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Komplisert eiendomsstruktur



Særlig krevende å utvikle sentrum

Sett fra gårdeier og investor

Motivasjon/interesse for utvikling

Myndighetsrisiko

Markedsrisiko

Store kostnader før inntektene kommer

Hvordan skape merverdi?

Sett fra planmyndigheten

Helhetlig utvikling – helst kvartalsvis

Store planfaglige ambisjoner

Stramme rammer i overordnet plan



Alternative strategier

1. Oppkjøpsstrategi

Stor aktør som evner å kjøpe opp områder

Spillsituasjon – den siste eiendommen kan bli 
kostbar

2. Samarbeidsstrategi

Samarbeid mellom gårdeiere hvor det er 
utviklingspotensiale

Naturlig avgrensning for å sikre 
gjennomførbarhet

Kommunen ta initiativ – pådriver?



Viktige prinsipper i samarbeidet

Avtale samarbeidet før planprosessen 

starter

Alle m2 bør være like viktige - uavhengig av 

framtidig formål

Planen må skape merverdi – dagens verdi er

basis

Tomtestørrelse eller takst som basis

Avtale bla hvordan en skal fordele merverdi 

og fordele kostnader



Samarbeidsmodeller

Samarbeidsavtale

Særlig dersom det er en stor/dominerende aktør

Utviklingsselskap

Forpliktende samarbeid organisert som AS

 Ikke overføre eiendom før utbygging

Forpliktelse til salg basert på inngangsverdi –

merverdi fordeles etter eiersits

Kan gjøre som til et utbyggingsselskap

Aksjene kan omsettes – få inn andre aktører

Kjøpesentertenking



Hvordan få det til?

Kaffemetoden



Kommunen som tilrettelegger

Samspillet mellom utbygger og kommunen 

er avgjørende

En aktiv og konstruktiv dialog i planprosessen

Forstå og respektere hverandres situasjon og 

behov

Bidra til utbygging som skaper attraktivitet og 

merverdi

Fleksibilitet på krav til parkering og uteareal

Kommunen som byggherre av infrastruktur





Utbyggingsområde

 Mørk farge nybygg – lys farge boliger som skal bestå

Mørkt område: Nybygg 

Boliger vist uten farge skal bestå



 Eierforhold

 60 eiendommer

25% kommunale, 

25% private som bor i område 

50% private eiere som ikke bor i området

Kvartal A Kvartal B Kvartal C

BLÅ – KOMMUNALE EIENDOMMER

HVITE – PRIVATE EIENDOMMER SOM IKKE SELV BOR I OMRÅDET

RØDSKRAVERT – PRIVATE EIENDOMMER OG SOM SELV BOR I OMRÅDET



Utfordringer

Planen utarbeidet uten aktiv involvering og 
eierfølelse hos berørte eiere

• Må derfor etablere plattform for åpen og god dialog

• Skape felles forståelse for utfordringene –
synliggjøre verdier og samlet utvikling av hvert 
kvartal

• Utarbeide felles strategi innenfor hvert kvartal –
spilleregler for fordeling av verdiene

• Legge grunnlag for videre handling



Adresse

Verdivurdering 

snittpris Tomt m2

Fordeling 

merverdi Total

30-70

salgspris (30-70) 

*

xxx 3 400 000 258 1 282 565 4 682 565

xxx 1 900 000 257 1 067 300 2 967 300

xxx 1 350 000 159 684 997 2 034 997

xxx 1 250 000 159 670 853 1 920 853

xxx 2 900 000 380 1 590 932 4 490 932

xxx 2 450 000 217 1 020 801 3 470 801

xxx 2 500 000 197 965 727 3 465 727

xxx 2 400 000 406 1 601 002 4 001 002

xxx 1 950 000 93 564 781 2 514 781

xxx 1 800 000 200 876 042 2 676 042

Sum eiendommer 21 900 000 2 326 10 325 000 32 225 000

xxx 2 050 000 226

xxx 400 000 120

xxx 25 000 20

Sum ubebygde tomter 2 475 000

Ny salgspris

Justert salgspris eks 

ubebygd

34 700 000 32 225 000



Status Nybyen, Kristiansand



Kvartal 2 i Kristiansand

Bakgrunn:

 Initiativtaker 

Gårdeierne

Ønsker å utvikle 

Kvadraturen med 

bolig og næring

Bevaringsverdig 

bebyggelse i 

deler av kvartalet

Stramme 

begrensninger på 

høyde, formål mv



Prosess

Samtaler med alle gårdeierne i kvartalet og 
andre viktige interessenter

Avdekke hvor det er interesse – og mulighet –
for utvikling

Etablerte et utviklingsselskap AS av eierne 
med utviklingseiendommer

Takserte ut fra dagens plan – grunnlag 
aksjesits

Ekstern profesjonell styreleder

Selskapet ansvarlig for dialog med andre 
gårdeiere og interessenter

Selskapet utarbeidet plan – krevende prosess



Utfordringer i reguleringsprosessen

Vurdering av verdi i dag – må sannsynliggjøre 
merverdi for å sette i gang

Krever økt volum – utnytte rammene i 
kommunedelplanen maksimalt

Forholdet til verneverdig bebyggelse

Kommunen ville ikke sette i gang før vi aksepterte 
vern

Vi viste til at det skulle vurderes i plan

Grundig vurdering konsekvenser

Kommunens innstilling

Endelig vedtak



Vedtatt reguleringsplan for Kvartal 2



1. etasje



Gode overganger



Felles uteareal



Hva var utfordringene?

Selskapsmodellen fungerte godt

Skape større verdier gjennom plan

Krever høy utnyttelse for å lykkes

Vern av gammel bebyggelse

Utnytte høydene

Bruk av taket

Parkering for butikk

God overgang mot verneverdig bebyggelse

Mulighet for etappevis utbygging



Kystveien Utvikling AS i Arendal

Bakgrunn:

5-6 grunneiere i et 

attraktivt og 

sentrumsnært 

område. 

Kommunen en av 

grunneierne. 

Tomteområdet ca 

14.000 m2 

Krav om 

detaljregulering



Om prosessen

Samtaler med alle eierne 

Ett felles selskap for helhetlig utvikling av området

Optimalisere totalverdiene - alle får mer ut enn det en 

kunne klare alene

 Kjøpte ut de som ikke var interessert

Selskapet ansvarlig for dialog med andre 

interessenter

 Velforeninger

 Enkeltpersoner

Media



Vedtatt reguleringsplan Kunnskapshavna del 3



Samarbeid er nødvendig

Krav til plan for hele kvartal

Gårdeierne samarbeide – kommunen kan ta initiativ

Ekstern og uavhengig prosessledelse

Definere felles spilleregler og samarbeidsmodell før

en starter planprosess

Gjennomføringsfokus i hele planprosessen

 Skape merverdier, etappevis gjennomføring

Felles plan – verdiøkning – få inn tunge aktører til å 

sikre gjennomføring

Videreføre felles eierskap – kjøpesentermodell?


