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Notat - PS 24/15 - Alternativer for utbygging av Vilberg skole

I utvalg for oppvekst og levekår stemte (6) for alternativ Trolldalen, mens flertallsvedtaket (7) 
ble følgende:

1. Ber om at det bygges ny Vilberg skole, eksisterende plassering er ikke egnet til ny 
skole.

2. Vi ønsker ny og bedre utredning av alternativet Tynsåkjordet og Elstad.
3. Ber om at administrasjonen klarlegger hva følgende eiendommer kan gi av inntekter:

- Nåværende Vilberg skoletomt
- LHL-tomta
- Trolldalentomta
- Olsrudtomta

I vedtakets pkt.2 bes administrasjonen legge frem en ny og bedre utredning av alternativene 
Tynsåkjordet og Elstad. Det ble ikke presisert ytterligere hva dette skulle innebære. På 
spørsmål fra administrasjonen ble tomtekostnader og dialog med grunneiere nevnt som 
områder som en ønsket belyst.

Eidsvoll kommune har hatt møte med grunneier på Elstad og telefonkontakt med grunneier av 
Tynsåkjordet. Begge kan være villige til å selge. Det var ikke naturlig å fremforhandle pris på 
de seks ulike alternativer som lå i den opprinnelige utredningen. Og hvis tomteprisen bare 
hadde blitt stipulert, kunne det svekket kommunens forhandlingsposisjon. Reelle forhandlinger 
bør gjennomføres når ett tomtealternativ er pekt ut. Forhandlinger kan starte før endelig 
vedtak er gjort av kommunestyret.

I administrasjonens orientering ble det tydeliggjort at både Tynsåkjordet og Elstad er 
landbrukseiendommer som vil kreve omregulering og der det vil være konflikt med 
jordvernhensyn. Dersom det velges alternativ med jordvernhensyn, bør tomten være mest 
mulig sentrumsnær og ligge i tilknytning til eksisterende byggeområder. Av de to 
lokaliseringsmulighetene, peker Tynsåkjordet seg ut som det klart beste alternativet ut fra 
dette hensynet . 

Det ble i utvalgsmøte informert om at regulering og prosjektering ikke bør gå parallelt hvis 
området er avsatt til LNF-område, da det knytter seg risiko til at omregulering ikke vil føre 
frem. På den annen side er den eneste muligheten for å få avklart muligheten å starte en 
reguleringsprosess. Prosjekteringen kan starte når reguleringsprosessen har kommet så langt 
at konfliktnivået er avklart.
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Utvalget signaliserte at tidsfaktoren spiller en mindre rolle, satt opp mot det å få en god 
løsning for nybygg av Vilberg skole og var innforstått med at en paviljong- løsning vil bli 
aktuell, hvis bygging av ny skole trekker ut i tid.

Av de fremlagte alternativene som i dag ligger i LNF-område, dvs. Tynsåkjordet og Elstad, 
mener rådmannen at Tynsåkjordet fremstår som det klart beste alternativet. På grunn av 
reguleringsrisikoen har rådmannen anbefalt Trolldalen blant alternativene som innebærer 
nybygg selv om Trolldalen ikke er en optimal lokalisering ut fra beligghenhet i forhold til øvrige 
byggeområder.

På grunn av anstrengt kommuneøkonomi, har rådmannen prinsipalt anbefalt løsning med 
rehabilitering og tilbygg. Av de to alternativene som krever gjenbruk av Vilberg barneskole, vil 
løsningen ekspropriasjon/kjøp fremstå som det beste alternativet hvis man ønsker en stor og 
sammenhengende skoletomt. Av hensyn til mulige konflikter har rådmannen likevel innstilt på 
løsningen med bruk av LHL-tomta og kjøp av Europrisbygget. Det presiseres at opsjonen 
knyttet til kjøp av Europris utløper 1.6.2015.

Selv om tomteprisene foreløpig ikke er klarlagt, presiseres det at den største 
prosjektkostnaden er selve skolebygget og at usikkerhet knyttet til tomtepriser i liten grad 
påvirker den totale prisen – med mulig unntak for alternativet som krever innløsning av tre 
boligtomter.

Når det gjelder verdivurdering av de eiendommene som er nevnt i vedtakets punkt 3, vil 
administrasjonen ta kontakt med et eiendomsmeglerfirma for å få et anslag av tomteverdi. 
Dette vil bli gjort umiddelbart etter påske, men arbeidet kan ta noe tid. 

Dersom kommunen velger kjøp av f.eks. Tynsåkjordet, kan de fire nevnte tomtene vurderes 
solgt. Rådmannen anbefaler imidlertid at et salg avventes til det er avklart om dyrket mark 
faktisk kan frigis. Det påpekes at best tomtepris oppnås dersom områder kan selges ferdig 
regulert.

Knut Haugestad
rådmann
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