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Sammendrag 
SGT eier eiendommen gnr75/Bnr 1075. Dette er en tomt som er skilt ut som egen 
eiendomsteig med et areal på 18 862,8m2 og har tilhørt sameiet siden etableringen i 
1973/74. Eiendommen ble skilt ut og regulert til boligformål i 2014. Eiendommen var i juni 
2015 taksert til en verdi på omlag 76 mill kr. Det er reguleringsplanens salgbare kvadratmeter 
som danner grunnlaget for verdifastsettingen. Flere interessenter har meldt seg og styret har 
mottatt konkrete bud godt over takst fra 2015. Sameiermøte vedtok i 2017 at styret skulle se 
på ulike alternativer for eventuelt salg. En arbeidsgruppe nedsatt av styret høsten 2017 har 
innhentet informasjon fra ulike aktører og foretatt en vurdering av de mest realistiske 
alternativene. Utgangspunktet for arbeidet har vært «null-alternativet», altså å beholde 
eiendommen, i tillegg har man vurdert samarbeid med profesjonell aktør for salg og utvikling 
eller selge direkte til en kjøper. Arbeidsgruppen har ikke fremlagt én modell for styret, men 
anbefaler at styret presenterer de to salgs-modellene til sameiermøte for behandling av 
saken.   
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1. Bakgrunn 
Behovet for å se på bruken av baktomta har vært et tema som har blitt behandlet av de siste 
sameiermøtene. Selve omreguleringen som egen teig og tilhørende gårds og bruksnummer 
ble fullført i 2014. Hensikten med reguleringen var å sikre seg at det ikke ble gjort en offentlig 
ekspropriering av tomten og sikre sameierne råderett over området. Arbeidsgruppen er av 
den oppfatning at tomten i seg selv har en verdi som friluftsområde da det i tillegg til skog er 
anlagt fotballøkke og tennisbane. Samtidig har området også en økonomisk verdi som kan 
realiseres for sameierne. Dette dokumentet har til hensikt å belyse noen av de mulighetene 
som finnes, bakgrunn for dette arbeidet er knyttet til den økonomiske verdien som foreligger 
gjennom verdivurdering fra 2015, samt vedtaket som ble fattet på sameiermøte i 2017.   
 
1.1 Styrets orientering til Sameiermøte i 2017 (gjengitt fra forrige årsberetning) 

«Eiendom Gnr. 75 BRN. 1075 eies i sin helhet av Sameiet Grefsen Terrassehus. 
Eiendommen er på 18 862,8 m2 og ligger bak Grefsenkollveien 12 C, D og E, opp mot 
Grefsenkollveien. Eiendommen huser i dag bl.a, to tennisbaner og en balløkke.  
 
Sameiet Grefsen Terrassehus detaljregulering for Gnr. 75 Brnr. 1075 (S-4765) ble 
vedtatt av bystyret i Oslo 28.08.2013 sak 255, og stadfestet av Klima- og 
miljødepartementet (gyldig fra) 14.02.2014. Plankart og reguleringsbestemmelser kan 
lastes ned på Plan og bygningsetatens hjemmeside: 
od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/ (zoom inn og pek på kart). Reguleringsvedtaket har 
gyldighet til «evig tid». Etter 10 år vil PBE kunne komme med justerte krav/ betingelser 
knyttet til gjennomføring av regulert løsning. 
 
Reguleringsplanen gir rettigheter for å bygge ut inntil 9500m2 BRA. Dette tilsier en 
utnyttelsesgrad (tillatt tomteutnyttelse Tu) på Tu=0,50, noe som er forholdsvis lavt 
sammenliknet med nærliggende tomter som er bygget ut de siste 10 årene. 
Byggeplaner for henholdsvis Grefsenkollveien 14, 16, og 21/23 ga en utnyttelse på 
henholdsvis Tu=0,95 (8400 BRA / 8829m2), Tu=1,31 (7350 BRA / 5600m2), og Tu=1,44 
(8655 BRA / 5996m2). 
 
BER – Bygg og eiendomsrevisjon har på oppdrag fra styret i sameiet foretatt en 
verdivurdering av baktomta. Verdivurderingen ble foretatt i juni 2015. 
 
Verdivurderingen er i grove trekk basert på estimerte salgsinntekter for det antall 
leiligheter/bruksareal reguleringsplanen tillater, fratrukket byggekostnader. Antatt 
salgspris for baktomta er på 76 millioner kroner. Verdi kan bli høyere dersom kjøper ser 
mulighet for økt utnyttelse av tomten gjennom omregulering. 
 
