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Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering 

 
Saksbehandler: Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.: 20/01152-17 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 26.05.2021 

Formannskapet 02.06.2021 

Kommunestyret             

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt mot drift og 
vedlikehold av gangveien. Begrunnelsen for at arealet overtas 
vederlagsfritt er som følger: 

a. Verdien ved en ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-
55002. 

b. Det er en fordel for alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes 
både frem til BS9 opparbeides (for kommunen) og etter at BS9 
opparbeides (for grunneier). 

 
2. Kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til 

sentrumsformål (ca. 253 kvm), innenfor felt BS9 i R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, for kr 4 800 000 i henhold til 
verdivurderingen av 22.04.2021.  

 
Ås, 10.05.2021 

 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør kommunalsjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
Verdivurdering Ås kommune Gnr 54 bnr 361 

Verdivurdering Gårds nr 54 Bruks nr 353 fra Norsk Eiendomstaksering 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
LB-2019-55002: https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-
55002?q=LB-2019-55002 

https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-55002?q=LB-2019-55002
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-55002?q=LB-2019-55002
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Grunneiere gnr 54 bnr 353 og 361.  
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 107/20, punkt 3: Rådmannen gjør videre 

utredning rundt de juridiske-, planfaglige- og verdimessige forholdene av 
eiendom 54/353 før saken behandles på nytt. Eiendom 54/361 selges ikke før 

detaljplan foreligger. 
 

Denne saken er en oppfølging av dette vedtaket. 
 
Fakta i saken: 

Gangveien på gnr 54 bnr 353 ble opparbeidet i forbindelse med at BaneNOR 
bygde dobbeltspor i 1991. Gangveien var anleggsvei frem til 1993/94, og ca 900 

meter av gangveien ble siden overtatt av kommunen. Det var tydelig i avtalen 
mellom kommunen og BaneNOR at kommunen selv måtte stå for nødvendig 
grunnerverv for å få adgang til gangveien fra nord. Det ble tilbudt kr 50/m2 for 

arealene til eierne av gbnr 54/353 og 54/354. Dette ble godtatt av grunneierne 
for eiendommene i brev av 27.05.1998, dersom kommunen bekostet gjerde 

mellom gangveien og eiendommene. Kostnaden til slikt gjerde ble anslått til kr 
16 000, altså en betydelig kostnad sett i forhold til prisen på arealene. 
Formannskapet vedtok 14.10.1998 å erverve grunnen, samt å dekke kostnadene 

til oppmåling og overdragelse samt nettinggjerde. Utgiftene skulle dekkes over 
1999-budsjettet. Begge eiendommene ble fradelt og oppmålt for kommunens 

regning for kr 9 744 den 24.11.1999. Eierne av gnr 54 bnr 354 godtok 
kommunens tilbud, og kommunen overtok eiendommen 05.04.2001.Kommunen 
sendte forslag til skjøte også til eierne av gnr 54 bnr 353 den 02.03.2001. Det 

ble i følgebrevet nevnt at man jobbet med finansiering av gjerdet. Skjøtet ble 
ikke returnert i signert stand.  

 
Etter dette har det ikke vært bevegelse i saken før grunneierne henvendte seg til 
kommunen 19.01.2020 med forespørsel om å makeskifte gnr 54 bnr 361 med 

gnr 54 bnr 353. 
 

Grunneierne ble informert om saksgangen 17.02.2020; verdivurdering måtte 
foreligge for å fastslå eventuell verdidifferanse før et makeskifte kunne 
gjennomføres. Ifølge opplysninger fra eierne mottatt 21.04.2020 ble det 

opprinnelige tilbudet fra 2001 muntlig avslått fordi de synes prisen var lav.  
 

Verdivurderinger ble innhentet i juli 2020. 
Gangveiparsellen ble verdivurdert til kr 200 000, dvs kr 740 per m2  
 

Eiernes advokat purret på kommunen i oktober 2020. 
 

