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Vedr. grunnerverv av deler av gbnr 2/8 til ny gang og sykkelsti 
 

Jeg viser til deres brev til Flaskebekk Vel, datert 23. september 2021, samt vår 
telefonsamtale, 4. oktober 2021, om grunnerverv av deler av gbnr 2/8.  
  
Som nevnt i vår telefonsamtale ønsker vi å komme med utfyllende informasjon som vi 
mener gir grunnlag for en ny prisfatsetting av overnevnte tomt. 
  

• Tomtepris for gbnr 2/8, østsiden av Kapellveien: Flaskebekk Vel har siden 2020 vært 
i dialog med ND Eiendom om å selge vår tomt, gbnr 2/8 på østsiden av Kapellveien, 
til dem. ND Eiendom ønsker å føre opp et 3 etasjers forretningsbygg på tomt gnr/bnr 
2/272, Kapellveien 117.  De ønsker å kjøpe vår tomt som en del av den planlagte 
utbyggingen. Prisen på vår tomt bør derfor vurderes som en næringseiendom og ikke 
som et boligeiendom. Den reelle prisen på vår tomt bør derfor settes 2-3 ganger 
høyere enn den tomteprisen dere bruker. Vi mener derfor at stripeprisen bør økes til 
40% av kvadratmeterprisen for byggeklare tomter.  

• Grunnerverv størrelse: Vår tomt, gbnr 2/8 på østsiden av Kapellveien, er på ca 98 
m2. Hvis vi forstår deres kartskisser riktig ønsker dere et grunnerverv på ca. 55 m2, av 
denne tomten. D.v.s. dere erverver ca 56% av denne delen av tomten vår. De ca 43 
m2 vellet sitter igjen med vil være nesten umulig for oss å få omsatt da arealet er 
svært lite og sannsynligvis uinteressant for eventuelle kjøpere. Vi ber derfor om at 
grunerveret økes til hele, gbnr 2/8 på østsiden av Kapellveien. D.v.s. ca 98 m2. 

  
Vi ber derfor at stripeprisen for gbnr 2/8, østsiden av Kapellveien økes til 40% av av 
salgsverdien og at Fylke kjøper hele denne tomten.  
 
D.v.s. at prisen settes til  
Gbnr 2/8, vestsiden av Kapellveien: 5.000 * 20% * 33 m2   =  33.000 kroner 
Gbnr 2/8, østsiden av Kapellveien:   5.000 * 40% * 98 m2  =  196.000 kroner 
Totalt:         = 229.000 kroner 
 
 
På vegne av Flaskebekk vel 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik Meltzer 
Leder Flaskebekk Vel 
styret@flaskebekk.no 