Styret har også blitt kontaktet av flere utbyggere som ønsker å kjøpe tomta. Et slikt 
salg er dog ikke en styreavgjørelse, men en beslutning som et fremtidig sameiermøte 
eventuelt må gjøre. Det kreves 2/3 flertall for at et eventuelt salg kan gjennomføres 
 
Verdien som ligger i baktomta gir oss også lavere renter på lån, og øker muligheten for 
å ta opp større lån ved behov i fremtiden.» (Arbeidsgruppens gjennomstreking av andre 
avsnitt, dette er gjort da det ikke foreligger en slik 10-års hjemmel, se pkt 5.1 for mer 
informasjon) 
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1.2 Vedtak fattet av sameiermøte  
På årsmøtet i 2017 ble det fattet et vedtak om at styret skulle påbegynne arbeidet med å se 
på utviklingsmulighetene for baktomta, vedtaket som ble fattet lød som følger (jf protokollens 
for årsmøte 2017 pkt 7e): 

 
Styrets forslag til vedtak:  
Styret påbegynner utredning av ulike alternativer for et evt. fremtidig salg og gir en ny 
orientering om sakens status ved neste sameiermøte.  

   
Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med alminnelig flertall, mot 4 stemmer.   

 
Det er verdt å merke seg at det ble protokollført noen kommentarer, uten at disse forplikter 
styret i sitt arbeid, jf sak 7e på årsmøtet i 2017:  

 
Noen kommentarer fra salen:  
-  Ønsker at styre ser på mulig utvikling av baktomta, ikke bare salg.   
-  Eiendomsskatt   
-  Evt. parselløsning   
-  Annen bruk av baktomta 

 
1.3 Kartutsnitt av Gnr. 75 Brnr. 1075 (S-4765) 
 

 
 
 

FAKTABOKS EIENDOM (utdrag) 
  
Reguleringsplan: S-4765 
Vedtaksdato: 14.02.2014 
Vedtatt av: Klima og miljødepartementet 
Lovverk: PBL 2008 
Høydereferanse: OSLO LOKAL 
Merknader:  
Knytninger mot andre planer: 200705501 
 
Plan- og bygningsetatens anbefaling (hovedpunkter): 
- Grefsenkollveien er grense til Marka, prosjektet skal fysisk 

underordne seg Grefsenkollveien 
- Prosjektet legger seg i en diskret horisontal linje bak 

Grefsen terrasse 
- Utearealene og de nederste etasjene blir rammet av at 

Grefsenveien 20 og Grefsen terrasse kaster lange skygger 
over prosjektet.  

- Hovedadkomstvei fra Grefsenkollveien, tilgangsvei med 
bom til Kurveien.  

 
Prosjektets premisser i gjeldende reguleringsplan (hovedpunkter):  
- Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA=9500m2.  
- Det skal bygges barnehage med min 600m2BRA i 

blokkbebyggelsen 
- 17% av leilighetene skal ha et bruksareal på 40-50m2 
- 43% av leilighetene skal ha et bruksareal på 50-80m2 
- 40% av leilighetene skal ha et bruksareal på mer enn 80m2  
- Bebyggelsen skal ha mørke farger og flate tak  
 
 
Kilde: Oslo kommune, se mer informasjon på lenken: 
od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/  
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2. Mandat for arbeidsgruppen 
På bakgrunn av vedtaket på sameiermøte besluttet styret å nedsette en arbeidsgruppen som 
skulle vurdere utviklingsmulighetene, dette ble behandlet som sak «1/2017-2018-5 vedtatt 
31. august 2017», og ble formulert som følger:  
  

Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av styremedlemmene Lars Onstad og 
Thomas Bjørnholm. Arbeidsgruppen gis mandat fra Styret til å utarbeidet ulike 
handlingsalternativer for baktomta. Alle identifiserte handlingsalternativer skal 
vurderes opp mot "Null- alternativet» - altså at det ikke gjøres noe med tomta. Det 
avsettes inntil 30.000 kr for eventuell innleie av ekstern bistand. Øvrig ressursbehov 
avklares med Styret. Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling til Styret innen utgangen 
av februar måned 2018. Arbeidsgruppens alternativer og Styrets endelige innstilling 
skal fremlegges på Sameiermøte ultimo april 2018. 

