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0.1 FORORD 
Kragerø kommune forvalter grunneiendommer i sentrumsområdene, samt opptrer som eier og 
fester i de største boligområdene i kommunen. Enhet for Eiendom forvalter på vegne av 
kommunen grunn og tomteområder. Det har lenge vært ønskelig med en 
tomteforvaltningsplan som danner grunnlag for forvaltningen basert på den politiske vilje og 
de vedtak som forvaltningen bygger på. 
 
Enhet for Eiendom jobber i tomteforvaltningssaker tett med enhetene Teknisk Drift og Areal 
og bygg. Av budsjettvedtaket 13.12.12 går det frem at Enhetene eiendom og teknisk drift skal 
sammenslås. Det foregår, ved planens behandling, en prosess rundt dette internt i kommunen. 
Utfallet av denne prosessen, vil Rådmann fremme som egen sak, til politisk behandling. 
Følgelig vil tomteforvaltningen i den nesten perioden inngå i den nye sammenslåtte enheten. 
 

0.2 Hensikten med planen 
I denne forvaltningsplanen er det ønske om å dra opp forvaltningslinjene og legge føringer for 
fremtidig satsning innenfor de områdene som i dag er omfattet av enhetens oppgaver på 
området. Etter hvert kapittel er det i planen tatt inn mål. Det legges opp til at målene innenfor 
hvert kapittel skal være styrende for kommunens eiendomsforvaltning. 
Kragerø kommune ønsker flere innbyggere, og i sitt arbeid med tilrettelegging av bolig og 
næringstomter, er Enhet for eiendom en sentral aktør i det arbeidet. 
 

0.3 Mål 
Målsetningen med planen er å sikre Kragerø kommune en økonomisk og hensiktsmessig 
forvalting av kommunes grunn, eiendommer og avtaler i tråd med kommunes egne planer, 
vedtak og overordnet myndighets pålegg og føringer. 
 
I planen finnes tiltak beskrevet under hvert punkt som en mener er nødvendige virkemidler 
for å oppnå målene som er beskrevet over. 
 

0.4 Ordforklaringer 
 
Skjøte: Hjemmelsdokument som dokumenterer faktisk og juridisk eiendomsrett 

til en eller flere bestemte eiendommer. 
 Ved overdragelse kan det imidlertid stilles visse betingelser, og gis 

rettigheter til andre enn eieren. Disse rettighetene kalles servitutter, og 
for eiendommen kan de ha både positiv og negativ verdi for 
eiendommen. 

 
Festekontrakt: En festeavtale er en avtale mellom to parter som gjelder bruk av grunn i 

en viss tidsperiode. Avtalen innebærer at en annen part enn grunneieren 
har en rettighet til å benytte grunneierens eiendom til et eller flere 
formål. Det klassiske eksempelet er en festetomt til bolighus eller 
fritidshus, men det kan også gjelde andre forhold (f.eks. skytebane, 
golfbane, dyrket mark e.l.). 
Det normale er at det svares en årlig avgift(grunnleie) for en slik avtale. 
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Slike avtaler bør tinglyses for å ha full rettskraft overfor en 
«tredjeperson». 

 
 
Grunnseddel Dette dokumentet har samme funksjon som festekontrakt, og derav 

forvaltes eiendommer med dette grunnbrevet etter tomtefesteloven.
  

 
Målebrev: Et målebrev er et offisielt dokument som beskriver grensene for en 

grunneiendom. Målebrevet ble alltid utferdiget etter at det er avholdt en 
kartforretning der samtlige naboer var med og påviser grensene i 
marken. Målebrevet består av en tekstdel og en kartdel. Målebrevet ble 
normalt tinglyst på den eiendom det gjelder. 

 
Matrikkelbrev Nåværende dokument som gir opplysninger om eiendom, bygg, 

adresse, kulturminner og forurensing for eiendommen opplysningene er 
registrert på. 

 
 
Skylddelings- 
forretning: En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte 

matrikkelskyld til en ny grunneiendom og beskrev grensene for den. 
Skylddeling ble bare foretatt i landkommuner. Fra 1661 ble hver 
eiendom på landet (i landkommunene) tildelt matrikkelskyld, som var 
grunnlag for beskatning av eiendommene. Matrikkelskylden ble 
revidert flere ganger, senest ved «matrikkelloven» av 1886. Fremdeles 
er det imidlertid slik at skylddelingsforretningen er det eneste dokument 
med noen juridisk verdi som beskriver grensene for svært mange 
eiendommer i Norge. 