Kommunestyret vedtok i sak 107/20 den 25.11.2020 i punkt 3 følgende: 
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Rådmannen gjør videre utredning rundt de juridiske-, planfaglige- og 
verdimessige forholdene av eiendom 54/353 før saken behandles på nytt. 

Eiendom 54/361 selges ikke før detaljplan foreligger. 
 
Kommunedirektøren har deretter hatt møte med utbygger av BS9 hvor det ble 

enighet om å innhente ny verdivurdering for gnr 54 bnr 361. Ny verdivurdering 
forelå i april 2021 og er på kr 19 000 pr kvm for den del av arealet som er avsatt 

til BS9. Det er ikke innhentet ny vurdering av gangveiarealet. Detaljregulering er 
foreløpig ikke gjennomført. 
 

Eierne av BS9 er interesserte i å kjøpe kommunens andel av BS9 for kr 
19 000/m2. Eier av BS9 har anmerkning til at taksten har lagt til grunn at 

kabelpåvisning sannsynligvis ikke kommer i konflikt med utbyggingen. Det er 
likevel hensyntatt en risiko ift. kabelpåvisningen, slik at verdivurderingen har gitt 

fradrag for denne usikkerheten. Se takst side 17.  
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren vil i det følgende gjøre en juridisk-, planfaglig-, og 
verdimessig vurdering av forholdene rundt gnr 54 bnr 353. 

 
Juridisk sett har kommunen per i dag ingen rettighet til å ha gangvei over gnr 54 
bnr 353. Dette betyr at grunneier kan velge å sperre eller fjerne veien dersom de 

ønsker det. 
 

Gangveien er imidlertid, gjennom områdereguleringsplanen for Ås sentrum fra 
2019, regulert til kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 
infrastrukturtrasé med feltnavn SKF2, samt baneformål. Om SKF1 og 2 står det i 

planbestemmelse 5.5 som følger: 
5.5 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 

(SKF1-2) Innenfor SKF1-2 kan det opparbeides gang- og sykkelvei med samme 
standard som SGS. Gang- og sykkelveien kan benyttes som driftsvei for 
tilgrensende landbrukseiendommer. 

 
Bane NOR kan benytte gang- og sykkelveien ved drift og vedlikehold av 

jernbanen, samt stenge veien ved behov. Gang- og sykkelveien skal istandsettes 
etter stengeperioder med reparasjon av eventuelle skader samt nødvendig 
rengjøring for å opprettholde god fremkommelighet. 

 
Langs gangveien er det regulert inn en grønnstruktur med feltnavn G13. Om G13 

står det i bestemmelse 6.3: 
Grønnstrukturen skal ha bredde som anvist på plankart, og utformes slik at det 
kan tas i bruk som del av overordnet overvannshåndtering og tjene som flomvei 

for tilgrensende områder, jf. punkt 3.6. 
 

Grønnstruktur og fellesarealer i byggeområdene skal etableres slik at 
møteplasser og grøntområder tilknyttes overordnet grønnstruktur. Det skal 
etableres gjennomgående tursti langs grønnstrukturen. 

 
Det skal utarbeides skjøtselsplan for drift av områdene G13-16 før det gis 

igangsettingstillatelse for bebyggelse i byggeområdene omfattet av 
rekkefølgekrav for opparbeidelse, jf. punkt 2.2.1. Skjøtselsplanen skal gi 

bindende føringer om driftsansvar i områdene. 
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I 2.2.1 er det angitt at opparbeidelse av grøntområde og overvannsløsninger 

langs jernbanen Moer G13 er rekkefølgekrav for ramme-/igangsettingstillatelse 
innenfor BS9. 
 

Dette betyr at det må etableres tursti langs G13 for at man skal få tillatelse til å 
bygge på BS9. Gang-/sykkelveien oppfyller rekkefølgekravet i 2.2.1. At det 

allerede er etablert en gang-/sykkelvei her medfører en stor fordel for eierne av 
BS9, som dermed vil slippe kostnaden med å opparbeide turveien i forbindelse 
med utbyggingen, fordi BaneNOR allerede har opparbeidet veien, og kommunen 

har driftet og vedlikeholdt den siden 1993. 
 