 
2.1 Avgrensinger 
Arbeidsgruppen har gjennom sin operasjonalisering av mandatet og sameiermøtets vedtak 
valgt å fokusere sitt arbeid med å ta følgende handlingsalternativer som utgangspunkt:  
 

1. Null-alternativ: beholde eiendommen  
 

2. Inngå et samarbeid med profesjonell aktør for salg og utvikling 
(utviklingsmodellen) 
 

3. Selge direkte til en kjøper, med direkte overdragelse (avkastningsmodellen) 
 
Det er fra arbeidsgruppens ståsted klart at det i tillegg finnes en rekke ulike alternativer og 
kombinasjoner av alternativer som det er teoretisk mulig å belyse. Eksempler på dette kan 
være etablering av eget eiendomsselskap, foreta videre omregulering av tomten, mv. Av 
hensyn til arbeidets omfang og det faktum at det ikke foreligger noe vedtak om salg fra 
sameierne har det vært viktig for arbeidsgruppen å legge vekt på tre realistiske modeller som 
hver representerer ulike konkrete handlingsalternativer og risiko for den enkelte sameier. 
Videre er det for arbeidsgruppen vesentlig å foreta en klargjøring av hvilket juridisk grunnlag 
som må legges til grunn for et eventuelt vedtak om salg og hvilke skattemessig konsekvens et 
eventuelt salg vil få for den enkelte sameier. Dette må etter arbeidsgruppens skjønn 
behandles separat og vil være gyldig for modell to og tre i all hovedsak.    
 
 
3. Metode 
Arbeidsgruppen har basert sitt arbeidet på en kvalitativ metode. Dette innebærer at man 
foretar innsamling av informasjon hvor hensikten er å oppnå forståelse gjennom å kartlegge 
meninger, erfaringer og opplevelser. Informasjonsinnsamlingen har bestått i strukturerte og 
ustrukturerte spørsmål sendt ut på epost, telefonsamtaler og møtevirksomhet. 
Kommunikasjon er dokumentert i SGTs elektroniske arkiv. Ved å etablere dialog med flere 
profesjonelle aktører som forholder seg til eiendomsutvikling til daglig har arbeidsgruppen 
opparbeidet kunnskap for å kunne drøfte fordeler og ulemper ved de ulike modellene. Denne 
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tilnærmingen innebærer ikke at man kan trekke bastante konklusjoner, men man får økt 
kunnskap ved at analyseprosessen gjennomgår en sirkulær prosess ved å beskrive, 
kategorisere og syntese. Etter arbeidsgruppens oppfatning er dette en hensiktsmessig 
tilnærming for å kunne inngi en anbefaling om et foretrukket handlingsalternativ.  
 
4. Faktorer 
Arbeidsgruppen har lagt til grunn noen faktorer som anses vesentlig for mulighetsstudien. 
Faktorene bidrar til å begrense arbeidsgruppens omfang og sikrer at valgte modeller som tas 
med og vurderes har tilstrekkelig holdbarhet, vurdert opp mot de ulike faktorene.  
 
4.1 Merverdi for seksjonseier  
Utviklingen av baktomta må kunne gi en signifikant merverdi for den enkelte seksjonseier. Slik 
eiendommen er i dag har den verdi som friluftsområde og for fritidsaktiviteter. Dette er en 
størrelse som vanskelig kan fastsettes økonomisk. Tennisbanen har om lag 20-30 aktive 
brukere blant beboerne (10 abonnement solgt til beboere i 2017, i tillegg ca 10 beboere med 
gratis adgang, 6 abonnement solgt til eksterne). Fotballøkka blir brukt til piknik, ulike 
sammenkomster som skoleavslutninger og som lufteområde for hunder, samlingsplass for 
ungdom m.m. Det kan derfor ikke konkluderes med at området benyttes av et flertall av 
seksjonseierne. På forsiden av blokkene er det betydelig større aktivitet enn i skogsområdet, 
slik at området synes å ha størst verdi som tilgjengelig friareal. Nettopp det at SGT har et 
attraktiv uteareal foran dagens bygningsmassen, nærhet til ulike idrettsanlegg og marka taler 
for at verdien på baktomta som friluftsområde ikke er vesentlig for den enkelte seksjonseier.  
 
