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«Fra å bo til å leve»

Prestegårdshagen – Hof 2020
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Clemens Eiendom AS er et heleid
datterselskap av Opplysningsvesenets fond
(Ovf), og er opprettet for å gjennomføre
kommersiell utvikling av Ovfs eiendommer.
Fondet er en av Norges største grunneiere, og
Clemens Eiendom jobber idag med ca 50
utviklingsprosjekter på landsbasis.

Hvem er vi? 

Vivaldi Eiendom AS er et privat, uavhengig
eiendomsutviklingsselskap, med fokus på
tomte- og boligutvikling i eller i nærhet
byer med sterkt befolkningsvekst. Vivaldi
Eiendom drives av Lars Blyverket og Ingvar
Straume, som har lang erfaring i
eiendomsutvikling og forretningsutvikling.
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Når det skjer noe: 

- Kommunen har oppgradert fortauet

- Butikken har nymalte fasader

- En lokal lunsjbar åpner

- En ny butikk oppstår

- Boligetterspørselen øker

Når det ikke skjer noe: 

- Stripene på veien er blasse

- Postkassene har mistet fasongen

- Noen hus står tomme

- Noen butikker stenger

- Ungdommen kjeder seg

Ringvirkninger av stedsutvikling

«Erfaringer viser at de kommuner som lykkes best med 
stedsutviklingen, evner å påta seg rollen som 

samfunnsutviklere» 

Statsbygg/Miljøverndepartementet, 2009 
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30 min

60 min

Gardermoen
• 30 minutter til Tønsberg og Drammen,       

15 minutter til Holmestrand og 45 minutter 

til Skien og Oslo

• Tilgang til ca. 1,5 millioner mennesker med 

en times biltur. Innenfor denne regionen 

ligger 13 byer

• Nye E-18 ligger godt tilrettelagt kommunen

• Gode kommunikasjonsmuligheter med 

ekspressbuss t/r Skien-Oslo

• Mindre enn 30 minutter til og fra jernbane

• Enkel og rask tilgang til Oslo Lufthavn 

Gardermoen og Torp Flyplass

• Fergeforbindelser med Sverige, Danmark 

og Tyskland innenfor en times reise

• Fjordtunnelen gir enkel forbindelse til og 

fra Sverige

• Kort vei til sjø og fjell

Beliggenhet i regionen: «Midt i smørøyet»

http://www.colorline.no/
http://www.colorline.no/


Fasiliteter i nærområdet

Hof folkebibliotek

300 m   

Hof barnehage

300 m

Hof golfklubb
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1 200 m
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Hof skole

300 m

(Barne- og ungdomsskole med 

voksenopplæringtilbud)
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Hof idrettslag

1 300 m

Hof sentrum 1 

500 m

(med utvalg av diverse butikker, 

bank og næring)
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Helsestasjonen

1 500 m
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Prestegårdshagen

Lokasjon, tilgjengelighet og stedsutvikling

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Pinsetreffet_p%C3%A5_Eidsfoss-vsm.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Pinsetreffet_p%C3%A5_Eidsfoss-vsm.jpg


Prosjektet: Prestegårdshagen
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• Prestegårdshagen er i Hof kommunes reguleringsplan datert 2008 for området avsatt til 

boligformål med frittliggende småhusbebyggelse

• Tomten er byggefelt med ulik karakter.

• Boligfeltet skal bygges ut i 3 hovedetapper:

• Byggetrinn 1 1: BK1-3 BF1, BF3-7.  Ca 94 boenheter

• Byggetrinn 2: BK8-BK12, BF10-BF13. Ca 96 boenheter

• Byggetrinn 3: BK4-7, BF. Ca 35 boenheter. 

• Utbyggingen vil være en naturlig kombinasjon av leiligheter og ene/tomanns- boliger       

og vil i praksis tilsvare 30-40 boenheter årlig

• Utnyttelsesgrad er satt til 20% - BYA for frittliggende småhusbebyggelse og 30% - BYA for 

konsentrert småhusbebyggelse

• Kommunen har allerede investert i et renseanlegg med kapasitet for 250 boenheter som 

grenser til tomten

• Det er krav til opparbeidelse av fellesområder, parkering, lekeområder og grøntanlegg

• Kostnader for infrastruktur (VVA) er estimert  25 MNOK

1

2
3



Prestegårdshagen - Hof 2020
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BærekraftRekreasjonLivskvalitet

Urban grønn landsby StedsutviklingArbeidsplasser
Attraktiv etablering for unge

Økonomisk vekst

Økt handel og næringMennesker

«Fra å bo til å leve»
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 Prestegårdshagen Utvikling og Hof kommune skaper et «nytt» marked 
gjennom felles aktivitet

 Beholde kommunens ordning med Start/-etableringslån

 Felles markedsføring lokalt/Drammensregionen

 Kommunens behov av eldre/service/omsorgsboliger de neste 5 år.

Sammen kan vi skape et marked
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Fremdrift/milepæler

Februar/mars 2016: 

 Enighet vedr utbyggingsavtale 

 Rekkefølgekrav

 Eventuelle planendringer

Juni/juli 2016:

 Anbudskonkurranse for infrastruktur

August 2016

 Utbyggingsavtale med Hof kommune ute til offentlig ettersyn

September/oktober 2016:

 Velge entreprenør / oppstart infrastruktur

 Prosjektering for rammesøknad

 Oppstart markedsføring 

2017

 Byggestart, trinn 1 
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Nøkkelinformasjon

Beliggenhet Hof, Vestfold

Størrelse tomt (da) 228

Netto tomt (da) 130

- Herav tomt bolig (da) 123

- Herav tomt barnehage (da) 7

Utnyttelsesgrad 20-30 %

Antall boenheter regulert 271

Antall boenheter I Prestgårdshagen 225

• Prestegårdshagen AS er nå et selskap eid av Clemens Eiendom AS og Vivaldi 

Eiendom AS

• Prestegårdshagen er ferdig regulert til boligbygging, totalt 225 enheter fordelt på 

mindre eneboliger, vertikaldelte tomannsboliger og leilighetshus

• Tomten ligger i et område der Hof kommune har investert betydelige beløp i 

infrastruktur og fasiliteter som skole og barnehager. I tillegg finnes butikker, idrett 

og golfbane i gangavstand fra området

• Dagens eiere, Clemens Eiendom og Vivaldi Eiendom, ønsker å re-starte 

prosjektet mot realisering sammen med en eller flere nye utbyggingspartnere, 

men kan eventuelt vurdere egen utbygging.

Sammendrag


