
Kjøp og salg av 
kommunal eiendom

Presentasjon til kontrollutvalget, 25.11.2020



BESTILLING:

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.09.2020: 

PS 20/52 Eventuelt 

Kontrollutvalget tok opp to saker som de ønsket informasjon om i sitt neste 

møte: 

Innsyn i kommunens håndtering når det gjelder salg av eiendom, i hvilken 

grad etterleves gitte forutsetninger. Herunder ansvar, fullmakter og 

organisering av kjøp og salg av eiendommer i Fredrikstad kommune, 

ansvarsdeling mellom kommunen og Isegran Eiendom AS. 
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1. OVERFØRTE EIENDOMMER TIL 
ISEGRAN EIENDOM AS



Overføring av eiendommer til Isegran Eiendom

I bystyrevedtak 137/17 og 72/18 ble det vedtatt å opprette et kommunalt 

eiendomsselskap. I bystyrevedtak 72/18 ble det vedtatt hvilke eiendommer 

som skal overføres. 

Disse er: 

• Gudebergjordet, ca. 86 dekar 

• Apenes Gate/ Brochs gate, ca. 4,4 dekar  

• Damstredet, ca. 1,1 dekar

• Kjæråsen, ca. 101,6 dekar

• Nygata, ca. 1 dekar
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Overføring av eiendommer til Isegran Eiendom 
forts.

• St. Hansfjellet Vest, ca. 4,2 dekar, St. Hansfjellet Øst, ca. 5,1 dekar

• St.Hansfjellet / Myragata, ca. 2,5 dekar, St. Hansfjellet / Valkyriegate ca. 

580 m2

• Brønnerødlia ca. 181,8 dekar, Dypeklo, ca. 16 dekar

• Langøya, ca. 85,5 dekar, Rekustad, ca. 41 dekar

• Slevik hytteområde, ca. 68,6 dekar, Utsikten, ca. 1,4 dekar

• Sorgenfri, ca. 37,8 dekar, Karjolveien, ca. 2,9 dekar 

• Åsgårdveien ca. 791 m2 
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2. KJØP OG SALG AV 
KOMMUNALE BOLIGER
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Kommunale boliger

Ansvar

• Teknisk drift/Etat for bygg og eiendom

Fullmakt

• Direktør/Etatssjef

Organisering av kjøp og salg av kommunale boliger

• Alt av kjøp og salg av boliger gjennomføres av Teknisk drift (TD) ved Etat for bygg og eiendom i 

samarbeid med Seksjon for helse og velferd (HOV). 

• Ved salg innhentes ekstern takst.

• Kommunen benytter eiendomsmegler til å gjennomføre kjøp og salg av boliger, herunder skrive 

kjøpekontrakt, oversende skjøte til Kartverket, sørge for tinglysning m.m. Det vurderes å 

benytte egne ressurser til noe av dette arbeidet fremover.



Kjøp av kommunale utleieboliger
• Formål: Dekke behov for boliger til vanskeligstilte grupper som selv ikke kommer inn på det 

private boligmarkedet. 

• Behovet for kjøp initieres av HOV. Behovsmelding utarbeides og sendes til Husbanken 

(tilskuddsmidler). 

• Kjøp avhenger av tilgjengelige midler i investeringsbudsjettet, eller eget politisk vedtak om kjøp 

av spesielle prosjekter (i tillegg til behov fra HOV). 

• Alle kjøp over NOK 10 mill. skal risikovurderes (tilstand, reguleringsstatus, pris, anskaffelsesform, 

strategisk risiko, likebehandling av aktører m.m.)

• Alle boliginvesteringer skal være selvfinansierende, dvs. finansiert med husleieinntekter og 

tilskudd fra Husbanken.

• Husbankens «Eie først»: Startlån til familier for å kunne kjøpe bolig.                                

Kommunen har opsjon på å kjøpe boligen hvis det ikke fungerer.
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Prosedyre godkjent 25.3.2020: “Kjøp av kommunale utleieboliger”



Flytskjema foil nr. 8
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Salg av kommunale boliger

• Salg av kommunale utleieboliger som anses som 

uhensiktsmessige objekter (kostnadene ved 

vedlikehold blir større enn inntektene over tid), 

besluttes av HOV og TD i fellesskap.