Merverdien for en evt. videre utvikling ligger derfor først og fremst i å sørge for størst mulig 
avkastning gjennom salg, nå eller senere. Ved salg av eiendommen i dag vil den enkelte 
sameier selv kunne skape merverdi for sin del av gevinsten. På den annen side vil et salg også 
kunne medføre et verdifall på dagens leiligheter som følge av at et nært friområde omgjøres 
til bebyggelse og at det blir en fortetting. Dette er et forhold som vanskelig kan fastsettes som 
økonomisk størrelse per i dag, men må tas med i en helhetlig vurdering.      
  
4.2 Juridisk klart grunnlag for alternativet 
Det alternativet som velges må ha et klart juridisk grunnlag som sikrer at sameiermøtets 
beslutning ikke kan omstøtes ved at en enkelt seksjonseier eller et mindretall utfordrer et 
fattet vedtak om «salg» eventuelt «ikke salg». Det er etter arbeidsgruppens oppfatning Lov 
om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 16. juni 2017 som angir styrets og sameiermøtets 
handlingsrom. Hovedregelen om beslutningsmyndighet er vanlig simpelt flertall. Det følger av 
den nye eierseksjonsloven (eiersl.) av 16. juni 2017 nr. 65 hvor det i § 49 første ledd heter at;  
 

«Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig simpelt flertall av de avgitte stemmene hvis 
ikke andre flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene.»  

 
I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig med to tredjedels flertall (kvalifisert flertall). Det 
følger f. eks. av eiersl. § 49 andre ledd bokstav c at;  
 

«Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for 
å ta beslutning om  
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c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører 
eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast 
eiendom som går ut over vanlig forvaltning»  

 
Ovennevnte bestemmelse erstatter for øvrig § 30 andre ledd bokstav c og d i gammel lov.      
 
Det følger videre av eiersl. § 51 at visse vedtak krever enighet. Det heter i § 51 bokstav a at;  
 

«Alle seksjonseiere må, enten på årsmøte eller på at annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om  
 
a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen»  

 
Det er i anledning arbeidet med å vurdere utviklingsmulighetene innhentet juridisk råd OBOS 
advokatene, se vedlegg. Arbeidsgruppen har søkt å avklare hvorvidt det er tilstrekkelig med 
to-tredjedels flertall eller om det er nødvendig med enighet. Spørsmålet er om salg av arealet 
bak blokkene er et salg av «vesentlige deler av eiendommen».   
 
Det aktuelle tomtearealet utgjør 34 % av sameiets samlede eiendomsmasse. En så høy 
prosentsats trekker isolert sett i retning av at arealet utgjør en vesentlig del av sameiets 
eiendom, og at et evt. salg av arealet vil kreve enighet. Sameiets eiendom er imidlertid på 
nesten 75 da, noe som muligens tilsier at en høy prosentsats ikke er like avgjørende. Bruken 
av området, tilsier at sameiets beboere kun i begrenset utstrekning nyttiggjør seg dette 
tomtearealet, samt at det også er nærhet til marka, andre friområder og idrettsanlegg.  
 
Størrelsen på sameiets eiendom og det faktum at tomteareal bare i svært begrenset 
utstrekning brukes av beboerne, innebærer at tomtearealet mest sannsynlig ikke utgjør en 
vesentlig del av eiendommen og at et evt. salg derfor ikke krever enighet, jf. eierseksjonsloven 
§ 51 bokstav a. Det foreligger derimot manglende rettspraksis på området og det vil derfor 
være usikkert hva en domstol eventuell ville legge til grunn for sin vesentlighetsvurdering.   
 
Arbeidsgruppen har etter innhenting av juridisk råd kommet til at et evt. vedtak om salg av 
det aktuelle tomtearealet vil kreve et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene 
på årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 49 andre ledd bokstav c. Det juridiske grunnlaget synes 
derfor å være tilstrekkelig klarlagt.  
 
4.3 Lavest mulig risiko  
Modellene som skal vurderes skal etter arbeidsgruppens oppfatning inneha en lav risikoprofil 
for den enkelte sameier. Risiko kan forstås som en økonomisk risiko, men også prosjektmessig 
risiko dersom man velger å involvere seg i utvikling av eiendommen. Basert på vurderinger fra 
utbyggere er det knyttet vesentlig risiko til grunnforholdene og behov for å kartlegge disse. 
Enkelte utviklere har for eksempel uttrykt en reservasjon mot å inngå en forpliktende kontrakt 
før grunnforhold er avklart. Andre ser på dette som håndterbart.   
 
