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2        I        Om selskapet

Om selskapet

Kjølnesbygg AS 100%

Porsgrunn Utvikling AS

Heistad Utvikling AS 100%

Frednes Bolig AS 100%

Herøya Næringspark 12%

Jernbanegata 15 AS 100% C.E. Berg-Hanssens Gate 11 50%

Lilleelva Parkering AS 50%

Halvor Østerli
Tlf.: 926 97 688
E-post: ho@porsgrunnutvikling.no

Styret i selskapet er sammensatt av politikere og to representanter fra 
næringslivet.
 » Ole Henrik Lia (styreleder)
 » Jan Løkling  (nestleder)
 » Anne Tilly Bagås
 » Gro Aakre
 » Jan Erling Nilsen

 » Eiendomsselskapet eies av Porsgrunn kommune
 » Selskapet ble etablert av Porsgrunn bystyre 11.12.2008
 » Porsgrunn Utvikling AS eier tomter, bygg og andeler i selskaper
 » Selskapets bidrag til videreutvikling av næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser 

gjøres gjennom utvikling av eiendommer
 » Utviklingsprosjektene gjennomføres fortrinnsvis sammen med andre aktører
 » Prosjektene finansieres gjennom låneopptak og egenkapital på markedsmessige vilkår
 » Porsgrunn Utvikling AS tar risiko som er normalt for eiendomsbransjen

Daglig leder

Styret

Fakta om Porsgrunn Utvikling AS
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Vår strategi

Gjennom 
utvikling og 
samarbeid 
skaper vi verdier 
og aktivitet for 
fremtiden

Erverve og utvikle 
nærings- og bolig-
eiendommer som er 
viktig for utvikling av 
Porsgrunn - fortrinns-
vis sammen med 
andre. Hovedfokus på 
næring.

Selskapet skal 
drives kommersielt. 
PU skal være aktiv 
i samhandling som 
fremmer by- og 
næringsutvikling, 
der Porsgrunn har 
sin styrke og sine 
fortrinn.

2016 i kortform

 » Kjøp av Jernbanegata 15 fra Sparebank 1

 » Utleie av lokaler til KEOPS i Jernbanegata 15

 » Salg av Øvre Frednes veg 3

 » Salg av Kjølnes Ring 18

 » Oppstart av ombygging på Vallermyrene til KEOPS

 » Bygging av Delta Kjølnes, kontorbygg på ca. 5.000 kvm 
bygget etter passivhusstandard 

 » Jobbet med Shared Living konsept i Heistad-prosjektet

 » Ny daglig ledelse i selskapet
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2016
Årsregnskap
Årsberetning
Revisjonsberetning

Årsregnskap 2016 - Porsgrunn Utvikling AS
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Våre eiendommer

Bygget er praktisk talt 100 prosent utleid til Porsgrunn videregående skole, Porsgrunn 
kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Tre av fire bygg i Huken er i hovedsak leid ut til teatervirksomhet. Grenland Friteater 
jobber med et nytt prosjekt – «Senter for fri scenekunst». Realisering av prosjektet vil 
medføre bygningsmessig oppgradering av området. Fasaden på Huken 7c er restaurert.

Kjølnes ring 60 Huken
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Delta Porsgrunn er et topp moderne og miljøvennlig kontorbygg på 5000 kvadrat-
meter. Bygget stod ferdig på vårparten, og leietakerne er på plass. Kontorkonseptet 
legger til rette for utvikling av et samlet miljø for høgskole, forskning, offentlig 
forvaltning og privat næringsliv, innenfor pedagogiske og teknologiske fagområder.

Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn kommune, forskningsinstitusjonen Tel-Tek/
SINTEF, Tekna, Hypo AS, Prosject Invest er leietakere i bygget. Og det er fortsatt noe 
ledige arealer i 1. og 4. etasje.