 
 
 
Servitutter: Heftelser eller rettigheter som påhviler en eiendom. Disse kan for 

eiendommen enten ha en positiv eller negativ verdi. Dette kan være 
forhold som veirett, brønnrett, bruksrett osv. Servitutten her negativ for 
”avgivereiendommen” men positiv for rettighetshaver, som på denne 
måten har rettighet for sin eiendom på annen manns grunn.  

 
Oppmålings- 
forretning: En delingsforretning er den formelle delen av opprettelsen av en ny 

grunneiendom i Norge. Den nye eiendommen blir tildelt et nytt 
matrikkelnummer ved en slik forretning. Det er normalt 
oppmålingsmyndigheten i kommunen som utfører delingsforretningen 
og tildeler det nye matrikkelnummeret. Normalt skjer 
delingsforretningen ved at det også blir avholdt en kartforretning, og 
utferdiget et målebrev som viser eiendommens grenser. 

Hevd: Er et gammelt institutt, og gjelder for fast eiendom. Man vinner 
rettigheter over lang tids bruk. En forutsetning for å kunne hevde er 
aktsomhet og god tro,  
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Kommunes eiendommer i sentrum er: 
 
G.nr 32 og B. nr 2  ”Hovedbyen” 
G.nr 40 og B. nr 1  ”Smedsbukten A” 
G.nr 42 og B. nr 1  ”Bjørnebyen A” 
G.nr 41 og B. nr 1  ”Tallakshavn A” 
G.nr 39 og B. nr 1  ”Løkken og Th. Heien” 
G.nr 33 og B. nr 14  ”Øya 14A” 

  
 
Aktuelle lover i tomteforvaltningen.  
Forvaltningsloven (fvl)  
Plan og bygningsloven (pbl)  
Tomtefesteloven 
Avhendingslova 
Bustadoppføringslova 
Avtaleloven 
Oreingslova (ekspropisajon) 
Havne og farvannsloven 
Matrikkelloven vedtatt 01.01.2010 
Lov om hevd (hevdslova). 
Offentleglova 
 
 
  
 

1.0 TOMTEFORVALTNING: 
Med forvaltningen av tomter så menes det i begrepets videste forstand. 
 
Arbeidet med å ha innsyn og oversikt over alle kommunes tomte områder, løses ved en 
utstrakt bruk av forskjellige innsynsmoduler og databaser. Grunnlaget i matrikkelen – digitalt 
eiendomskart, samt opplysninger fra adresse og bygningsdelen i matrikkelen, benyttes i stor 
utstrekning for den kommunale eiendomsforvaltningen. 
Det var tidligere et problem, med dårlig oversikt over kommunens eide grunn. Dette forholdet 
er nå et tilbakelagt stadiet, takket være grundig registrering og utstrakt bruk av aktuelle 
databaser. 
 
Grenser og utstrekning av kommunens eiendommer bygger på gamle grensebeskrivelser og 
oppmålinger. I de områder hvor Kragerø kommune er grunneier, følges det prinsippet at den 
eiendom som, den enkelte kan dokumentere eller gjøre rede for, eies av rettighetshaver. Den 
øvrige grunnen innenfor et slikt område, eies av Kragerø kommune. 
 

1.1 Eide tomter i sentrum 
 
De tomteområdene i sentrum som Kragerø kommune 
i dag eier, er i hovedsak benyttet til fellesformål som 
veier, plasser og parker.  
 
Kragerø kommune tilbyr festere av festetomter i 
sentrum å frikjøpe tomten etter priser vedtatt i 
budsjettdokumentet hvert år. 
 
 
 
 
 



 

Tomteforvaltningsplan – Kragerø kommune Side 6

Tomtefesteloven av 1996 med 
de siste endringene har alle gått 
i retning av forbedrede 
innløsningsvilkår for festeren. 

Fremtidige mål. 
Fortsette salg av tilleggstomter i de områder hvor Kragerø kommune, etter interne 
avklaringer, finner det formålstjenlig og hensiktsmessig. Det kan imidlertid være saker hvor 
det er flere interesserte, eller søknadene er i strid med vedtatte reguleringsplaner.  
Disse sakene må legges frem for formannskapet. 
  