4.4. Skattemessig konsekvens for seksjonseier 
Et eierseksjonssameie er et tingsrettslig sameie som lignes etter bruttometoden. Et 
boligsameie er ikke et eget skattesubjekt. Dette innebærer at det er sameierne som sådan 
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som skal tilordnes og beskattes for sin del av sameiets inntekter og kostnader. Ligning etter 
bruttometoden innebærer at sameierne tilordnes sin forholdsmessige andel av sameiets 
formue/gjeld og inntekter/kostnader. Som hovedregel vil gevinst ved salg av 
fellesarealer/deler av sameiets eiendom være skattepliktig for sameierne. Dersom sameiet 
selger tomten som inngår i sameiets fellesarealer, har den enkelte sameier realisert sin ideelle 
andel av fellesarealet. Gitt at tomteområdet ikke er sett på som en egen verdi ved erverv av 
de enkelte eierseksjonene, vil det kunne legges til grunn at det ikke er ytet særskilt vederlag 
for tomten ved kjøp av den enkelte eierseksjon. I så fall er det er det nærliggende at det blir 
en betydelig skattepliktig gevinst dersom tomten selges. Annerledes dersom tomteområdene 
er særskilt nevnt som en egen verdi. Gevinsten skal lignes på sameiernes hånd etter deres 
forholdsmessige andel i sameiet. 

Salg av fellesarealer vil kunne være skattefritt dersom arealene har tjenende funksjon til 
boligen. I et slikt tilfelle vil fellesarelaene komme inn under skattefritaket for slag av egen bolig 
i skatteloven § 9-3 annet ledd. Fellesarealer har en tjenende funksjon dersom de har en 
funksjon som boligdelen selv ikke innehar, men som er mer eller mindre nødvendig for 
leiligheten og som leiligheten ikke kan tilby i tilstrekkelig omfang. I dette tilfellet synes 
leilighetene å fungere tilfredsstillende uten tomten. Dermed vil ikke tomten ha en tjenende 
funksjon, og vil således ikke kunne gå inn under skattefritaket.   

Det har ingen betydning for den skattemessige behandlingen om en eventuell gevinst betales 
ut direkte til sameierne eller om deler av gevinsten benyttes til å nedbetale fellesgjeld. 
Gevinsten blir uansett skattepliktig for sameier. Det har ingen betydning om den benyttes til 
f.eks. å nedbetale fellesgjeld eller gjennomføre vedlikeholdsprosjekter. 

Beskatning skjer på sameiernes hånd da sameiet ikke er et eget skattesubjekt. Avgjørende for 
beskatningstidspunktet er det tidspunktet sameier får en ubetinget rett til gevinsten, jfr 
skatteloven § 14-2. 

Gevinsten etter alle kostnader ved salget fordeles til sameierne iht. sameierbrøken og det 
påløper 23 % skatt på denne. Dersom gevinsten skulle utgjøre f.eks. 100 000 kr for en gitt 
leilighetstype, ville eieren beskattes med 23 000 kr. Tabellen nedenfor illustrerer den gevinst 
som vil tilfalle hver enkelt seksjon etter skatt gitt de ulike nettoprovenyene angitt i hver 
kolonne. 
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5. Ulike modeller for utviklingen av baktomta 
SGT eier eiendommen gnr75/Bnr 1075. Dette er en tomt som er skilt ut som egen 
eiendomsteig med et areal på 18 862,8m2 og har tilhørt sameiet siden etableringen i 
1973/74. Eiendommen består i dag av to tennisbaner og er for øvrig ubebygget.  Eiendommen 
er regulert til boligformål. Alternativene for videre bruk av området er å beholde eiendommen 
slik den er, selge den helt eller delvis, eller selv delta i utviklingen av eiendommen. 
  
Av grunnboken fremgår det at vederlag for eiendommen er kr 0. Eiendommen er ikke 
balanseført i sameiets regnskap. Det legges til grunn at sameiernes forholdsmessige eierandel 
i eiendommen gnr 75 bnr 1075 tilsvarer sameiernes forholdsmessige eierandel i SGT. 
  
I det etterfølgende drøftes de ulike handlingsalternativene som styret, etter arbeidsgruppens 
oppfatning, må vurdere fremlagt på sameiermøte 25. april 2018.  
 
