt ledige tomter etter 16 år i det enkelte felt skal legges fram for 
planutvalget til vurdering av hva som kan gjøres for å få omsatt tomtene.  

 
3. Refusjon for tomtetekniske arbeider i nytt område Heggen 4 fastsettes slik: 

Tomt for enebolig   kr. 325.000 
Tomt for en- og tomannsbolig  kr. 434.000 
Tomt for konsentrert utbygging kr. 170.000 pr. boenhet (midlere tall for utnytting): 
I tillegg kommer pris pr. m2 råtomt oppjustert til dagens nivå. 
 

4. Rådmannen kan differensiere prisene med inntil 10 % over normalpris for de beste tomtene 
og redusere med inntil 10 % for de dårligste. Tomteprisene avrundes til hele tusen kroner.  
 

5. Prisene justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen.  
 

6. Dersom flere er interessert i samme tomt, arrangeres det budgiving.  
 

7. Den enkelte tomt skal betales i sin helhet ved overtakelse. Kjøperen forplikter seg til å 
iverksette bygging på tomta innen to år etter at skjøte er utstedt. Hvis det ikke skjer 
tilbakeføres tomta til Gausdal kommune mot netto kjøpesum minus 5 %. 
 

8. Rådmannen kan gi opsjon til utbygger på tomter for to- og flermannsboliger. For dette 
betales i forskudd 2 % av tomteprisen. Dette refunderes ikke ved kjøp av tomta.   
 

9. Disse retningslinjene tas opp til ny vurdering ved utbygging av nytt tomtefelt.  
 
 