Bygget er konstruert som et passivhus. Det betyr at selve bygningen har spesielt 
god isolasjon, god varmegjenvinning og et solcelleanlegg som vil gi leietakerne lave 
energikostnader.

Kjølnesbygg
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Tomta på 7000 kvm er i arealplanen regulert til næring og boligformål. Det foreligger 
ingen konkrete planer for området.

Del av eiendommen er midlertidig utleid til Mesta og Porsgrunn kommune. Et område 
på 6 dekar med telthall er ledig for utleie. Eiendommen vil bli utviklet til næring når det 
foreligger endelige planer for ny E-18.

Herøya Moheim
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Området på 12 dekar er leid ut til Brevik Båtforening, som har klubblokaler og 
båtplasser i området.

Banken Brevik
Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS eies 44% hver av SIVA og Herøya 
Industripark AS (heleid Hydroselskap), samt 12% av Porsgrunn Utvikling AS. 
Selskapet eier seks næringsbygg på Herøya Industriparks grunn, rett utenfor det 
prosessindustrielle kjerneområdet på Herøya.

Byggene leies videre ut til en rekke forskjellige næringsvirksomheter. 
Eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS kan bygge behovstilpassede industribygg 
i Industriparken, for så å leie ut igjen til aktuelle industriaktører.

Herøya Næringspark AS
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Tomt: 63 629m² – Bygg: 14 148m²

Fire bygg er leid ut til KEOPS som mottak for mindreårige flyktninger. En stallbygning 
bygges om til lagerhall og verksted for KEOPS. Vestfoldfirmaet SET Elektro har også 
etablert seg med lager og kontor i Vallermyrene leir. Jolema Restaurantdrift AS driver 
cateringvirksomhet med utgangspunkt i kjøkkenet i leiren.

Vallermyrene leir ligger ved innkjøringen til Porsgrunn, kun et par minutter fra E18 og 
med kort vei til Porsgrunn sentrum. Rideanlegget er kjent for å tilby Norges kanskje 
beste innendørs fasiliteter. Ridehallen på hele 30 x 70 meter, som sto ferdig i 2007, er 
landets største.

Grenland Ryttersportsklubb (GRSK) leier størstedelen av området. GRSK arrangerer 
stevner, konkurranser og treningssamlinger på Vallermyrene. Klubben leier ut de store 
ridehallene og tilbyr oppstalling.

Vallermyrene leir
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Porsgrunn Utvikling har kjøpt det 3.600 kvm store bygget. KEOPS har flyttet inn 
og disponerer mesteparten av byggets areal. Sparebankens tidligere kundeområde 
er blitt en flott gjenbruksbutikk. Resten av bygget benyttes til kontorer, kantine og 
treningsrom. Porsgrunn Utvikling har flyttet sine kontorer til bygget. Noe areal er ledig 
for utleie.

Eiendommen har stort utviklingspotensial. En 800 kvadratmeter stor tomt og 
parkeringsplasser var med i handelen.

Bygningsmassen er oppført i to etapper. Opprinnelig bygg langs Jernbanegata ble 
tegnet av arkitekt Dirik Willums og oppført i ca. 1972. Bygget ble senere utvidet med 
en ny fløy i ca. 1985, tegnet av arkitektfirmaet Kvernes & Letting.

Jernbanegata 15 – sparebanken
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Eiendommen Villa Frednes på ca. 1092 
kvm er solgt til ekteparet Erlandsen 
høsten 2016.

Øvre Frednesveg 3

Solgte eiendommer

Solgte eiendommer

Solgt til Vicama Holding AS.

Kjølnesgata 18
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Utviklingsprosjekter

Porsgrunn Utvikling AS etablerte selskapet Heistad Utvikling AS i 2013. Selskapet eies 
i dag 100% av Porsgrunn Utvikling AS. Vi søker etter en samarbeidspartner som vil 
investere gjennom kjøp av aksjer i selskapet og videreutvikle selskapet sammen med 
oss.

