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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 21. oktober 2021 
 
 
 

Sak 121-2021 

Vestre Viken HF – Avhending av eiendommer ved Evje barnehager, Stanga 14 og 16, 1346 
Gjettum, gnr. 84, bnr. 179 og del av gnr. 84, bnr. 241 i 3024 Bærum kommune. Samsalg 
med Bærum kommune 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HFs anmodning om samtykke til 

avhending av eiendommer ved Evje barnehager i Bærum kommune, til foretaksmøtet i 
Helse Sør-Øst RHF for behandling. Anmodningen omfatter to av de tre byggene for Evje 
barnehager, Stanga 14 og 16, 1346 Gjettum, som tilhører eiendommene gnr. 84, bnr. 179 
og del av gnr. 84, bnr. 241 i 3024 Bærum kommune.  

 
2. Bærum kommune har hjemmel til gnr. 84, bnr. 179, mens Vestre Viken HF er 

hjemmelshaver til gnr. 84, bnr. 241. Bærum kommune ønsker ikke å kjøpe Vestre Viken 
HFs eiendom. Vestre Viken HF og Bærum kommune har inngått avtale om samsalg av 
eiendommene. Samsalget inkluderer også Stanga 18, hvor avhending ble godkjent av 
foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 28. november 2018. Eiendommene legges dermed 
ut for salg i det åpne markedet. 
 

3. Frigjort likviditet skal øremerkes for fremtidige bygginvesteringer i Vestre Viken HF. 
Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 
 

4. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres 
korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 
Hamar, 13. oktober 2021 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av eiendommene til Evje Barnehager, 
Stanga 14 og16, 1346 Gjettum. Eiendommene ligger i 3024 Bærum kommune ved Bærum 
sykehus og har gnr. 84, bnr. 179 og del av gnr. 84, bnr. 241, som er i prosess for fradeling for 
eget gårdsnummer. Vestre Viken HF har inngått avtale med Bærum kommune om samsalg 
av eiendommene, som også inkluderer Stanga 18, på det åpne markedet. Salg av Stanga 18 
er allerede godkjent av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 28. november 2018. 
 
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om 
avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 
RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn og tidligere styrebehandling 
Styret i Vestre Viken HF behandlet avhending av eiendommene ved Evje barnehager, Stanga 
14, 16 og 18, 1346 Gjettum, med gnr. 84, bnr. 179 og del av gnr. 84, bnr. 241, i 0219 (nå 3024) 
Bærum kommune, i møte 27. juni 2018. Følgende enstemmige vedtak ble fattet i sak 36/18:  

Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av eiendommene ved 
Evje Barnehager i Bærum kommune. 

 
Vestre Viken HF oversendte 28. juni 2018 anmodning til Helse Sør-Øst RHF om avhending 
av eiendommene.  
 
Den 26. september 2018 ba Vestre Viken HF om at avhending av Stanga 14 og 16 ble utsatt i 
påvente av avklaringer med hjemmelshaver Bærum kommune, og saken i den omgang ble 
avgrenset til avhending av Stanga 18. Avhending av Stanga 18 ble behandlet i styresak 091-
2018, og i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 28. november 2018.  
 
Gjennomføringen av avhendingsprosess for Stanga 14 og 16 ble dermed stilt i bero i påvente 
av avklaring med Bærum kommune. Gjennom videre dialog mellom Vestre Viken HF og 
Bærum kommune om samsalg av deres eiendommer, kom det fram at de ønsket en helhetlig 
avhending av Evje barnehager. Det som tidligere var tre barnehager, driftes i dag som én 
barnehage med flere avdelinger med tre adresser. Stanga 18 ble ikke lagt ut for salg til tross 
for tidligere godkjenning både i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksmøtet i 2018. 
Samarbeidsavtalen med Bærum kommune kom på plass 28. august 2021, og saken er 
dermed oversendt Helse Sør-Øst RHF på nytt. Vestre Viken HF ber om at saken behandles 
samlet for alle de tre gateadressene.  
 
Barnehagevirksomheten i regi av Vestre Viken HF er avviklet, og eiendommene har ingen 
funksjon i forhold til helseforetakets kjernevirksomhet. Eiendommen er leid ut til Espira 
Gruppen AS, som benytter arealene til drift av barnehage. 
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Vestre Viken HF har som en del av BRK-prosjektet, som omfatter oppgradering av 
sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg, vurdert framskrevet aktivitet for foretaket 
fram mot 2035. Gjennom BRK-prosjektet er det vurdert at utviklingskapasiteten ved Bærum 
sykehus er ivaretatt uten at dette berører de eiendommene som i denne sak foreslås 
avhendet. 
 

2.2 Eiendommens omfang 
Eiendommen er beliggende i Stanga 14, 16 og 18, 1346 Gjettum, i Bærum kommune, og 
ligger sør for sykehusområdet ved Bærum sykehus. Eiendommen som planlegges avhendet 
omfatter 3 separate barnehagebygg: 

•  «Skogholtet», Stanga 14, med 528 kvm. påstående bygning, oppført 1988. 
• «Nøtteskogen», Stanga 16, med 455 kvm. påstående bygning, oppført 1972. 
• «Blåveisbakken», Stanga 18, med 435 kvm påstående bygning, oppført 1977. 

