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Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 

omregulering av tomt og salg av eiendom 

(Åsgårdmarka) 

 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF mottok brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 9. januar 
2014 ad. Reguleringsplan Åsgårdmarka – til styret i Helse Nord RHF, se vedlegg.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandlet styresak ST 81/2013 
Åsgårdmarka i styremøte, den 30. september 2013. I styresaken er det redegjort for og 
fremmet begrunnet forslag om å omregulere oversiden av Åsgårdveien i Tromsø 
(Åsgårdmarka) til boligformål med tanke på fremtidig salg. Omregulering og fremtidig 
salg begrunnes fra strategiske og økonomiske motiv, og er i tråd med tidligere 
styresaker. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende fremlagte 

detaljreguleringsplan for Åsgårdmarka til Tromsø kommune med tanke på 
omregulering av området til boligformål og salg. Forslaget gjelder følgende 
eiendommer i Tromsø kommune: 
Gnr. 118 med følgende bnr.: 407, 408, 409, 443, 506, 507, 669, 1526, 1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1561. 
 

2. Styret ber om at direktøren etter eventuell godkjenning av reguleringsplanen fremmer 
en egen sak om salgsstrategi og innhenting av tillatelse til salg fra Helse Nord RHF. 

 
3. Styret forutsetter at inntektene fra et eventuelt salg helt eller delvis skal bidra til 

modernisering eller nybygg på rus- og psykiatriområdet. 
 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 

Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 

§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
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I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det fattet følgende vedtak i punkt 4, 1. avsnitt: Avhending av eiendomsmasse 
skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra eventuelle 
kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 
Om Åsgårdmarka 
Åsgårdmarka er et svært attraktivt område, vestvendt med svært god utsikt og gode 
solforhold. Det er utarbeidet detaljert reguleringsplan for nytt boligområde (jf. 
reguleringsplan). Området ligger sentralt på Tromsøya med kort avstand til alle byens 
funksjoner, arbeidsplasser, skoler og turområder.   
 
Eiendommen Åsgårdmarka ligger øst for Åsgårdeiendommen.  Åsgårdmarka er i dag 
delvis bebygd. Det er mye ubenyttet areal mellom dagens bygningsmasse. Det er stor 
etterspørsel etter boligtomter på Tromsøya. Området vurderes ikke som spesielt egnet 
til fremtidig helsetilbud eller tjenestetilbud hverken for pasienter eller ansatte i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). UNN kan ikke se at det er behov for 
området til sykehusdrift. 
 
Reguleringsplanen legger opp til en betydelig boligfortetning i Åsgårdmarka og 
inkluderer etablering av en ny barnehage, etter ønske fra Tromsø kommune. Det legges 
opp til at dagens sykehusvirksomhet innenfor det regulerte området på sikt flyttes til 
nedsiden av Åsgårdveien, alternativt at hele virksomheten flyttes til Breivika-området. 
Dette vil utredes nærmere i det planlagte arbeidet med strategisk utviklingsplan UNN 
2030 og idé-faseutredning av psykiatrien i UNN Tromsø i 2013-2014.  
 
Noe av den spredte bygningsmasse som i dag befinner seg på området, er fredet og har 
dermed begrensinger med hensyn til fremtidig utnyttelse. Verneverdig bebyggelse 
innenfor området sikres i planen. 
 
Forslaget til reguleringsplan tar utgangspunkt i en fremtidig strukturering av området, 
der alle sykehusfunksjoner samles på nedsiden av Åsgårdvegen, og boligfunksjoner 
inklusiv barnehage samles på oversiden av veien. Oppdelingen vil være en fordel for 
både beboere og sykehusdriften. Det legges opp til en trinnvis gjennomføring av planen 
i takt med at institusjonsdelen på oversiden avvikles.  
 
Økonomi  
Området antas å gi god økonomisk gevinst ved et eventuelt fremtidig salg. Eksakt verdi 
er usikkert å angi, da det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til realiseringen, så 
som om UNN skal selge hele eiendommen under ett eller stykke den opp i deler, før et 
eventuelt salg.  
 