5.1 Null-alternativ: beholde eiendommen  
Ved å beholde eiendommen som den er i dag vil man videreføre en passive forvaltningen av 
eiendomsmassen. Dette betyr at man vil være avhengig av den generelle utvikling av 
eiendomsmarkedet i Oslo-området for eventuell fremtidig økonomisk avkastning. Som 
skissert i figuren nedenfor kan man tenke seg tre hovedscenarier på utviklingen av 
eiendomspris, slik disse fremgår av «Scenario 1, Scenario 2 og Scenario 3». Fra i dag (2018) vil 
man derfor kunne tenke seg at man får en utflating, vekst eller fall. Det er plausibelt at ved 
projisering av fremtidig prisutvikling vil man over tid få en kombinasjon av alle de tre 
scenariene.    
 

 
 
Alternativet vurderes å gi en viss merverdi for seksjonseierne i form av tilgang til naturområde 
i umiddelbar nærhet, samt opparbeidet fotball- og tennisbane. For seksjonseiere i blokk D,  E 
og til dels C vil sannsynligvis verdien være høyest, ved at det ikke er innsyn fra andre boliger 
og man har «direkte kontakt» med skogen. Seksjonseiere i de øvrige blokkene vil i mindre grad 
oppleve den samme verdien av å beholde området som det er. Imidlertid vil alle oppleve 
fordelen ved å unngå økt fortetting i nærområdet med tanke på bl.a. støy, trafikk og press på 
ulike tilbud og tjenester (kollektivtrafikk, skole m.m.). 
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Den økonomiske fordelen ved å beholde eiendommen vil være at finansiering oppnås til 
gunstigere vilkår enn om man ikke hadde en slik tomt, samt at sameiet har mulighet til å øke 
belåningsgraden. Dagens lån i OBOS-banken har en nominell rente på 2,7% og effektiv på 
2,75%.  OBOS-banken har opplyst at uten sikkerhet i baktomta ville nominell rente vært på ca 
3,5%. Altså en forskjell på ca 0,8%. I praksis sparer man årlig ca 8.000 kroner per million man 
tar opp i lån.    
 
Dagens regulering gjelder i utgangspunktet til evig tid. Reguleringsplanen inneholder ingen 
klausuler dersom man ikke foretar utbygging. Eiendommens status vil således ikke endres med 
mindre gjeldende regulering blir tilsidesatt av en annen regulering. En slik annen regulering 
kan i prinsippet foreslås f.eks. av kommunen når som helst. De juridiske forholdene ved å 
beholde eiendommen vurderes ikke videre, da arbeidsgruppen ikke ser at det foreligger et 
endret juridisk grunnlag ved å beholde eiendommen som i dag.  
 
Risikoelementet ved å beholde eiendommen vurderes som lavt, i den forstand at sameiet ikke 
involverer seg i ny aktivitet. Man unngår risiko for verdifall på leilighetene ved økt fortetting, 
byggeaktivitet, nye nære naboer med innsyn til deler av eksisterende bebyggelse og ved at 
friareal forsvinner. Dersom man ønsker å realisere et salg senere, er det selvfølgelig usikkerhet 
knyttet til fremtidig prisutvikling. Generelt har eiendomsprisene steget markant fra 
etableringen av sameiet i 1973. Dersom det åpnes opp for utbygging av større områder nært 
Oslo vil dette kunne medføre at prispresset avtar og eiendomsprisene synker. Risikoen må 
således vektes relativt til det man kan få for eiendommen ved et salg i dag, versus det å sitte 
på eiendommen uten å foreta seg noe – og ta risiko for et eventuelt fall i eiendomsprisene. 
Dette kommer blant annet til uttrykk i scenario tre i figuren. Arbeidsgruppen vurderer dette 
som lite sannsynlig, men at det likefullt innebærer et aspekt av risiko som må tas med i 
vurderingen.   
 
Å beholde eiendommen innebærer ingen skattemessig konsekvens for seksjonseierne. Denne 
faktoren vurderes derfor ikke videre.  
 
5.1.1 Oppsummering alternativ 1 
Fordeler 
Opprettholder tilgang til et naturområde, tennisbane og fotballøkke.  
Gir seksjonseiere i C og D og E ikke innsyn  
Gir bedre lånevilkår 
Opprettholder verdien av egen bolig 
 
Ulemper 
Ingen salgsgevinst til sameierne. 
 
