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PROSJEKT STRANDVEIEN

Strandveien 1 AS



Pågående aktiviteter
• Sør Afrika

– Eiendommer eiet av Unitrade 201 i Sør Afrika er solgt og oppgjør 
mottatt i Unitrade. 

– Selskapet skal avvikles, og netto eiendeler overføres til Norge
– Beløp til Strandveien 1 er usikkert

• Eiendomsprosjektet Strandveien 1



Facts
• Strandveien 1 AS tidl. Sentralrenseanlegget RA-2 AS (etabl. 1965)
• Eiet av Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sørum
• Eierandelen er justert i 2015 for å innfri fremtidig fordeling av 

eiendomsgevinst etter utredning mellom alle kommuner 2011
• Del av ”Vannverkssaken” fra 2005
• Tap 2016 ca 8,7 mill, EK 74,6 mill (93,3%)
• Besitter eiendom langs Nitelva i Rælingen og Skedsmo (ca 50 daa)
• Utarbeidet reguleringsplan for ca 145 000 m2 på samme område
• Forutsetter utfylling av elva med ca 26 daa
• Selskapet er skattefritt, bekreftet i BFU 2017
• Etablert nytt skattepliktig selskap 2017 for å ivareta skattefrihet for 

markedsverdi i dag
• Nødvendig verdivurdering gjennomført



Selskapsorganisering
• Oppfylle generalforsamlingsvedtak 20. juni 2014.

– ”Styret arbeider videre for å organisere det fusjonerte selskapet 
på mest hensiktsmessig måte, med målsetting å realisere best 
uttelling for Fond 2.” 

– Etablere skattepliktig eiendomsselskap eiet av Strandveien 1 AS
• Overføre all eiendom til selskapet med skattemessig 

inngangsverdi lik dagens markedsverdi



STRANDVEIEN 1 – SKEDSMO/RÆLINGEN
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DAGENS UTGAVE



NØKKELTALL

• Bebyggbart areal 74 500 m2

• Eksisterende landfast areal 48 500 m2

• Planlagt utfylling til boligformål 26 000 m2

• Utnyttelse 180 %

• Boligbebyggelse (max) 140 000 m2

• Antall innbyggere 4 000

• Forretning / service 4 000 m2 

• Parkeringsdekning (max) 0,7 biler / boenhet

Arealtall er ca-størrelser
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Verdiutvikling
• Styret har lagt stor vekt på å utarbeide en optimal 

reguleringsplan i tråd med vedtak i generalforsamling 
2014.

• Styret har vurdert mest hensiktsmessig metode for 
avhendelse av eiendommen(e)
– Lavere risiko for kjøper gir høyere verdi for selger
– Det er lagt vekt på at eierne har signalisert ønske om høyere 

nominelle beløp over tid heller enn neddiskontert sum tidlig



Viktige momenter 
Planeiers deltakelse er et viktig moment ift verdiutvikling

• Rydde tomteområde og legge til rette for utfylling
• Initiativtaker for utbygging av 

– avbøtende tiltak 1)

– oppfylling av tomtegrunn 2)

– andre infrastrukturtiltak

1) Inkluderer øy og bro til Lillestrøm 2) fylle opp elv og levere tomtegrunn på kote 103



Verdiutvikling
• Vurdert verdi 2016

– Bokført verdi kr 0
– Vurdert salgsverdi OPAK 

77- 91 mill
• Dagens prosjekt

– Verdivurdert til ca 600 mill, 
forutsatt salg i dag før 
regulering

• Utviklet tomt 
– Verdianslag fra megler i tilbud 

om meglertjeneste 931 mill
– Salg i etapper gir betydelig 

høyere vurdert verdi 



Verdiutvikling - anslag
Selskapet har forskjellig forventning til salgsvederlag 
avhengig av tid og metode

• Salg i dag før regulering 600 mill
• Delsalg 3-6 etapper 1 000 mill

Vurdering gjennomført av Akershus Eiendom



1. planforslag til 
kommune

Behandling 
kommune

Offentlig 
ettersyn

Salgsprosess 
del 1 og 2

Etterfølgende 
salg

Mai 2017 August 2017 6 uker Sommer 2018 2020 / -->

Videre framdrift

Reguleringsplanen ble behandlet av Skedsmo og Rælingen kommune 
november/desember 2016. Skedsmo vedtok utlegging til offentlig ettersyn, 
forutsatt at Rælingen gjorde det sammen. Rælingen sendte planen tilbake til 
selskapet med ønske om høyere utnyttelse i kommunen.

1. planforslag til 
kommune

Behandling 
kommune

Offentlig 
ettersyn

Salgsprosess 
del 1 og 2

Etterfølgende 
salg

Mai 2016 November 2016 6 uker Vår 2017 2020 / -->

Som beskrevet 12.09.16



Illustrasjon: MIR


