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Selskapet og dets virksomhet



Bestilling fra kommunestyret i 2016:

• Skap merverdier av eiendommer som ikke benyttes i 
kommunens virksomhet

• Gi rom for langsiktig utbytte

• Ta initiativ til nye investeringer

• Kommunestyret beslutter om nye kommunale 
eiendommer skal utvikles av DKEU
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Skalstadskogen

Konnerud sentrum

Torsbergskogen
(solgt)

Hollendersvingen

Kobbervik
Næringspark

Papirbredden Eiendom ASRød vest / Rød øst

Buskerudveien 17

Tangenkaia



Selskapsstruktur pr 07.09.2020

Drammen kommune

Drammen Kommune 
Eiendomsutvikling 

AS (100%)

Skalstadskogen 2 
Utvikling AS (100%)

Skalstadskogen 1 
Utvikling AS (100%)

Kobbervikdalen 2 
Utvikling AS (100%)

Tangenkaia Utvikling 
AS (100%)

Tangenkaia AS (63%)

Tangenkaia Eiendom 
AS (100%)

Konnerud Utvikling 
AS (50%)

Papirbredden 
Eiendom AS (40%)

5 
Datterselskape
r (100%) : (G51, 
G56, G58, G60, 

K33

Hollenderkoll
en Utvikling 

AS (45%)

Tangenkaia
Eiendom AS (100%)

Eiendommene organiseres i egne selskaper



Verdiutvikling eiendomsprosjekt, skisse

tid/prosess
Tangenkaia

Skalstadskogen

Kobbervik 
Næringspark
Byggetrinn 2

Konnerud 
sentrum

Hollenderkollen

Kobbervik 
Næringspark 
ABB (solgt)

Papirbredden

Torsbergskogen
(solgt)

ve
rd

i

Kreftings gate 
33

Rød øst og vest



Nøkkeltall pr 30.6.20

• Tomtebank 1.200 boliger

25.000 kvm næring

• Resultat MNOK   3

• Likviditet MNOK 44

• Balanse MNOK 750



Skalstadskogen
-Avsatt til boligformål 860 daa

(herav DKEU 205 daa)
-Planprosess igangsatt
-Samarbeid med Selvaag Bolig,

naboeiendom
-Fokusområder

Utbygging på naturens premisser 
Grønn mobilitet
Bokvalitet



Hollendersvingen

• Planforslag under 
utarbeidelse

• Tilpasset "retningslinjer for 
fortetting i villaområder"

• Småhusbebyggelse

• 22 boliger

• Borettslag, gunstig 
finansiering



Kobbervik næringspark

Byggetrinn 1, ABB – gjennomført

Byggetrinn 2

Potensial, 8-10.000 kvm

Industri og lager



Papirbredden Eiendom AS



Papirbredden Eiendom AS

Eierskap: DKEU 40 % / Entra 60 %
Forvaltning (Entra drifter og forvalter)
Utleie til kontor, undervisning, kultur

Ca 60.000 kvm

Ca. MNOK 110 i leieinntekter pr år

Utbytteposisjon

Utvikling
Kreftingsgt. 33

Potensiale 30-40.000 kvm næring

og bolig



Kreftings gt. 33

Kreftingsgt. 33 (Papirbredden Eiendom AS)



Strategier og hovedaktiviteter



Selskapsstyring- og ledelse

Styringsdokumenter, håndtering av risiko

• Eierpolitikk, april 2020

• Etiske retningslinjer og samfunnsansvar

• Eierstrategi, varslet høsten 2020 - ønskelig

• Instrukser, fullmaktsmatrise, årshjul mm

• Selskapsstrategi og budsjett

• Håndbøker for alle vesentlige prosesser

• Internkontroll HMS for selskapet

• Risikovurdering av eiendommer satt i system

• Kontrollhandlinger forberedes med revisor i tillegg til ordinær 
revisjon



Selskapsstrategi

• Gjennomføre utvikling uten tilførsel av kapital fra eier

• Optimal verdiskaping med forutsetninger selskapet er gitt

• Fokus på likviditet, alltid kunne gjøre opp forpliktelser

• Gi rom for utbytte – finansiering av kommunale behov

• Bygge mangfold av boliger – beliggenhet-pris-typer

• Følge opp "Boligmelding for Drammen" og "Byvekst med 
kvalitet"

• Klima og miljø – ny mobilitet – boligsosiale modeller

• Følge opp politiske bestillinger i overordnede planer og 
retningslinjer



Tangenkaia – mangfold - nabolag



Økonomiske resultater og 
måloppnåelse



Etableringsfasen- første 4 år
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Salg Torsbergskogen
Salg Kobbervik ABB

Utbytte Papirbredden
Drift Tangenkaia

• Ingen ny tilførsel av penger fra eier
• Kontroll på likviditet



Forretningsmodell Konnerud sentrum

• Kommunestyret vedtar overføring av eiendom til DKEU
• Eiendommen er uregulert, verdivurderes av to eksterne
• Eiendommen skytes inn som aksjekapital i Konnerud Utvikling 

AS (KU)
• DKEU bidrar med innspill til kommunens reguleringsplan
• Plan vedtas, verdien øker
• DKEU selger 50 % av aksjene i KU basert på vedtatt 

reguleringsplan
• Solid boligutvikler leder prosjektet
• DKEU deltar aktivt og får 50 % av verdiskaping ved salg
• Verdiskapingen gir rom for betydelig utbytte og finansiering av 

kommunale behov



Konnerudparken



Likviditet DKEU – Konnerud sentrum



Forretningsmodell Tangenkaia

• Kommunestyret vedtar overføring av eiendom til DKEU

• Eiendommen er uregulert, verdivurderes av to eksterne

• Eiendommen skytes inn som aksjekapital i Tangenkaia Utvikling 
AS (TU)

• Etablert felleseid selskap med Bane Nor Eiendom, 
grunneier/nabo – skal gjennomføre planprosess sammen

• Eiendommene beholdes av partene i denne fasen

• Venter med salg av aksjer eller eiendom til verdien har økt 
gjennom områderegulering

• Utbyttekapasiteten øker



Tollbodplassen – illustrasjon



Hovedutfordringer



Generelle utfordringer

• Mye motstand mot utvikling

– Sosiale medier

– Kommentarfelt

– Kronikker

• Planprosesser tar lengre tid, mer kostbart

• Entreprisekostnader øker betydelig

• Liten vekst i boligprisene

• Lav befolkningsvekst

• Koronapandemien har bremset utleie av næringsbygg



Konsekvenser av endrede forutsetninger

Overføring av eiendommer til DKEU til markedsverdi baseres på 
politisk vedtatte planer – eksempelvis:

• Kommuneplanens arealdel

• Boligmelding for Drammen

• Drammen 2036 – Byvekst med kvalitet

Dersom forutsetningene endres:

• Utfordrende å planlegge, ressurser og økonomi

• Økt risiko for selskapet

• Fare for nedskrivning av verdier, tap i resultatet

• Utbytte uteblir eller reduseres



Likevel muligheter…

• Konnerud kan få et fantastisk bydelssentrum

– Stor etterspørsel etter leiligheter

– Befolkningen ønsker sosiale møteplasser

• Nye næringsarealer i Kobbervik Næringspark

– Dialog med interessenter

• Initiativ til å overta nye eiendommer i Mjøndalen og 
Svelvik

• Planprosess Tangenkaia – store muligheter for byen

• Papirbredden Eiendom, sunn økonomi – neste utvikling



Tangenkaia - illustrasjon



dkeu.no