5.2 Inngå et samarbeid med profesjonell aktør for salg og utvikling (utviklingsmodellen) 
Denne modellen innebærer at man benytter en profesjonell utvikler til å foreta utviklingen av 
baktomta. Modellen innebærer at utbyggeren tar ansvaret for å foreta kartlegging av 
grunnforhold, søke om ny regulering og videre utvikling av prosjektet for bygging og salg. 
Modellen innebærer at sameiet tidlig i prosessen inngår en intensjonsavtale om salg av 
eiendommen. Utbygger betaler deretter et avtalt beløp ved signering eller årlig for å inneha 
rettigheter til å foreta utbygging. Samtidig kan det avtales en egen opsjonsavtale om salg, som 
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innebærer at man utløser et salg i ulike faser – avhengig av hvor lenge sameiet ønsker å være 
med i prosjektet. Ved lengre deltakelse i prosjektet øker sameiets risiko og også 
sannsynligheten for større gevinst, da det er salgbare kvadratmeter og prisen i markedet som 
avgjør endelig salgssum.  I figuren nedenfor illustreres modellen, med de ulike fasene som 
sameiet kan velge å inngå kontrakt om å delta i. Avhengig av hvilke faser man ønsker å delta 
i; avtales det vederlag som knyttes opp til salgbare kvadratmeter og f.eks indeks eller 
gjennomsnittpris på utløsningstidspunktet.    
 

 
 

 
Om alternativet gir noen økonomisk merverdi for den enkelte seksjonseier i forhold til null-
alternativet kommer an på hvor store negative konsekvenser en utbygging vil ha for verdien 
på eksisterende boligmasse. Gjeldende reguleringsplan legger derimot vesentlige 
begrensninger på utbyggingen, blant annet ved at kun en grunnflate på 18% av totalarealet 
kan bebygges og bebyggelsen må legges opp mot veien. Et eventuelt verdifall vil kunne variere 
mellom ulike seksjoner og er vanskelig for Arbeidsgruppen å vurdere.  
 
Dersom sameierne skulle vedta å arbeide videre med et eventuelt salg, vurderer 
arbeidsgruppen at denne modellen (modell 2) gir størst potensiell økonomisk verdi for den 
enkelte seksjonseier. Som figuren over viser kan eiendomsprisene i prosjektets ulike faser 
utvikle seg på ulike måter. Figuren over viser de tre hovedscenarier på utviklingen av 
eiendomspris og fasene i et utviklingsprosjekt. Som i de øvrige modellene vil man fra i dag 
(2018) kunne tenke seg at man får en utflating, vekst eller fall i prisene. Det er plausibelt at 
ved projisering av fremtidig prisutvikling vil man over tid få en kombinasjon av alle de tre 
scenariene. Ved å knytte en kontrakt om salg av eiendommen til prosjektets ulike faser, vil 
man også potensielt kunne hente ut økt gevinst underveis. Utviklingsfasen kan tenkes 
avsluttet ved at det foreligger en rammetillatelse, og det er da denne tillatelsen som legger 
grunnlaget for antall salgbare kvadratmeter. Denne kan endre seg fra dagens reguleringsplan. 
Sameiet kan velge å gjennomføre salget i sin helhet på dette tidspunktet, eller delta videre 
frem til prosjektet er ferdig bygd og alle enheter solgt. I de siste vil man kunne øke 
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avkastningen ytterligere, men man kan selvfølgelig også oppleve færre solgte enheter og 
lavere kvadratmeter pris mv.  
 
For denne modellen vil det kreves at sameiermøtet (ordinært eller ekstraordinært) vil måtte 
vedta de ulike fasene med vedtak som gir minimum to-tredjedelsflertall (2/3). Arbeidsgruppen 
anser derfor ikke at det er tvil om at sameiermøte faktisk kan vedta salget. Dersom man har 
et vedtak om salg fra sameiermøte i første fase av prosjektet, legges det til grunn at man 
samtidig vedtar hvor lenge i prosjektet man ønsker å delta. Det kan likevel være muligheter 
for å gjennomføre ekstraordinært sameiermøte senere i prosessen, dersom kontrakten som 
inngås gir åpning for dette.  
 
Modellen vurderes å ha størst risiko av de modellene som er vurdert her. Likevel åpner 
modellen for å redusere risiko ved at man allerede ved inngåelse av intensjonsavtalen kan 
fastsette pris per kvadratmeter, som indeksreguleres og knyttes opp til salgbare kvadratmeter 
senere i prosessen. Man vil dermed kunne sidestille risiko for modellen med modell 3.  
 
