
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 15142/21 Arkivsaksnr.: 21/1971-1 
 
Saksbehandler: Olaf Sønstegård/Rannveig Mogren 
 
SALG AV EIENDOMMEN «ENGJOM SKULE»  
 
Vedlegg: Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - 
 
SAMMENDRAG: 
Salg av Engjom skule gjennomføres til den som per 16. juli 2021 kl. 12 har det høyeste budet.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I kommunestyrets møte 21.06.2018, sak 45/18, ble følgende vedtatt:  
  

1. Kommunestyret slutter seg til at bygningsmassen og tomtearealet i Engjom 
reguleres til bolig- og idrettsformål, og legges ut for salg på det åpne marked 
slik som beskrevet i saken, bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges 
til høystbydende. 

2. Kommunestyret slutter seg til at bygningsmassen og tomtearealet ved Myra 
barnehage reguleres til boligformål og legges ut for salg på det åpne marked slik 
som beskrevet i saken, bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til 
høystbydende.  

3. Kommunestyret slutter seg til at eiendommen Mælingsvegen 26 tilbys nåværende 
leietager for takst. Hvis ikke leietager ønsker å kjøpe legges eiendommen ut til 
salgs på det åpne marked. 

4. Formannskapet får delegert myndighet til å gjennomføre salgene omhandlet i 
punkt 1 og 2. Rådmannen får delegert myndighet til å gjennomføre salget i punkt 
3.  

5. Salgsinntekt fratrukket utgifter til gjennomføring av salget avsettes til 
kommunens kapitalfond. 

 
Som det framgår av vedtaket er det formannskapet som er delegert myndigheten for 
gjennomføring av salget for Engjom.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Reguleringen er endret i etterkant av dette vedtaket. I første gangs høring av 
kommuneplanens arealdel ble Engjom skule foreslått avsatt til boligformål. Regionale 
myndigheter var tydelige på at dette ikke var i tråd med nasjonale 
føringer med tanke på avstand til sentrale funksjoner, og at de ville gå imot dette. Formålet 
ble derfor endret til næring, og i den endelige planen som kommunestyret vedtok i sak 
20/21 i mars står det i bestemmelsene at området kan omfatte lett industri-, lager- og 
håndverksvirksomhet. Et areal på ca. 6 mål rundt skolebygningen er nå avsatt til 
næringsformål, mens rektorboligen med tilhørende uthus ble avsatt til boligformål. 
Sistnevnte er fradelt og solgt. Resten av den opprinnelige eiendommen er avsatt til 
landbruksformål 
 
I kommunestyrets møte i mai 2021, ble det gjennom et notat under referatsaker reist 
spørsmål om det burde vurderes å sette vilkår eller formål om bruken i forbindelse med salg 
av eiendommen.  Kommunestyret konkluderte med at det ikke var ønskelig.  
 
Salgsprosessen: Gjennom kommunens eiendomsmegler (DNB Eiendom) ble eiendommen 
lagt ut for salg. Eiendommen har ligget ute for salg et par uker. Det har vært stor interesse 
med mange på visning og flere som har gitt bud.   
 
 
VURDERING: 
Salg av Engjom skule gjennomføres til den som per 16. juli kl. 12 har det høyeste budet.  
 
Det høyeste budet er på kr. 1.300.000. Budgiver er Mathias Enge.  
 
Kommunedirektøren går inn for at budet aksepteres. 
 

--- 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Gausdal kommune aksepterer budet fra Mathias Enge på kr. 1.300.000,-.