Advokat Koren har anført at kommunen har tre valg i saken; enten å 
ekspropriere grunnen, fjerne gangveien eller komme frem til en avtale med 

grunneier om erverv. 
 
I avtalen mellom NSB og Grunneier, som grunneier selv har lagt frem, går det 

frem at NSB skulle fjerne veien dersom de ikke avtalte at grunneier skulle overta 
veien. Ettersom veien ikke ble fjernet, må det legges til grunn at slik avtale ble 

inngått. Dersom slik avtale ikke ble inngått vil det være BaneNOR som har 
ansvaret for å fjerne veien og ikke kommunen. Veien er nå imidlertid regulert inn 
i områdereguleringsplanen, og ettersom BaneNOR gjennom planbestemmelse 

5.5 har hjemmel til å benytte traséen for drift og vedlikehold anses det som lite 
hensiktsmessig å vurdere en slik løsning på nåværende tidspunkt, særlig når 

grunneierne også må opparbeide turvei langs G13 for å få bygge på BS9. 
Resultatet kan i ytterste konsekvens bli at BaneNOR ber om at arealet 
eksproprieres for å sikre fremkommelighet dersom grunneier fjerner gangveien. 

For kommunen er det imidlertid ikke noe i veien for å godta at grunneier fjerner 
veien og selv eventuelt må opparbeide ny turvei i forbindelse med utbyggingen 

av BS9. 
 
Ekspropriasjon eller fjerning av gangveien anses etter dette ikke som spesielt 

aktuelle alternativ. For ordens skyld vil kommunedirektøren bemerke at 
Borgarting lagmannsrett i overskjønn LB-2019-55002 satte 

ekspropriasjonserstatningen til kr 0 for areal ekspropriert fra NGI til gang- og 
sykkelsti over Ring 3/Sognsveien i Oslo som ble bygget av Statens Vegvesen. 
Det ble ansett som påregnelig at kommunen ville betinget seg fri grunn til dette 

tiltaket om ikke vegvesenet hadde bygget gang og sykkelveien. Det ble også 
ansett at tiltaket tilførte større verdi til NGIs eiendom enn verdien av grunnen 

som ble ekspropriert, fordi NGI slapp å bidra økonomisk til opparbeidelsen av 
gang- og sykkelveien. Ekspropriasjonserstatningen ble derfor satt til kr 0, jf. 
ekspropriasjonserstatningslova §§ 5 og 9. Overskjønnet ble ikke tillatt fremmet 

for høyesterett, og er altså rettskraftig. 
 

Koren anfører også at et alternativ er å komme frem til en avtale om 
grunnerverv. Det foreligger en verdivurdering på kr 740,47 per m2 fra 2020. I 
denne verdivurderingen er det lagt til grunn en stripeverdi på 35 % av 

gjennomsnittlig boligtomtverdi på Ås etter den modell Statens vegvesen benytter 
ved stripeerverv. Med bakgrunn i overskjønnet fra Borgarting Lagmannsrett 

ovenfor er det grunn til å tro at Statens vegvesen ikke ville benyttet den 
modellen i dette tilfellet. Kommunedirektøren vil ikke anbefale å erverve arealet 
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for kr 740,47/m2, når verdivurderingen fra 2020 er gjort med sviktende 
forutsetninger.  

 
Ettersom kommunen har driftet og vedlikeholdt gangveien uten formell rettighet 
til dette kan det virke urimelig at det ikke ytes vederlag for arealet. Dette 

forholdet medfører imidlertid en besparelse for utbygger av BS9 i dag, ettersom 
det nå allerede finnes turvei langs BS9. Dersom kommunen ikke hadde driftet og 

vedlikeholdt denne siden 1993 ville det vært behov for å bygge turvei før det 
kunne igangsettes noe prosjekt på BS9. Det er også på det rene at grunneierne 
avslo kommunens tilbud om vederlag for kjøp av arealet i 2001, et tilbud naboen 

takket ja til. 
 