1.2 Bortfesta tomter i sentrum 
Kragerø kommune fester bort en del tomter fra sine 
sentrumseiendommer. Det har vært innløst et stort antall av 
de tomtene som tidligere var festetomter. For Kragerø 
Kommune innebærer det å åpne for innløsning av 
festetomter, at man på sikt kan redusere forvaltingen rundt 
disse tomtene. Videre generer disse salgene inntekter til 
Kragerø kommune. 
 

 
Oppsett over festeforhold og rettigheter og plikter for grunneier og fester. 
 
a) Festerens faktiske og juridiske rådighet over festearealet. 
b) Bortfester/hjemmelshavers rettigheter til og på bortfestet grunn 
c) Forvaltningspraksis – festeforhold i Kragerø kommune 
d) Økonomiske forhold knyttet til festeforhold i Kragerø sentrum 
 
 
a)  Festerens faktiske og juridiske rådighet over festearealet 
Knyttet til festeforhold blir det som en hovedregel sagt at fester har full rettslig råderett 
over det festede arealet. Dette innebærer rett til å selge, overdra, pantsette, fradele og 
behefte på andre måter. Festerne forplikter seg til å betale en årlig festeavgift. I praksis 
kan noen bestemmelser inntas i festekontrakten.  
 
b)  Bortfester/hjemmelshavers rettigheter til og på bortfestet grunn 
Grunneier har ved å feste bort en parsell, gitt tomtefesterne en rett til å disponere en 
parsell, som nevnt i punktet over. Grunneier har da, typisk rett til å kreve inn grunnleie 
for parsellen. I noen tilfeller kan grunneier i festekontrakten for eksempel sikre seg 
rettigheter til tømmer på tomten, adkomst til annen eiendom osv.  
 
c) Forvaltningspraksis – festeforhold i Kragerø kommune 
Kragerø kommune har etter vedtak i formannskapet åpnet for fortløpende innløsning av 
festetomter i sentrum. Dette innebærer i praksis at tomtefesterene ved henvendelses til 
administrasjon har inngått avtale om innløsning, og at dette har blitt effektuert på stedet. 
 
  
d) Økonomiske forhold knyttet til festeforhold i Kragerø sentrum 
I dag innløses festetomter, festet av Kragerø kommune, til kr. 23.300,- som en 
minstepris. I tillegg til denne summen kommer omkostninger som normalt tilkommer 
ved eiendomsoverdragelse, slik som dokumentavgift, tinglysningsgebyr, samt evt. 
oppmåling. 
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Endringer i tomtefesteloven har medført at antallet innløste tomter, sammen med det faktum 
at et stort antall ble innløst tidligere, at dette arbeidet nå har avtatt. 
 

1.3 Fremfesta tomter i boligfelt 
I boligområder som kommunen har ervervet seg ved hjelp av inngått festeavtale, se pkt. 1.4, 
har kommunen bortfestet parseller til boligformål. Disse parsellene har tidligere blitt overdratt 
ved at kjøperen av en tomt har betalt inn refusjonskostnaden i boligfeltet og samtidig 
forpliktet seg til å betale en årlig grunnleie til kommunen.  
 

1.4 Festa tomteområder til boligfelt 
Kragerø kommune praktiserte på 60 og 70 tallet å feste relativt store tomteområder til 
boligformål. De områdene som her ble festet av kommunen ble så regulert og boligtomter 
utparsellert. Det vil i praksis si, at kommunen fester større områder enn det som igjen blir 
bortfestet til boligformål. I disse tilfellene vil det normalt finnes en privat grunneier 
(hjemmelshaver) er fester, som i disse tilfellene er kommunen og til slutt en fremfester som er 
den enkelte beboer. 
 

1.4.1 Anledning til innløsning. 
De områdene som Kragerø kommune fester og igjen fremfester til den enkelte huseier, er i 
utgangspunktet ikke omfattet av tomtefesteloven. Det innebærer at for fremfesterne i 
boligfeltene, Kloppkjær, Måneliheia, Sollia, og deler av Rørvik og Storkollen, har ikke 
fremfester samme mulighet som andre til å kreve innløsning. 
 
Det oppleves som et ønske fra mange at mulighetene til innløsning også skulle gjelde for 
nevnte boligområder. 
Kragerø kommune har sett på flere mulige løsninger knyttet til dette. Den løsning som 
fremstår som mest aktuell, innebærer at kommunen først innløser sitt festeforhold til 
grunneier. Der etter vil den enkelte tomtebesitter kunne innløse av Kragerø kommune.  
 
