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Utvalg:  FORMANNSKAPET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  22.01.2020  

Tid:   11:00  

 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

11:00 – 12:30 - Politisk verksted - næringspolitisk strategi (Workshop) 

12:30 – 13: 15 – Lunsj  

13:15 – 13:45 – Orientering – Kraftverket RIK.  

13:45 – 14:00 – Pause  

14:00 – 15:30 – Orientering V/Ass. rådmann Terje Dahlen:  

                              o Kryss Bredalsveien  

                              o Status investeringsprosjekter  

                              o Status planarbeid  

 

15:30 – 15:45 - Pause  

15:45              - Saksliste  
 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 14.01.2020 

Kirsten Orebråten 

ordfører 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/20 

Side 2 av 13   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/24-1   Arkiv: 151  

 

Plan for økonomirapportering 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Formannskapet 22.01.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet tar plan for økonomirapportring 2020 til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2020. 

 

I forhold til 2019, er det endringer i antallet rapporter som legges fram for formannskap og 

kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utarbeidelse av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har de siste to årene merket press i den økonomisk situasjonen.  

Budsjettet for 2020 er stramt, og må følges tett opp. 

 

Det er nødvendig å følge den økonomiske utviklingen tett, men også slik at det gir god 

oversikt og godt grunnlag for beslutninger. 

 

Rådmannen ønsker derfor at praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskap og 

kommunestyre endres, ved at formannskap og kommunestyre får kvartalsrapporter i stedet for 

månedsrapporter og tertialrapporter. 

 

Rådmannen mener at kvartalsrapportering vil gi bedre oversikt i kommunens økonomiske 

situasjon, ved at det leveres tre godt gjennomarbeidede rapporter i året i tillegg til 

årsrapporten, mot 2 slik som vi har hatt praksis med de siste årene. 

Kvartalsrapportering er også sammenfallende med rapportering på sykefravær, og gjør denne 

rapporteringen mer naturlig. 
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Rådmannen vil fortsette praksis med å presentere månedsrapporten i formannskapsmøtet i 

påfølgende måned, med en muntlig framlegging og hvor presentasjonen vil bli lagt ved 

protokollen. 

 

Formannskapet og kommunestyret få kvartalsrapportene til behandling i henhold til følgende 

plan:  

 

  

Presentasjon FS 
Behandles i FS-møte Behandles i KS-møte 

    

Februar 18.mar     

Mars 1. kvartal 22.apr 26.mai 04.jun 

April 26.mai     

Mai 25. juni i KS     

juni - 2. kvartal 
(halvårsrapport) 

26.aug 26.aug 10.sep 

August 22.sep     

September - 3. 
kvartal 

27.okt 24.nov 11.des 

Oktober 24.nov     

 

Kvartalsrapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert rammeområde, analyse av 

sykefravær, utvikling i antall ansatte samt status i de fleste investerings-prosjektene.  

 

I kvartalsrapporten vil det bli rapportert på verbalforslag, status på mål fra vedtatt 

handlingsprogram og status for kommunestyrevedtak. 
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Det vil i kvartalsrapporten foreslås budsjettendringer, både på driftsbudsjettet og 

investeringsbudsjettet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 20/160-2   Arkiv:   

 

Mulig fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Formannskapet 22.01.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune godkjenner fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS i 

henhold til rammeavtale for fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS datert 23. 

desember 2019.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Nore Energi og Ringerikskraft ble 23. desember 2019 enige om en rammeavtale for en fusjon 

mellom Ringerikskraft AS («Ringerikskraft») og Nore Energi AS («Nore Energi»). 

Rammeavtalen, med tilhørende underavtaler, er enstemmig anbefalt av både styret i Nore 

Energi og konsernstyret i Ringerikskraft.   

 

Anbefaling om fusjon legges med dette frem for behandling i Ringerike kommune, som eier i 

Ringerikskraft, i samsvar med aksjonæravtalens punkt åtte og vedtektenes punkt fem. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I mai 2019 fikk Ringerikskraft en forespørsel fra Nore Energi om å diskutere en mulig fusjon 

mellom Nore Energi og Ringerikskraft.  

 

Nore Energis begrunnelse for å søke samarbeid med andre er at selskapet ser at det over tid vil 

være krevende for et lite energiverk å stå alene med de krav til kompetanse og teknologi som 

både myndigheter og kunder vil kreve i fremtiden.  