 
Grunneiendommen som planlegges for avhending utgjør ca. 8 900 kvadratmeter. Alle 
bygninger på eiendommen er eid av Vestre Viken HF. Grunneiendommen består av to gårds- 
og bruksnummer hvor Bærum kommune og Vestre Viken HF eier henholdsvis ca. 3 300 og 
ca. 5 600 kvadratmeter. Stanga 18, som allerede er godkjent for salg i forbindelse med en 
tidligere styrebehandling, utgjør ca 3250 kvadratmeter av Vestre Viken HFs eiendom. 
 

 
Figur 1: Kart over Bærum sykehus, med Evje barnehager nederst til høyre i bildet, innenfor blå sirkel. 
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Figur 2: Fasadefoto «Nøtteskogen», Stanga 16, Espira Evje barnehage 

 

2.3 Juridiske avklaringer 
Eiendommen omfatter andel av gnr. 84, bnr. 241 som er under matrikulering (fradeling) fra 
Vestre Viken HF sin eiendom for Bærum Sykehus, og gnr. 84, bnr. 179 som eies av Bærum 
kommune. Bygningsmassen eies i sin helhet av Vestre Viken HF. Det er inngått avtale 
mellom Vestre Viken og Bærum kommune om samsalg av eiendommen og det er ingen 
uavklarte juridiske forhold som har betydning for salget. 
 

  
Figur 3: Utsnitt av eiendomskart som grunnlag for avhending. Hjemmelshaver for grønt areal gnr. 84 bnr. 179 er Bærum 
kommune. Blått areal skal skilles ut fra gnr. 84, bnr 241 som eies av Vestre Viken HF.   

Stanga 18 

Stanga 14 
Stanga 16 
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2.4 Forhold knyttet til reguleringsplan, vern og ytre miljø  
I reguleringsplanen ligger eiendommene i område for offentlig formål. Eiendommen er ikke 
vernet i Landsverneplanen for helsesektoren og er heller ikke omfattet av lokalt vern. Det er 
ikke registrert forurensning i grunnen på eiendommen. Eiendommens tidligere bruk tilsier 
heller ikke at det skal være forurensning i grunnen. Bygningsmassen kan inneholde 
miljøfaktorer som spesielt må hensyntas ved endringer eller rivning. Bygningsmassen 
overdras som den står og kjøper må være innforstått med de forhold som gjelder og 
utfordringer knyttet til eventuelle endringer i bygningsmassen, og må ha det fulle ansvar for 
tiltak som vil kunne påvirke miljøet.  
 

2.5 Verdivurdering 
Verdivurdering av eiendommene er utarbeidet av BER Bygg og eiendomsrevisjon AS, datert 
16. mars 2018, og oppdatert 24. september 2020 av Veridian analyse AS (tidligere BER Bygg 
og eiendomsrevisjon AS).  
Verdivurderingene er som følger: 

• Skogholtet, Stanga 14, 8,8 millioner kroner. 
• Nøtteskogen, Stanga 16, 16,4 millioner kroner. 
• Blåveisbakken, Stanga 18, 14,6 millioner kroner. 

 
Verdien av de samlede eiendommene ble da satt til 39,8 millioner kroner. Det kan bli aktuelt 
å gjennomføre en oppdatering av verdivurderingen før salg.  
 
Vestre Viken HF og Bærum kommune er enige om å samarbeide om avhendingen, og at den 
samlede salgssummen for eiendommen skal fordeles med 79 % til Vestre Viken HF og 21 % 
til Bærum kommune. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Basert på fremlagt materiale er det etter administrerende direktørs vurdering ikke kommet 
fram noe som er til hinder for avhending av eiendommene som beskrevet i denne saken. 
Avhending av eiendommene er i tråd med Helse Sør-Øst RHFs målsetting om å effektivisere 
arealbruken i foretaksgruppen. 
 
Administrerende direktør anbefaler at eiendommene avhendes i henhold til anmodningen 
fra Vestre Viken HF. Avhendingsprosessen omfatter tre gateadresser og tre bygninger, 
hvorav den ene, Stanga 18, allerede er godkjent av for salg av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 
RHF. Administrerende direktør legger til grunn at salget gjennomføres i henhold til lover og 
forskrifter, samt instrukser gitt i styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF. 
 
Det er inngått avtale mellom Vestre Viken HF og Bærum kommune om samsalg av 
eiendommen. Bærum kommune ønsker ikke å kjøpe Vestre Viken HF sin eiendom. 
Eiendommen kan dermed legges ut for salg i det åpne markedet. 
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Frigjort likviditet skal øremerkes for fremtidige bygginvesteringer i Vestre Viken HF. 
 
Vestre Viken HF har ansvar for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko 
knyttet til avhendingen. Avhending av eiendommen må behandles i foretaksmøtet i Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Vedlegg 1 Saksfremlegg Vestre Viken HF styresak 36/2018 
• Vedlegg 2 Møteprotokoll for styremøte i Vestre Viken HF den 27. juni 2018 
• Vedlegg 3 Vestre Viken HF – Avhending av barnehager 
• Vedlegg 4 Styresak 091-2018 Vestre Viken HF – Avhending av eiendom ved Evje Barnehager, 

Stanga 18 
• Vedlegg 5 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 28. november 2018 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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