En slik løsning innebærer at Kragerø kommune vil måtte finansiere innløsning av sine 
områder. En forutsetning burde da være at ved senere innløsning av de enkelte tomtene, så 
dekker disse inntektene de utgiftene kommune har hatt ved sin innløsning. 
 
 

1.5 Tiltak - Tomteforvaltning 
Tiltak 
1.) Kragerø kommune tilbyr alle med festetomt til Kragerø kommune å innløse 

denne etter vedtatte priser i kommunens budsjettdokument. 
 
2.) For å gi de som i dag har et fremfesteforhold til kommunen anledning til å løse 

inn sin tomt, setter Kragerø kommune i gang arbeidet med å utrede å innløse sine 
festeforhold. De enkelte fremfesterne vil da i fremtiden kunne forholde seg til 
Kragerø kommune som grunneier, og på den måten få anledning til å innløse de 
enkelte parseller. 
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3.) Ved salg og avhending av kommunal grunn må en ta særskilt hensyn til øvrige 
eier og forvaltingsinteresser internt i kommune, som for eksempel drift av vei, 
parkering og kommunaltekniske anlegg. 

 
 
 

2. NÆRINGSTOMTER. 
Kragerø kommune har på Fikkjebakke i Sannidal, etablert sitt næringsområde. Dette området 
er i dag på 500 da. I senere tid har en utvidelse av veinettet i parken gitt tilgang på et område 
med ledige tomter. 
 
I dag er det ca. 150 arbeidsplasser i Kragerø næringspark. Det har i de siste årene vært en 
positiv utvikling med hensyn til etablering i næringsparken. Årsaken til dette kan en nok si er 
todelt. Dels fordi det er lite tilgjengelige næringsarealer andre steder i kommune, men også 
dels fordi en får klare signaler om at en etablering i næringsparken gir gode muligheter for 
næringsvirksomhet på flere forskjellige områder. 
 

2.1 Kjøp 
Det oppfattes som hensiktsmessig at de områder som kommunen planlegger næringsutvikling 
og etablering på, i første rekke erverves av kommunen, for så å reguleres og legges ut for salg. 
For å kunne imøtekomme kravet fra næringslivet, er det åpenbart viktig for kommunen å ha 
tilgjengelige arealer for salg for etablering av virksomheter i forskjellige målestokker. Dette 
gjelder så vel små som store. 
I forbindelse med kjøp av grunn er det Næringsutvalget i kommunen som vurderer behov for 
utvidelser og fremtidige satsningsområder. Enhet for eiendom bistår i forhandlinger og ved 
gjennomføring av hjemmelsoverdragelsen. 
 
Forhandlinger om relativt store tomteområder innebærer i prinsippet en del forarbeider som 
vurdering av pris, forhandling av kjøp, inngåelser av avtaler. I tillegg har en de mer praktisk 
rettede oppgavene som omhandler selve hjemmelsoverdragelsen, knyttet til oppmåling og 
overskjøting av eiendommene. 
 
 

2.2 Salg  
Salg av næringstomter i Kragerø Næringspark, skjer etter søknad fra interesserte 
tomtekjøpere.  
Det er næringsmøte, som består av Ordfører, Rådmann, Næringskonsulenten, Jordbrukssjefen 
som fatter beslutning om salg av tomteparseller til næringsformål. 
 
En har brakt i erfaring at salg av næringseiendom ofte inngår i en større prosess for aktuelle 
kjøpere. Samarbeidet med Næringskonsulenten er svært avgjørende, da det ofte er knyttet 
problemstilling til tomtekjøpet som går langt ut over akkurat det å erverve eiendom. 
 
Det oppfattes videre som et behov for kommunen, raskt og til enhver tid å kunne redegjøre for 
hvilke areal som kan selges i næringsparken. Internett og Kragerø kommunes hjemmesider er 
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Innleide bygginger: 
Biblioteket 
Tangen 
Trekanten 
 

et viktig redskap i den sammenheng. Det er derfor viktig at arbeidet med å tilrettelegg for 
søknadsprosessen gjennom kommunens hjemmesider prioriteres og videreføres. 
 

2.3 Tiltak - Næringstomter 
Tiltak 
1.)  Enhet for eiendom bidrar med kompetanse på salg og avtaler knyttet til avhendig 

av næringstomer. 
 