Da eiendomsmassen ikke er balanserført med verdi vil et salg utløse beskatning på 23% (etter 
dagens regler) for hele «overskuddet»/ gevinsten. Den skattemessige konsekvens vil 
eventuelt bli fordelt utover prosjektet dersom man velger å stå lengre. Arbeidsgruppen 
vurderer at denne modellen gir skattemessig størst fleksibilitet, siden det er totalbeskatningen 
per år som legges til grunn for den enkelte seksjonseier. Altså vil man få et mindre beløp, enn 
om hele gevinsten ble realisert i år 1.  
 
5.2.1 Oppsummering alternativ 2 
Fordeler 
Større mulighet for økonomisk gevinst enn alternativ 3 ved at sameiet kan ta del i ulike faser 
av prosjektet  
Kan fastsette et gulv for pris per solgte kvadratmeter (sikrer seg mot nedgang) 
Utbygger har ansvaret og dekker kostnader ved utviklingen 
Fordeler den skattemessige effekten over flere år 
 
Ulemper 
Innebærer noe høyere risiko dersom man er med i alle fasene 
Kan fremstå noe mer kompleks 
Salg og kontraktsforhandlinger vil kreve ekstern bistand 
Risiko for verdifall på egen bolig m.m. som nevnt under fordeler i null-alternativet 
Mister tilgang til friområde osv. 
Gir seksjonseiere i C og D og E innsyn  
 
5.3 Selge direkte til en kjøper, med direkte overdragelse til selger (avkastningsmodellen) 
I den tredje modellen legges det til grunn at det foretas et salg til en kjøper og at det avtales 
en kontraktsfestet pris som utbetales ved overdragelse av eiendommen fra sameiet til kjøper. 
Ved overdragelse vil en eventuell omregulering til høyere utnyttelsesgrad av eiendommen 
primært tilfalle kjøper. Det er likevel mulig å kontraktsfeste at sameiet skal motta ytterligere 
kompensasjon ved høyere utnyttelsesgrad. Modellen gir i prinsippet et klart skille hvor 
tidspunkt for overdragelse danner grunnlaget for oppgjør.  De samme scenario for utvikling 
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av eiendomsprisene legges til grunn for denne modellen, som for de øvrige. Kjøper vil i større 
grad både ta risiko og evt. gevinst i denne modellen.   
 

 
 

Om alternativet gir noen økonomisk merverdi for den enkelte seksjonseier i forhold til null-
alternativet kommer an på hvor store negative konsekvenser en utbyging vil ha for verdien på 
eksisterende boligmasse. Dette vil kunne variere mellom ulike seksjoner og er vanskelig for 
Arbeidsgruppen å vurdere., Fordi overdragelse også i prinsippet innebærer at kjøper har 
potensiale for å ta ut større gevinst er det arbeidsgruppens vurdering at modellen sannsynlig 
vis vil gi noe lavere merverdi enn alternativ 2.  
 
Også for denne modellen vil det kreves at sameiermøte (ordinært eller ekstraordinært) vil 
måtte fatte et vedtak som gir minimum to-tredjedelsflertall (2/3). Arbeidsgruppen anser 
derfor ikke at det er tvil om at sameiermøte faktisk kan vedta salget. Dersom man har et 
vedtak om salg fra sameiermøte antas det likevel at man må komme tilbake til sameiermøte 
med et konkret tilbud fra en kjøper, og at aksept av tilbudet krever 2/3 flertall på et 
sameiermøte.   
 
Modellen vurderes å ha nest minst risiko av de modellene som er vurdert her. Samtidig er 
mulighetene for høyere avkastning også noe lavere enn i modell 2.  
 
Skattemessig konsekvens vil være størst ved denne modellen, da hele gevinsten blir beskattet 
med 23% for det året som salget blir gjennomført.  
 
5.3.1 Oppsummering alternativ 3 
Fordeler 
Klar overgang fra kjøper til selger 
Lav risiko for at eiendomsprisene går nedover 
  
Ulemper 
Redusert mulighet for å sikre høyere avkastning 
Avhengig av at kontrakten  
Risiko for verdifall på egen bolig m.m. som nevnt under fordeler i null-alternativet 
Mister tilgang til friområde osv. 
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Gir seksjonseiere i C og D og E innsyn  
 
6. Arbeidsgruppens anbefaling 
Arbeidsgruppens innstilling til styret er at modell 1 og 2 fremlegges for sameiermøte og at 
det foretas avstemming i den rekkefølgen styret finner mest formålstjenelig.    


