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Styret Helse Sør-Øst RHF 22. august 2019 
 
 
 

Sak 065-2019 

Vestre Viken HF, nytt sykehus i Drammen – fullmakt til makeskifte av eiendom og 
pantsettelse for gjennomføring av oppgjør 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg 

av del av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-
Øst RHF for behandling. Salget er ledd i makeskifte av eiendom med Bane Nor Eiendom AS. 
 

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til å 
godkjenne pantsettelse av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Eiendommen er tilhørende Vestre Viken 
HF og skal pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med 
beløp stort kroner 60 millioner kroner som ledd i oppgjøret med Bane Nor Eiendom AS. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 15. august 2019 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus   
administrerende direktør 
  



 

 

 

1. Hva saken gjelder 
 
Helse Sør-Øst RHF har siden høsten 2015 ledet arbeidet med å avklare forutsetninger for og 
gjennomføre tomteerverv til nytt sykehus i Drammen på Brakerøya. Wikborg Rein 
Advokatfirma AS (WR) bistår i arbeidet.  
 
Denne saken redegjør for Vestre Viken HF sin anmodning til Helse Sør-Øst RHF om å få selge 
en del av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune, som ledd i makeskifte med 
Bane Nor Eiendom AS. 
 
Makeskiftet innebærer i realiteten overdragelse av fast eiendom som Vestre Viken HF nå 
eier, og i den forbindelse også behov for å tinglyse en sikringsobligasjon som formelt sett 
innebærer en pantsettelse av samme eiendom. Styret i Vestre Viken HF har derfor bedt om 
foretaksmøtets samtykke til pantsettelse og salg av fast eiendom tilhørende Vestre 
Viken HF, jf. helseforetaksloven § 31 første ledd.  
 
Før vedtak kan fattes av foretaksmøtet i Vestre Viken HF, skal saken forelegges Helse- og 
omsorgsdepartementet etter anmodning fra styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. 
helseforetaksloven § 31 andre ledd.   
 

2. Hovedpunkter  
 
Bakgrunn og historikk 

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF vedtok den 22. juni 2016 at nytt sykehus i Drammen, 
Vestre Viken HF, skulle planlegges på Brakerøya. I statsbudsjettet for 2017 ble Helse Sør-Øst 
RHF tildelt en øvre låneramme for bygging av nytt sykehus i Drammen.  
 
I forbindelse med bygging av nytt sykehus på Brakerøya må det gjennomføres tomteerverv. 
Helse Sør-Øst RHF har siden høsten 2015 ledet arbeidet med å avklare forutsetninger for og 
å gjennomføre tomteerverv til nytt sykehus i Drammen på Brakerøya. For å sikre fremdrift i 
arbeidet med tomteerverv fattet Drammen kommune vedtak om ekspropriasjon i bystyret 
den 31. oktober 2017, etter anmodning fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Det vises for øvrig til sak 054B-2016 behandlet i styremøte 16. juni 2016, sak 007-2017 
behandlet i styremøte 2. februar 2017, sak 081-2017 behandlet i ekstraordinært styremøte 
17. august 2017, sak 027-2018 behandlet i styremøte 8. mars 2018 og sak 018-2019 
behandlet i styremøte 14. mars 2019. 
 
Styret i Vestre Viken HF har behandlet sak om pantsettelse og salg av del av eiendommen 
gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune i styremøte den 8. juli 2019. Dette som ledd i 
makeskifte av eiendom med Bane Nor Eiendom AS. Styret i Vestre Viken HF fattet følgende 
vedtak:  

1. Styret tar status av erverv av tomter på Brakerøya til orientering.  

2. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF, i tråd med helseforetakslovens 
§31, med anmodning om at eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune, kan 
avhendes som ledd i makeskifte med Bane Nor Eiendom AS.  

  



 

 

 

3. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF med anmodning om godkjennelse 
av at eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune tilhørende Vestre Viken HF, 
pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med beløp 
stort kroner 60 millioner kroner som ledd i oppgjøret med Bane Nor Eiendom AS, jfr. 
helseforetaksloven § 31. 

 

Makeskifte med Bane Nor Eiendom AS 

Bane Nor Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS har gjennom sitt felleseide selskap 
Drammen Helsepark AS, til hensikt å utvikle en helsepark i tilknytning til sykehuset. I den 
forbindelse er det ønskelig at Bane Nor Eiendom AS erverver eiendom som i dag tilhører 
Vestre Viken HF og som ikke er nødvendig for sykehusprosjektet. Den eiendommen som 
Bane Nor Eiendom AS skal erverve fra Vestre Viken HF (Makeskiftetomten) er en del av 
eiendommen som Eie 1 AS eide før overdragelsen til Vestre Viken HF den 1. mars i år 
(gnr. 113 bnr. 285 i Drammen). Eiendommen har aldri vært benyttet til sykehusvirksomhet. 
Ervervet skal gjennomføres ved et makeskifte, altså bytte av eiendom.  
Makeskiftet har vært en forutsetning for Bane Nor Eiendom AS for å inngå avtale med de 
fremforhandlede vilkår.  
 