2.) Kart over ledige tomteområder oppdateres etter en på forhånd definert rutine. 
 
3.) Kragerø kommune utarbeider prosedyrer for oppdatering av hjemmesidene på 

det området som knytter seg til salg av næringseiendommer. 
 
4.) Fremtidige utvidelser vurderes i kommuneplanarbeidet. 
 

 

3.0 LEIEFORHOLD  
Kragerø kommune er på næringssiden en av kommunens største forbrukere av leide arealer til 
kontorer og andre offentlige formål. Enhet for eiendom har brukt tid på å systematisere 
innhold i tidligere inngåtte kontrakter. Norsk avtalerett gir anledning til full avtalefrihet og vi 
har lite standardiserte kontrakter som gjelder for norsk forvaltning. 
Enhet for eiendom, har vektlagt å utarbeide forutsigbare leiekontrakter som gir kommunen 
god økonomisk oversikt og gir grunnlag for en forutsigbar kostnadsberegning. 
 
Kragerø kommunes behov innenfor et svært begrenset geografisk områder, har slik Enhet for 
eiendom oppfatter det, bidratt til at kommunen selv, har blitt en viktig faktor i å drive 
leieprisene oppover. Det finnes tallgrunnlag som viser at Kragerø kommune betaler leie for 
kontorlokaler som ligger opp mot, og i enkelte tilfeller over nivået som man finner på det 
sentrale østlandsområdet. 
 

3.1 Innleide bygg og eiendommer 
Kragerø kommune leier i dag inn bygninger primært til 
kontorlokaler. Det er også inngått leieavtaler for bygninger som 
er til andre formål. Her kan nevnes barnehagen på trekanten.,  

 
 
 

3.1.1 Kostnader 
 
I tillegg til netto leiekostnader, erfarer kommunen gjentatte ganger, at prinsippet om 
vedlikehold er knyttet til allment aksepterte regler som igjen bygger på husleieloven. 
Utleier står for bygningsmessig drift og vedlikehold. Kommunen som leietaker, står for 
innvendig drift og tilrettelegging for egne brukere. 
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Enhet for eiendom har i prinsippet innført begrepet brukerservice på tjenester som utføres for 
brukerne i både eide og innleide bygninger.  
 
 
Det en imidlertid har brakt i erfaring, er at i leide bygninger, er behovet for brukerservice 
større. 
 
Vi antar at dette i hovedsak beror på at i egne eide bygninger, er vedlikeholdspersonell å finne 
på daglig basis. Våre ansatte løser på eget initiativ, raskt mindre, nødvendige oppgaver, og 
kostnadene vil således holdes lavt og på et minimum. 
I innleide bygninger, ser vi ofte at oppgavene ligger i grenseland mellom brukerservice og 
oppgaver som utleier primært har ansvaret for. Dette må fra tid til annen løses av kommunens 
ansatte. Rett og slett for å sikre forsvarlig drift av kommunens tjenester til publikum. 
 
 

3.2 Utleide bygg og eiendommer 
Kragerø kommune har i dag bygninger som av forskjellige årsaker ikke lengre er i bruk til det 
de i sin tid ble ervervet til. Dette gjelder blant annet Kjølbrønn skole, og Levang gamle skole. 
Disse bygningene representerer store kostnader for kommunen. Enhet for eiendom er derfor 
av den oppfatning at det mest hensiktsmessige med tanke på disse bygningene, er å legge de 
ut for salg. 
I noen grad vil kommunen stå for utleie eller avtaler om bruk av bygg. Det virker 
hensiktsmessig å etablere en forutsigbar rutine for denne formen for forvaltning. Eksempler 
på slike ordninger er Kjølbrønn skole. Det jobbes også med avtaler vedrørende Skåtøy og 
Tåtøy skoler. 
 
I 2013 ble Kragerø kunstskole tatt i bruk i de nyoppussede lokalene på Munche'n. 
Kragerø kunstskole leier lokaler av Kragerø kommune på Munch'n. 
 
 

3.3 Tiltak - Leieforhold 
Tiltak 
1.) Ved inngåelse av leiekontrakter kvalitetssikres disse av Enhet for eiendom. 

Driftskostnader bergenes med bistand fra Enhet for eiendom 
 
2.) Brukerserviceavtale inngås før innflytning. 
 
3.) I prinsippet selges bygg kommunen ikke har behov for.  

