


Femte største kommune

En del av hovedstadsregionen

Sandvika by er administrativt sentrum

Bærums verk er geografisk midtpunkt

Landets rikeste artsmangfold





Innovative anskaffelser
Kommunens innkjøp og investeringer
Tilrettelegge for lokalisering og samskaping
Digitalisering og transformasjon
Radikal innovasjon

AKTIVT NÆRINGSLIV

Forskning- og innovasjonsprosjekter 
Utvikle smarte bærekraftige løsninger 
Smart city- samarbeidet 
PHD-er  og kompetanse i alle ledd
Universitets- og høyskoletilbud i kommunen 

NÆRING – AKADEMIA -
KOMMUNEN



Stjæl med stil 



Beste feil



Aktivitetsbaserte arbeidsplasser -
Eiendom har tatt steget



Eiendom – for Bærums innbyggere

«Funksjonelle og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester

Skape og forvalte verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap»



Eiendom består av 7 enheter

... og 
Byggkompetanse 
og utvikling



Vi trenger deg som er opptatt av klima, teknologi og samfunnsutvikling!

Eiendomsforvaltning - utvikling av eiendom  - tidligfase mulighetsstudier - byggeprosjekter

Jobbe i Eiendom  ?



Grunneiendom
• Representerer grunneier-rollen i Bærum kommune 

• Bærum kommune eier ca. 25 000 daa – fordelt på ca 3000 gnr/bnr. 

Rødt areal eies av 
Bærum kommune



Grunneiendom utfører kjøp/salg, 

«kommersiell» tomteforvaltning

• Ansvarlig for  kjøp, salg av fast eiendom inkl. bebygd 

eiendom 

• Forhandling om kjøp av  tomteareal til skole, barnehage etc. 

Avgi og erverve rettigheter, inngå tomtefesteavtaler og 

utleie av grunn

• Salg av utviklingseiendom 

• Vurdere bruk/potensiale av tomter/eiendom  i «spill»  - > 

krever markedskompetanse i kombinasjon med 

eiendomsfaglig kompetanse



• Avgir uttalelser til planforslag som berører Bærum kommune som grunneier 

• Bistår med eiendomskompetanse og samarbeider med andre enheter i kommunen –> 

Vei/trafikk, Vann og avløp,  Natur og idrett, Prosjektenheten, Plan og bygg.  

• Besvarer henvendelser fra innbyggerne om diverse eiendomsfaglige spørsmål

Viktig med god kunnskap om tingsrett, 
matrikulering og ekspropriasjon  

Grunneiendom ...



Eksempler på reguleringsprosesser



Dagens eierforhold med forslag til 
ny reguleringsplan (gult). 

Hamang, Sandvika
Nytt forslag til reguleringsplan  - krever makeskifte 
av arealer for å få gjennomført planen.  



Sandvika øst

Dagens eierforhold.  Ny  plan som er vedtatt (brunt), 13 parseller skal skifte eier.  
Avtaler/for-handlinger med grunneiere.  



Bærum kommune – pågående/kommende 
prosjekter

Oksenøya senter - flere formålsbygg/nærmiljøanlegg

Levre skole, ny 4-parallell

Emma Hjorth, utvidelse til 3-parallell

Berger BBS

Boliger Vallerveien, Brynsveien, Løkka, 

Svømmeanlegg Rud

Barnehage, Østre Bærum

Bekkestua ungdomsskole

Vedlikeholdskonferansen Bygg 12.02.2019


