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Oppfølging makeskifte med Trollfjord
Kommunedirektørens innstilling
Makebytte vedtatt i formannskapssak 21/19 gjennomføres ved Hadsel kommune overtar
eiendommen 65/565 og Trollfjord AS overtar eiendommen 65/1112, og det ansvarlige lånet til
Trollfjord AS reduseres med kr. 1.800.000,-.
Reduserte renteinntekter fra lånet justeres i økonomiplan for 2021-2024.
Vedlegg :

Referanser i saken
Formannskapssak 21/19 i møte 14.03.2019.
Bakgrunn
Formannskapet vedtok i sak 21/19 å gjennomføre et makebytte med Trollfjord AS for en del
eiendommer. Saken handlet om at Trollfjord ønsket å overta eiendom på Nordnes og i Fiskfjorden,
mot at kommunen overtok en eiendom på Lille-Børøya.
Det viser seg nå at eiendommen i Fiskfjorden tidligere er vedtatt overført til Trollfjord AS, og
således ikke kan være med i makebyttet.

Saksfremstilling
Formannskapet vedtok i sak 21/19:
1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makebytte med Trollfjord AS jamfør søknad av 1
.februar 2019 som vedlagt saken
2. Det settes som vilkår at Hadsel kommune har rett til fri hogst på eiendommene GBnr. 1/10,
1/11, 1/33 i Hadsel kommune, samt eiendommene GBnr. 9/8 og 9/12 i Sortland kommune i 10
år fra skjøte er signert. Dette skal tinglyses.
3. Det skal tinglyses forkjøpsrett til eiendommene som sikrer Hadsel kommune forkjøpsrett både
ved salg av eiendommene fra Trollfjord, samt ved vesentlige organisasjonsendringer/fusjoner i
selskapet.
4. Det legges til grunn at Trollfjord AS dekker alle kostnader ved transaksjonen, herunder
offentlige gebyrer og avgifter
5. Det fremmes politisk sak innen sommerferien 2019 om fremtidig utvikling av eiendommene på
Lillebørøya.
6. Eier av GBnr 65/1 gis veirett til planlagt boligfelt (utskilt del som ikke har fått bruksnummer) over
65/1112. Rettigheten skal tinglyses.
7. Dersom det ikke blir utvidet containerhavn på Nordnes, eller annen havnerelatert virksomhet,
gis eier av GBnr 65/1 rett til å erverve1/3 av GBnr 65/1112
8. Konkrete planer for realisering av planlagt utbygging på GBnr 65/1112 fremlegges Hadsel
kommune innen utgangen av 2024.
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9. Formannskapet forutsetter at Trollfjord AS forvalter området på en god måte i forhold til friluftsliv
og lokal utvikling.

Det viser seg nå at eiendommen i Fiskfjorden tidligere er vedtatt overført til Trollfjord AS, og
således ikke kan være med i makebyttet.
Dermed gjenstår to eiendommer i transaksjonen.
For Nordnes er angitt eiendommen GBnr 65/1112. Eiendommen markert med gult i bilde under til
vestre med rød markør på oversiktsbilde til høyre.

Tomten er på om ca 4,5 mål, men med ca det dobbelte i utfyllingsbart areal i sjø.
Motytelse i transaksjonen er eiendommen 65/565, markert i bildet under, som viser Lillebørøya
med nordre del av Søndre nederst i bildet:

For denne eiendommen vil det også bli nødvendig å overta en del infrastruktur, herunder nevnes
særlig avløpshåndtering.
Kommunedirektørens vurdering
Et makebytte er i praksis en byttehandel av eiendommer. Når Fiskfjorden ikke lenger er en del av
avtalen, vil det oppstå en verdidifferanse mellom eiendommene som skal byttes.
Det er for så vidt avtalefrihet knyttet til dette, og partene kan selvsagt ha forskjellige syn om hva
verdien av en eiendom er. Eksempelvis kan Trollfjord gjerne tenke at naboeiendommen vil være
mer verdt enn en tilsvarende eiendom et annet sted. Imidlertid er avtalepartene i dette tilfellet
nærstående parter, siden Hadsel kommune eier Trollfjord AS 100 %. Da bør avtalen og verdier
være forankret med mest mulig reelle verdier.
I samtaler med Trollfjord har kommunedirektøren lagt til grunn følgende for en verdivurdering av
eiendommene:
Basert på erfaringer fra andre tomtesalg den senere tid, slik som næringsarealer på Børøya,
forhandlinger om Gulstadøya ol, har man en forståelse av at areal på land kan verdsettes til ca kr.
120,- pr kvm, og utfyllingsbart areal i sjø på ca kr. 100,- pr kvm. Isolert sett kan en se for seg at
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kvm-prisen på Lille-Børøya var noe høyere siden den er formålsavsatt til boligformål i
kommuneplanen. Det gjenstår likevel en regulering for området, og det er som nevnt noe
infrastruktur i området som må overtas som en del av transaksjonen. Partene tenker derfor at en
kan sette samme kvm-pris på begge eiendommene.
Eiendommen på Nordnes vil med en slik tilnærming verdsettes til ca kr. 1,3 millioner, og
eiendommen på Lille-Børøya verdsettes til 3,1 millioner.
Det fremkommer derfor et mellomvære i verdi som Trollfjord AS må bli kompensert for.
Kommunedirektøren foreslår at dette kompenseres gjennom å redusere det ansvarlige lånet til
Trollfjord AS med kr. 1.800.000,-.
Det ansvarlige lånet er pr 31.12.2019 på kr. 7.328.706,-. I arbeidet med eiermelding for selskapet
ble det ansvarlige lånet beholdt nettopp for at det gir en del fleksibilitet i forholdet mellom eier og
selskapet.
Det er kommunedirektørens vurdering at man i denne saken benytter deler av det ansvarlige lånet
til å betale mellomlegget ved dette makeskiftet.

Miljøkonsekvenser
Økonomikonsekvenser
Eiendommene som makebyttes har et verdiestimat som gjør det nødvendig med en
økonomisk kompensasjon i tillegg. Trollfjord AS kompenseres med kr. 1.800.000,- som
avregnes ved å redusere det ansvarlige lånet tilsvarende. Det ansvarlige lånet har i dag en
rentekompensasjon som vil reduseres med ca 50.000,- årlig i årene fremover.
Andre konsekvenser
Som det fremkommer i saksutredningen vil også kommunen overta en del infrastruktur i
området.
Konklusjon
Eiendommen på Nordnes verdsettes til ca kr. 1,3 millioner, og eiendommen på Lille-Børøya
verdsettes til 3,1 millioner.
Det fremkommer derfor et mellomvære i verdi som Trollfjord AS må bli kompensert for.
Kommunedirektøren foreslår at dette kompenseres gjennom å redusere det ansvarlige lånet til
Trollfjord AS med kr. 1.800.000,-.
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