Avtaler med Bane Nor Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS er signert av 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF den 25. juni 2019, jf. vedtak av styret i Helse 
Sør-Øst RHF i sak 018-2019 (behandlet av styret i møtet den 14. maris 2019). Det er ved 
signering tatt forbehold om godkjenning av makeskifte i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF, i 
og med at vedtak om å avhende fast eiendom skal fattes av foretaksmøtet etter at saken er 
forelagt for departementet (jf. helseforetaksloven § 31).  
 
Siden makeskiftet innebærer at vederlaget for eiendom som erverves fra Bane Nor 
Eiendom AS delvis gjøres opp ved bytte av eiendom, så fører makeskiftet til at 
kontantvederlaget som skal utbetales for erverv av eiendom fra Bane Nor Eiendom AS' 
reduseres sammenlignet med om hele vederlaget skulle gjøres opp med pengeoverføring.  
 
For å kunne gjennomføre makeskiftet ved oppgjørsansvarlig (eiendomsmegler/advokat) er 
det nødvendig å tinglyse en såkalt sikringsobligasjon på grunnboksbladet til eiendommen 
som Makeskiftetomten er en del av. Sikringsobligasjonen utstedes til oppgjørsansvarlig 
(Wikborg Rein Advokatfirma AS) for et beløp på 60 millioner kroner og skal sikre at 
oppgjøret gjennomføres i samsvar med regelverket og det som er avtalt. Formelt innebærer 
en sikringsobligasjon en pantsettelse av eiendommen. Også pantsettelse av fast eiendom 
skal vedtas av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 31.  
 
Parallelt med forhandlingene med Helse Sør-Øst RHF har Bane Nor Eiendom AS ført 
forhandlinger med Drammen kommune om etablering av helsehus. Forhandlingene med 
kommunen er omtalt i avtalen, hvor det fremkommer at Bane Nor Eiendom AS forventer å 
inngå avtale/intensjonsavtale med Drammen kommune om etablering av helsehus på 
Makeskiftetomten. Kommunen er kjent med at deler av eiendommen som i dag eies av 
Vestre Viken HF er tiltenkt Drammen helsepark, slik det er lagt til grunn i forslag til 
detaljregulering. I forslaget til detaljregulering er det vurdert at samlokalisering av sykehus 
og helsehus m.m. samlet sett bidrar til å styrke infrastrukturen innen helsefeltet i 
Drammensregionen. 
  



 

 

 
Det vises for øvrig til vedlagte styresak 32/2019 i Vestre Viken HF, behandlet i styret i 
Vestre Viken HF 8. juli 2019. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør er tilfreds med at Helse Sør-Øst RHF nå er kommet til enighet 
med to av de store grunneierne på Brakerøya, Bane Nor Eiendom AS og Eidos 
Eiendomsutvikling AS.  
 
Administrerende direktør har signert avtaler med Bane Nor Eiendom AS og Eidos 
Eiendomsutvikling AS etter fullmakt gitt i styremøte 14. mars 2019 i sak 018-2019 Nytt 
sykehus i Drammen – status og erverv av tomt på Brakerøya.   Helseforetaksloven § 
31 innebærer at vedtak om å avhende fast eiendom skal fattes av foretaksmøtet i Vestre 
Viken HF etter at saken er forelagt for departementet og behandlet i foretaksmøtet for Helse 
Sør-Øst RHF. Ved signeringen er det således tatt forbehold om at foretaksmøtet godkjenner 
makeskiftet 
 
Avtalene innebærer forutsigbarhet i kostnadsbildet og at den nødvendige fremdriften i 
sykehusprosjektet opprettholdes.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken 
HF sin anmodning om samtykke til salg av del av eiendommen gnr 113 bnr 285 i Drammen 
kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Salget er ledd i makeskifte 
av eiendom med Bane Nor Eiendom AS. Videre anbefaler administrerende direktør at styret 
i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til 
pantsettelse av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til foretaksmøtet i 
Helse Sør-Øst RHF for behandling. Eiendommen er tilhørende Vestre Viken HF og skal 
pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med 60 millioner 
kroner som ledd i oppgjøret med Bane Nor Eiendom AS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Vestre Viken HF, styresak 32/2019, unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 23, jf. § 12 
• Vestre Viken HF, foreløpig protokoll fra behandling av styresak 32/2019 i møtet 8. juli 2019 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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