I dag inneholder området 124 boenheter av ulik størrelse, fordelt over ca. 25 bygg. 
Bokført verdi på disse byggene er ca 70 mill kroner. Byggene bærer preg av mangel på 
vedlikehold og fremstår som slitte og trenger betydelige oppgraderinger i fremtiden. En 
del av leilighetene er så slitte at de ikke er utleibare, da UNN ikke har økonomiske 
midler til omfattende vedlikehold av boligene.  
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Det planlegges i reguleringsplanen å bygge 455 nye enheter, på til sammen 48 433 m2

 

, 
med ulike størrelser. Området er totalt på ca 110 dekar. I tillegg avsettes et område for 
barnehage, etter sterke signaler fra Tromsø Kommune.  

Salgspriser på sammenlignbare områder i Tromsø i dag er ca. kr 40 000,- pr. m2

 

 ferdig 
bygd bolig. Dette indikerer en utsalgspris på 1 937 mill kroner for alle boenhetene. I 
tillegg kommer salgspris på de 124 eksisterende boenhetene, på et sted trolig mellom 
100 og 150 mill kroner. 

En ekstern aktør har antydet en netto gevinst på mellom 100 og 250 mill kroner for hele 
området, etter utbygging av de planlagte boenhetene og oppgradering av vei med mer.  
 
Driftsutgifter i dag på området er ca. 3 mill kroner, bl. a. kommunale avgifter, 
eiendomsskatt og forsikring. Dagens leieinntekter er på ca 6 mill kroner, slik at netto 
inntekt i dag er på ca. 3 mill kroner. 
 
Forankring/medvirkning 
Det er gjennomført flere møter med Tromsø Kommune og Troms Fylkeskommune. Det 
er gjennomført møter med klinikkledelsen og tillitsvalgte/ vernetjenesten på Åsgård. 
Saken har videre vært behandlet i ledergruppen i UNN og fulgt de medvirkerarenaer 
som følger av retningslinjer for behandling av styresaker, herunder egne møter i UNN 
med ansattes organisasjoner, arbeidsmiljøutvalg og brukerutvalgets arbeidsutvalg 31. 
oktober 2012 og 18. september 2013. 
 
Medbestemmelse 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – salg av tomt (Åsgård) ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 12. februar 2014 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene er enig i at Universitetssykehuset Nord-Norge HF avhender eiendommen som er 
omtalt i saken. 
 
Vurdering 
Siden det i denne saken foreslås å selge en eiendom som overstiger verdien på 10 mill 
kroner, er dette en sak som adm. direktør innstiller overfor styret å fremme som sak til 
foretaksmøtet i Helse Nord RHF.  
 
For vurderingene som ligger til grunn, vises det til styresak i UNN, jf. styresak 81/2013 i 
UNN HF Åsgårdmarka – reguleringsplan. Adm. direktør er enig i vurderingen 
helseforetaket har gjort knyttet til behovet for å eie eiendommen, og anbefaler at 
eiendommen selges.  
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om 
et foretaksmøte for å få godkjent salg av nevnte eiendom i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, og at frigjorte ressurser disponeres i tråd med tidligere vedtak.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 
foretaksmøte til å avhende eiendommen Åsgårdmarka i Tromsø fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 
2. Styret forutsetter godkjent reguleringsplan fra Tromsø kommune, før salg eventuelt 

gjennomføres. Universitetssykehuset Nord-Norge HF søker Tromsø kommune om å 
få godkjent reguleringsplanen. 

 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Brev fra UNN HF til Helse Nord RHF om reguleringsplan Åsgårdmarka 
 
Referanseliste:  Styresak 81/2013 i UNN HF Åsgårdmarka – reguleringsplan 
 Reguleringsplan beskrivelse Åsgårdmarka 
 

Dokumentene er lagt ut på Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 
nettsted – se her: 

 Styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 30. september 2013 
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http://www.unn.no/styremoeter/unn-hf-styremoete-i-tromsoe-30-09-2013-article97731-18088.html�
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