• Det innhentes ekstern takst av boligen og salget 

gjennomføres av eiendomsmegler.

• «Leie til eie»-rutine (ref. Boligsosial handlingsplan): TD 

kan i samarbeid med HOV beslutte å selge en 

bolig til leietaker. 
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Prosedyre godkjent 9.1.2020: “Salg av kommunale boliger”



3. SALG AV KOMMUNALE 
GRUNNEIENDOMMER

1
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Bystyrets vedtak i sak 69/16 - 16.6.2016
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Forts. bystyrevedtak 69/16 



Ansvar

• Teknisk drift/Etat for bygg og 

eiendom

Fullmakt

• Direktør/Etatssjef

• Bystyrevedtak utvalgssak 69/16 – Salg og 

innløsning av kommunale tomter
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Salg av kommunale tomter

Organisering av salg av kommunale tomter

• Salg av ubebygde tomter avsatt til bolig og næring skal som hovedregel 

kunngjøres på det åpne markedet og selges til høystbydende. (Unntak fra dette 

står i bystyrevedtak 69/16).

• Eiendommene blir taksert av takstmann/eiendomsmegler og solgt via 

eiendomsmegler.



Ansvar

• Teknisk drift/Etat for bygg 

og eiendom

Fullmakt

• Direktør/Etatssjef

• Bystyrevedtak utvalgssak 69/16 - Salg og 

innløsning av kommunale tomter
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Innløsning av festetomt til bolig

Organisering av innløsning av festetomt til bolig

• Eiere av festetomter til bolig og fritidsbolig har krav på innløsning av 

festetomten

• Vi benytter markedspris ved beregning av innløsningssum

• Innløsningssum blir beregnet i henhold til tomtefesteloven § 37



Ansvar

• Teknisk drift/Etat for bygg og 

eiendom

Fullmakt

• Direktør/Etatssjef 

• Bystyrevedtak utvalgssak 16/10 - Rutiner for 

innløsning av næringsfesteforhold
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Innløsning av festetomt til næring

Organisering av innløsning av festetomt til næring

Hver enkelt kontrakt vurderes særskilt - elementer i vurderingen:
• Tomtens beliggenhet og attraktivitet 

• Inntjeningsmulighet for kommunen

• Reguleringsmuligheter (KPI, markedspris)

• Festekontraktens varighet

• Kommunens behov for arealer

• Konferere med Næringsavdelingen om deres vurdering



Ansvar

• Teknisk drift/Etat for bygg og 

eiendom

Fullmakt

• Direktør/Etatssjef 

• Bystyrevedtak utvalgssak 69/16 – Salg og 

innløsning av kommunale bolig og 

hyttetomter
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Salg av tilleggstomt – mindre arealer

Organisering av salg av tilleggstomt

Eiendom som på grunn av reguleringsformål, adkomst, eiendomsgrenser eller 

lignende bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilliggende eiendom, kan 

selges direkte til eier av slik naboeiendom. Salg skal skje til markedsverdi. 



4. SALG AV BEBYGDE 
EIENDOMMER

1
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• Det er bystyret som beslutter salg, etter faglige anbefalinger fra 

Teknisk drift/Etat for bygg og eiendom 

• Eiendommer som ikke anses å ha samfunnsverdi eller nytteverdi for 

kommunal tjenesteyting og som belaster økonomien, anbefales solgt.

• EØS-reglene om salg av offentlig eiendom kommer til anvendelse:

1. Selges til høystbydende etter åpen budrunde

eller

2. Selges direkte til en kjøper men da til takst

Eksempler fra siste år: Trippeveien 2, St. Croix p-hus og Rolvsøy 

barnehage
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Salg av bebygde eiendommer



5. KJØP AV BEBYGDE OG 
UBEBYGDE EIENDOMMER 

(ikke boliger) 

2
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• Kjøp av eiendom gjøres etter bestilling fra bystyret eller 

administrasjonen

• Eksempler de siste årene:

Furutun

Tomteveien 45

Rosenlund 61 (tillegg til Nøkleby skole)

• Framtidige bestillinger:

Tomt til ny ungdomsskole på Cicignon

Tomt til ny brannstasjon
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Kjøp av bebygde og ubebygde eiendommer