Dersom det av forskjellige årsaker ikke lar seg gjøre, tilstrebes utleie,  
primært til markedspris. 
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Pacta sunt servanda er et latinsk uttrykk 
som betyr «avtaler skal holdes». 
Uttrykket har gitt navn til et sentralt 
prinsipp innen kontraktsretten, som har 
røtter helt tilbake til romerretten. I dette 
ligger det at partene selv må bære 
risikoen for at de avtaler man inngår 
resulterer i hva man ønsker.  

Pacta sunt servanda er internasjonalt 
anerkjent, og gjelder i alle siviliserte 
rettssamfunn. 

4.0 AVTALER OG LEIEFORHOLD 
Enhet for eiendom er involvert i en rekke 
avtaleinngåelser på vegne av Kragerø kommune. 
Dette området spenner fra å delta og inngå avtaler 
som utbyggingsavtale i kirkebukta via leieavtaler av 
bygg, eksterne og interne til et bredt spekter av 
rettighetsavtaler knyttet til egen grunn. 
 
Enhet for eiendom er svært opptatt av å få en 
enhetlig avtaleutforming. Det har videre vært jobbet 
betydelig med å få frem de reelle kostnader1 ved 
inngåelse av leiekontrakter. 
 

4.1 Utbygningsavtaler  
Kragerø kommune har vedtatt at det skal benyttes utbygningsavtaler der hvor en finner det 
hensiktsmessig. Videre er bruken av utbygningsavtaler hjemlet i plan- og bygningsloven, med 
forskrift. 
 
Ved inngåelse av en utbyggingsavtale kan kommunen sikre seg verdifulle bidrag til fremtidig 
opparbeidelse av kommunal og felles infrastruktur. 
 
Ved inngåelse av slike avtaler, forutsettes det at kommunen har konkrete prosjekter eller 
planer innenfor de områdene avtalen skal gjelder. Det er altså ikke anledning til å ta betalt for 
noe som ikke blir gjennomfør eller  
 
Begrepet utbyggingsavtaler dekker et vidt spekter av avtaletyper som inngås mellom 
kommuner og utbyggere eller grunneiere, og som regulerer mange forskjellige forhold. Det er 
for eksempel ikke uvanlig at slike avtaler brukes i stedet for reglene i plan- og bygningsloven 
om opparbeiding av vei, vann og avløp innenfor byggeområdet ved større byggeprosjekter. 
Også større anlegg utenfor byggeområdet har i noen grad vært omfattet. Avtalene erstatter 
ofte lovens regler om refusjon for tekniske anlegg. Videre har kommunene ofte brukt 
utbyggingsavtaler for å styre utformingen av boligfelt når det gjelder boligsammensetning, 
grønnstruktur og lignende. Slike avtaler har erstattet og supplert reglene i plan- og 
bygningsloven, og har vært lite omtvistede selv om de kan gå lenger med hensyn til å pålegge 
den private part forpliktelser enn det myndighetene har hatt anledning til ensidig å gjøre. 
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4.2 Tiltak – Avtaler og leieforhold 
Tiltak 
1.)  Enhet for eiendom står for kompetanse innenfor området avtaleinngåelse. 

Enheten har erfaring og kompetanse i fremforhandling og inngåelse og er støtte 
for andre enheter dersom de er avtalepart. 

 
2.) Kragerø kommune har fokus på inngåelse av utbyggingsavtaler for å oppnå gode 

løsninger med tanke på felles infrastrukturtiltak. Det behandles i 
reguleringsplanarbeidet. 

 
3.)  Enhet for eiendom bidrar i oppfølging av utbygningsavtaler med eventuelle 

andre enheter som er involvert i arbeidet. 
 
 
 

5.0 KJØP OG SALG - GRUNNEIEDOMMER 
Kragerø kommune har behov for å erverve eiendom til forskjellige formål. Avhengig av 
hvilket formål kjøpet har, er det naturlig å følge noen på forhånd definerte prosesser. 
En stor del av eiendomsforvaltningen er salg av eiendom. Dette kan være tilleggstomter i 
sentrum eller i boligfelt eid eller festet av kommunen. En stor satsning i denne perioden er 
slag av boligtomter i kommunale felt. 
 

