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Forslag til vedtak 
1 Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge leilighet i 

Holbergsgt. 43 i Kristiansand, Gnr 150 bnr 593 seksjon 3, og veiparsell i 
Arendal, del av Gnr 505 bnr 453. 

2 Styret forutsetter at frigjorte midler fra salgene anvendes i henhold til 
retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF.   
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Nina Mevold 

Administrerende direktør 
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1 Bakgrunn for saken 
I henhold til gjeldende vedtekter skal salg av fast eiendom godkjennes av styret. 

Administrerende direktør ønsker å avhende to eiendommer, en mindre parsell av en 
eiendom i Arendal og en leilighet i Kristiansand.   

 

2 Saksopplysninger 

2.1 Veiparsell i Arendal 
SSHF eier en veiparsell, Gnr 505 bnr 453, 
på Klinkenberg ved sykehuset i Arendal, 
merket gult på kartet til høyre.  

Hjemmelshaverne til Klinkenberg 3, gnr. 
505, bnr. 112 i Arendal kommune, ønsker 
å erverve en del på 235 kvm av denne 
veiparsellen fra SSHF. Det gule området 
på kartskissen under til venstre viser 
eiendommen tilhørende Klinkenberg 3, og 
viser også «stripen» SSHF eier som deler 
deres tomt i to deler. Stripen er rester av 
en gammel vei, og fargefoto nedenfor til 
høyre viser hvordan området ser ut i dag.  

På enden av parsellen ligger gnr. 505 bnr. 
459, som er eid av Arendal kommune. 
Arendal kommune har meddelt skriftlig at 
de ikke har innvendinger mot et salg av 
parsellen. De har en annen adkomst til sin 
tomt. 

Parsellen på 235 kvm som naboen ønsker 
å kjøpe, er merket blått på kartskissen i midten nedenfor. Etter forhandlinger er partene 
omforent om en pris som er mindre enn 100.000 kroner. Kjøper bærer i tillegg alle 
kostnader forbundet med salget.  

 
 

 

2.2 Leilighet i Kristiansand 
SSHF eier en leilighet i Holbergs gate 43 (Gnr 150 bnr. 593 seksjon 3) i Kristiansand.  
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Leiligheten er fra 1955, 3-roms, ca. 66 kvm BRA, 2 etg. + balkong og bod. Forventet 
salgsverdi er ca.  2,5 mill. kroner. Leieinntekten i 2021 var 103 200 kroner. Grunnet 
leilighetens tilstand, må det påregnes oppgraderingskostnader i nær fremtid.  

Leiligheten egner seg ikke til korttidsleie pga. tungvint drift og avstand til Eg. Leilighet har 
vært brukt til langtidsleie, men står nå tom. SSHFs nåværende utleieforpliktelser, dekkes 
ved hjelp av leiligheter i Solbergveien 12.  

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
SSHF har gjennom mange år avhendet mindre eiendommer og konsentrert virksomheten 
om hovedlokalisasjonene. De to aktuelle eiendommene har ikke strategisk betydning for 
foretaket. Veiparsellen kan ikke bebygges og har ingen bruksverdi for SSHF. Leiligheten i 
Kristiansand er tungvint å drifte og har oppgraderingsbehov. Den er ikke viktig for å 
ivareta foretakets boligforpliktelser overfor ansatte og studenter. 

Administrerende direktør ber styret om fullmakt til å avhende de omtalte eiendommene. 
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