Ca. 20 dekar er avsatt til utviklingsområde
 » Ca. 16 dekar er satt av til byggeområde
 » Ca. 4 dekar er satt av til parkområde

Tidligere solgte arealer
De 14 boligene i PBBL og Graf Entreprenørs prosjekt på Heistad – Amundahagen – er 
solgt, og byggearbeidene ble satt i gang høsten 2016. Leilighetene står ferdig i løpet 
av 2017. Den tre mål store tomta er en del av det 20 dekar store området som skal
utvikles til et nytt sentrum på Heistad. Dette er det første trinnet i den kommende 
utviklingen av Heistad sentrum. Den gamle barneskolen ble revet sommeren 2015. 
Planleggingen av det resterende området pågår for fullt. Det videre utviklingsarbeidet
skal foregå i samarbeid med andre utviklere som deleiere i Heistad Utvikling AS eller 
ved kjøp av tomt for gjennomføring av egne prosjekter. 

Heistad
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Den 16 dekar store eiendommen ble overtatt av Porsgrunn Utvikling 1. januar 2013. Porsgrunn kommune 
drifter den offentlige parkeringsplassen inntil eiendommen skal utvikles. Eiendommen vil bli berørt av 
fremtidig ny jernbanestasjon. Når ny sportrase er bestemt, vil Porsgrunn Utvikling utvikle eiendommen til 
både bolig- og næringsformål. PU har leid ut noe av området til Lilleelva parkering i forbindelse med bygging 
av det nye Lilleelvkrysset.

Gamle Urædd stadion
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Porsgrunn Utvikling og Rom Eiendom kjøpte 
i 2014 Maxbo-eiendommen i Behakvartalet i 
Porsgrunn gjennom Lilleelva parkering. Kjøpet sikrer 
samarbeidspartene areal og handlingsrom til å utvikle 
det framtidige nye stasjonsområdet som skal ta imot 
lyntog på fire jernbanespor i 2018.

Området blir regionens viktigste kollektivknutepunkt 
når nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn er klar til 
bruk høsten 2018.

På grunn av byggingen av det nye Lilleelv-
krysset vil parkeringsplassene bli flyttet 
til Gamle Urædd stadion, nærmere BeHa-
kvartalet.

Porsgrunn Utvikling 
samarbeider med ROM 
Eiendom om enkelte 
prosjekter. Selskapene eier 
50 prosent hver i Lilleelva 
Parkering AS og C.E. Berg-
Hanssens Gate 11 AS.

C.E. Berg-Hanssens Gate 11 AS 
– Maxbobygget

Lilleelva parkering

Rom Eiendom AS 50% Porsgrunn Utvikling AS 50%

Samarbeid med ROM Eiendom

 C.E. Berg-Hanssens Gate 11 AS

Lilleelva Parkering AS
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Frednes Bolig AS eies nå 100 prosent av 
Porsgrunn Utvikling. Reguleringsplanen 
for området kan bli revidert etter brann i 
Frednes barnehage.

Frednes Bolig AS
Den 22 dekar store tomta ligger svært flott til 
på Mule, rett ved syke hjemmet. Her planlegges 
25–30 bo enheter, både eneboliger og rekkehus. 
Reguleringsarbeidet pågår og vi ser med litt nye 
øyne på tilkomsten til boligområdet.

Mule

Utviklingsprosjekter
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For salg

2 byggeklare næringstomter i Lundedalen som er egnet for lettere industrivirksomhet/ 
entreprenører/ lager/ verksted. 
 » Tomt 1 på ca. 1,2 dekar. Tomta er ferdig utsprengt.
 » Tomt 2 på ca. 10 dekar kan deles i to eller tre hvis det er ønskelig. 

Den 7,1 dekar store tomta er godt egnet til boligformål.

LundedalenVestsiden

For salg



In
nh

ol
d:

 In
di

ci
 A

S 
- D

es
ig

n:
 R

ek
la

m
eh

us
et

 W
er

a,
 9

02
91