5.1 Kjøp av tomter til utbyggingsformål 
Ved større utbyggingsprosjekter er det nødvendig å erverve tomt før noen øvrig planlegging 
kan settes i gang. Tomtekostnader er også en del av prosjektets totale kostnad. En har erfaring 
med at det kan være hensiktsmessig å føre forhandlinger med flere aktuelle grunneiere før en 
beslutter endelig å kjøpe en tomt. Dette forutsetter naturligvis at en nyetablering har noe 
fleksibilitet med hensyn til lokasjon. 
Enhet for eiendom kjenner eiendomsmarkedet i Kragerø, og har oversikt over markedspriser 
og andre forhold som er av betydning ved kjøp. 
 

5.2 Eiendommer til eget bruk/utvikling. 
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utvide eksiterende eiendommer med tilleggsareal, 
dersom en virksomhet har behov for mer plass eller å utvide eksisterende bygningsmasse. 
Enhet for eiendom har normalt prosjektansvar ved oppføring av kommunale bygg, og tar 
stilling til tomtearealet i sine skisseprosjekt.  
 

5.3 Salg av egne eiendommer.  
En vesentlig del av enhetens arbeidsoppgaver er knyttet til salg av tilleggstomter til 
eksisterende eiendommer i sentrumsområdene og i kommunale boligfelt. 
 
Ved salg av tilleggstomter er Enhet for eiendom delegert myndighet til å fatte vedtak om salg 
av tilleggsparseller der hvor det ikke foreligger protest fra naboer, eller søknaden er i strid 
med gjeldene reguleringsplan. I tillegg vurderes kommunes øvrige enheters syn på søknaden. 
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Kommunale boligfelt med ledige 
tomter 1.2.2013: 
 
Ledige i dag: 
Stabbestad 13 
Sjådammen 24 
Bråtøyskogen 7  
Holt 2 – Sannidal 24 
 
 

Kommunale boligfelt 
flerboligtomter 1.2.2013: 
 
Ledige i dag: 
Stabbestad 0 
Sjådammen 3 

 
I saker som innehar noen av unntakene som nevnt over, eller er av prinsipiell betydning, 
legges disse frem for formannskapet.  
 
 

5.4 Salg av boligtomter i boligfelt. 
Enhet for eiendom har hånd om salg av boligtomter i 
kommunale felt. 
I dag har kommunen ledige tomter på Stabbestad, 
Sjådammen og Bråtøyskogen. Sistnevnte legges ut for salg 
medio mai. 
Det oppleves en jevn etterspørsel etter boligtomter. 
Tilbakemeldinger som enheten får, går i retting av at 
tomtene selges til kostpris og uten øvrige begrensinger enn 
hva som fremkommer av reguleringsbestemmelsene. 
 

5.4.1 Salgsprosedyre 
Følgende prosedyre har vært lagt til grunn ved salg av kommunale boligtomter. 
Kommunale boligtomter averteres med en frist på ca. 3 uker, for å melde interesse. Det gis 
interesserte kjøpere anledning til å sette opp tre alternative ønskelige tomter. 
Dersom det er flere som har samme tomt som førstevalg, trekks det blant dem. Øvrige tomter 
tildeles søkerne. 
Etter første tildeling selges boligtomtene fortløpende ved å 
kontakte Enhet for eiendom. 
 
Det oppleves som om det er stor fokus rundt en rettferdig 
behandling av søkerne ved tildeling av boligtomter. Fra 
enhetens side har det vært viktig å dokumentere tildeling og 
gjøre prosessen gjennomsiktig og etterrettelig. 
 
 

5.5 Salg av flerboligtomter i boligfelt. 
Kragerø kommune tilstreber å planlegge boligfelt med områder som også egner seg for 
oppføring av flerboliger. 
Det har i senere tid vært flere interessenter til denne typen tomter. Formannskapet har 
tidligere vedtatt følgende prosedyre ved salg av flerboligtomter. 
 
1. Interesserte aktører inviteres til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt over området som 

er aktuell på Holtfeltet, som tilbyes Kragerø kommune. 
Skisseprosjektene vurderes ut i fra følgende kriterier: 

 Arkitektonisk utforming. 
 Grad av utnyttelse. 
 Antatt utsalgspris pr. enhet. 
 Gjennomføringstakt og ferdigstillelse. 

Valget av tilbyder legges til formannskapet etter innstilling fra Rådmann. 
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2. Prinsippet om salg av tomt til flerboliger i punkt 1. benyttes også for andre kommunal 
boligfelt, der hvor det er regulert områder til samme formål. 