Kommunedirektøren vil bemerke at det er uheldig at kommunen i sin tid ikke 
fulgte opp det formelle i saken, og at kommunen har driftet en gangvei på 

annenmanns grunn i ca 20 år. Det er derfor positivt at eierne ved utbygging av 
BS9 også selv vil få fordeler av dette forholdet som et slags vederlag for bruken 
gjennom 18 år. At kommunen har driftet og vedlikeholdt veien i 18 år slik at 

eierne får en lavere kostnad for å opparbeide turvei, samt at kommunen har 
betalt for opprettelse av gangveiparsellen som egen grunneiendom, noe som er 

en fordel dersom turveien skal overtas av kommunen (pris i dag kr 38 016), 
anses å være av klart større verdi enn summen som ble tilbudt i 2001 også hvis 
man indeksregulerer tilbudet fra 2001 på 13 505 kr, som i dag er kr 21 706,49. 

Grunneierne anses dermed ikke å ha lidt noe tap ved at kommunen har driftet 
gangveien på deres eiendom. 

 
Kommunedirektøren har etter dette kommet frem til at den beste løsningen er å 
tilby grunneierne å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt nå, slik at vi kan sikre 

drift og vedlikehold av gangveien både før og etter utbyggingen av BS9 
igangsettes. En slik løsning vil være fordelaktig for grunneierne fordi de da ikke 

vil ha plikt til å drifte og vedlikeholde turveien etter utbyggingen. For kommunen 
er det positivt å sikre at gangveien er åpen for ferdsel frem til BS9 utvikles. 
Dersom grunneier ikke ønsker dette, anbefaler kommunedirektøren å la 

eierforholdene bestå. Dette betyr at det vil være eierne av BS9 som har ansvaret 
for å drifte og vedlikeholde gangveien på gnr 54 bnr 353. 

 
Når det gjelder den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til BS9 anbefaler 
kommunedirektøren at man selger denne nå for kr 4 800 000 i henhold til 

verdivurderingen av 22.04.2021 (vedlagt). Dette fordi det er vanskelig for eierne 
av resten av BS9 å gå videre med et prosjekt og en detaljregulering uten å ha 

sikret seg eierskap til dette arealet. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt har ingen økonomiske konsekvenser ut 
over kostnadene til tinglysning av eierskiftet. Gangveien driftes og vedlikeholdes 

allerede i dag av kommunen, og parsellen er allerede oppmålt. 
 
Salg av del av gnr 54 bnr 361 vil gi kommunen en inntekt på kr 4 800 000. 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen. 
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Alternativer: 
For gnr 54 bnr 353 foreligger følgende alternativer til kommunedirektørens 

innstilling om å overta arealet vederlagsfritt slik at drift og vedlikehold av 
arealet sikres for fremtiden: 

 

 La grunneierne beholde arealet i påvente av en utvikling av eiendommen 
 Innhente ny takst og kjøpe arealet 

 
For del av gnr 54 bnr 361 foreligger bl.a. følgende alternativer til innstillingen om 
salg til avholdt takst: 

 Beholde arealet i påvente av endelig regulering av BS9 
 Beholde arealet i påvente av endelig regulering av BS8 (Hangartomta) 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 
vederlagsfritt mot drift og vedlikehold av gangveien. 
Begrunnelsen for at arealet overtas vederlagsfritt er at verdien ved en 

ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-55002, og at det er en fordel for 
alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes både frem til BS9 opparbeides 

(for kommunen) og etter at BS9 opparbeides (for grunneier). 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 

som er regulert til BS9 for kr 4 800 000 i henhold til verdivurderingen av 
22.04.2021 før detaljregulering foreligger. Dette fordi det er vanskelig for eierne 

av resten av BS9 å gå videre med et prosjekt og en detaljregulering uten å ha 
sikret seg eierskap til dette arealet. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 

 