 

5.6 Miljø og energioptimalisering. 
Kragerø kommune har et stort fokus på miljø og energi, og oppfatter at dette også bør være et 
satsningsområde i kommunens boligområder. 
Det er for tiden stor utvikling på dette fagområdet. Energivennlige løsning og ulike byggmåter 
endres raskt. Kragerø kommune har i september 2009 vedtatt sin klima og energiplan for 
perioden 2009 - 2012, I henhold til kommunens klima- og energiplan skal miljøvennlige 
energiløsninger prioriteres i forbindelse med alle former for utbygging, og det skal arbeides 
aktivt for fleksible og miljøvennlige varmeløsninger for bolig- og næringsliv. 
 
For å bidra til at det velges energivennlige løsninger ved oppføring av nye boliger i 
kommunes boligfelt, bør det etableres en ordning som belønner godt dokumenterte 
energiløsninger.  
 
Når denne planen skrives fremstår passive hus og plusshus som en god og energivennlige 
løsning. Det bør imidlertid åpnes for at ny teknologi og viten ikke blir ekskludert ved 
vurdering om en løsning er energivennlig eller ikke. 
Samtidig med at boligfelt legges ut for salg, fremmes det en sak fra kommunens 
miljøkonsulent med forsalg til ordning som gir en økonomisk gevinst for de som velger å 
bygge miljøvennlig. 
 
 

5.7 Tiltak – Kjøp og salg 
Tiltak 
1.) Kragerø kommune fortsetter salg av kommunale tilleggstomter i 

sentrumsområdene. 
 
2.) Kragerø kommune selger de eiendommer som ikke lengre er i bruk. 
 
3.)  Det jobbes aktiv med å tilby attraktive boligtomter i de vedtatte lokalsentra. 
 
4.) Flerboligtomter selges etter vedtatte retningslinjer. Det jobbes for å legge til rette 

for utbygging av leiligheter i kommunes boligfelt. Dette sikres gjennom deltakelse 
av enhet for eiendom i reguleringsarbeidet. 

 
5.) Kragerø kommune vurderer å etablere en ordning som stimulerer boligbyggere 

til å velge energivennlige løsninger ved valg av boligtype. 
 

 

6.0 ERVERV AV LEILIGHETER OG BOLIGER 
Enhet for voksenopplæring og flyktningetjenesten har etter vedtak fått i oppdrag å skaffe 
tilveie leiligheter for flyktninger. Enhet for eiendom står for kompetanse ved erverv at 
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eiendom, herunder leiligheter. Enheten har i dag kompetanse på tilstand- og verdivurdering av 
boliger. Denne benyttes i forbindelse med erverv av leiligheter. 
 
Fra tid til annen har også kommunen behov for å erverve eiendommer for eget bruk. Enhet for 
eiendom håndterer også denne typen kjøp med besiktigelse og gjennomføring av budrundene. 
Eksempler på slike kjøp, er gamle trygdekontoret og Kalstadveien 18. 
 

6.1 Tiltak – Kjøp av bygg og boliger 
Tiltak 
1.) Enhet for eiendom står for erverv, gjennom å opprettholde kompetanse på 

eiendomsfaglige forhold, samt tilegne seg kunnskaper om lokale forhold på 
eiendomsmarkedet. 

 
 

 

7.0 UTVIKLING 

7.1 Tomteområder 
Kragerø kommune har nå fire tomteområder for salg. Under opparbeidelse og planlegging 
ytterligere ett. 
Dette gjør at kommune har kommunale boligtomter for salg i de områdene som i 
kommuneplanen er nevnt som lokalsentra. 
For å ha en strategisk tilnærming og en fremtidsrettet eiendomsforvaltning, ser enheten behov 
for å starte planleggingen av nye boligområder som ved neste rullering av kommuneplanen 
kan tegnes inn. 
 
Erverv av tomteområder til utvikling er en tidkrevende prosess. Dersom kommunen ved å 
starte innledende forhandlinger med tanke på å sikre seg opsjoner på områder, som igjen kan 
legges inn i planene, vil en oppnå bedre pris og samtidig sikre kontinuitet i arbeidet med å 
tilby attraktive kommunale boligtomer. 
 

7.2 Tiltak - Utvikling 
Tiltak 
1.)  Kragerø kommune søker aktivt etter fremtidige satsningsområder for 

boligbygging.  
 
2.) Det søkes å oppnå opsjonsavtaler som kan legges til grunn i 

kommuneplanarbeidet. 
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