 

Etter forhandlinger er Nore Energi og Ringerikskraft blitt enige om en verdivurdering der Nore 

Energi verdsettes til 75,65 mnok og Ringerikskraft til 1 484,00 mnok. Forhandlingsresultatet 

verdsetter Ringerikskraft til 1 560 mnok etter en fusjon med Nore Energi.  
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Beskrivelse av saken 

 

Nore Energi 

 

Nore Energi eies 100 % av Nore og Uvdal kommune. Selskapet har en egenkapital på ca. 55 

mnok og omsetter for ca. 30 mnok/år.  

 

Nore Energi er et tradisjonelt lokalt e-verk med konsesjon på nettdrift og omsetning av strøm. 

I tillegg eier Nore Energi 25 % av Numedal Fiber AS. (De øvrige 75 % eies av tre andre e-

verkene i Numedal Uvdal Kraftforsyning 25 %, Rollag e-verk 25 % og Flesberg E-verk 25 %).   

 

Siste 5 årene har Nore Energi levert et resultat etter skatt på ca. 2,5 mnok/snitt/år, jf. 

nedenstående tabell. 

 
Nore Energi 2014 2015 2016 2017 2018

Omsetning 29 208          27 683          28 090          29 239          31 693          

Resultat etter skatt 2 051            2 125            3 204            3 506            1 841             
 

Nore Energi har 13 ansatte, hvorav en lærling. De har ca. 2 100 nettkunder og ca. 1 700 

strømkunder.  

 

Verdivurdering og avtalt bytteforhold 

 

Etter forhandlingene, hvor alle forhold er søkt avveid og det fremforhandlede avtalesettet 

legges til grunn, er Nore Energi og Ringerikskraft blitt enige om en verdivurdering der Nore 

Energi verdsettes til 75,65 mnok og Ringerikskraft til 1 484,00 mnok. Forhandlingsresultatet 

verdsetter Ringerikskraft til 1 560 mnok etter en fusjon med Nore Energi.  

Det avtalte bytteforholdet i avtalen gir dagens eiere av Ringerikskraft en eierandel på 95,15 % 

etter en fusjon og Nore og Uvdal kommune 4,85 %. Eierskap før og etter fusjon er vist i 

nedenstående tabell.  

 

 
 

Nore og Uvdal kommune er tilbudt posisjon som første vararepresentant til styret i 

Ringerikskraft.  

 

Nore Energi vil bli integret i Ringerikskraft-konsernet i henhold til hovedstrukturen i 

nedenstående figur. Hovedgrepet er at nettvirksomheten blir integrert til Ringerikskraft Nett 

AS med en egen avdeling på Rødberg i Nore og Uvdal kommune, og at nettleien samordnes 

senest fra 1. januar 2021.   

Kraftomsetningsvirksomheten herunder kundemassen på ca 1 700 kunder, blir lag til 

Kraftrikets virksomhet med lokalt ansatte medarbeidere og lokal merkevare «Kraftriket 

Numedal.» 
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Selskapene er enige om at det vil være et fremtidig behov for å etablere en egen 

entreprenørvirksomhet knyttet til virksomheten som i dag drives i Nore og Uvdal. Selskapene 

ser for seg at det må etableres en egen entreprenørvirksomhet i Nore og Uvdal kommune, 

organisert under dagens Nettservice Ringerike AS, men med lokal tilhørighet, lokalt ansatte og 

med lokal beslutningsmyndighet.Ringerikskraft vil i forbindelse med fusjonen slutte seg til 

aksjonæravtalen som ligger til grunn for Numedal Fiber AS. Ringerikskrafts fibervirksomhet vil 

også samles med Nore Energis fibervirksomhet. Det fusjonerte konsernets fiberaktiviteter vil 

ha hovedsete i Nore og Uvdal. Som følge av avtalemessige, regulatoriske og praktiske forhold 

vil fibervirksomheten bli videreført i det juridiske selskapet som i dag heter Nore Energi AS, 

men med endret navn. Foreløpig er arbeidstitlen «Buskerud Fiber AS.» Begge parter vil søke å 

bidra til å etablere industrielle løsninger med likesinnede fibervirksomheter som sikre 

kompetente fagmiljøer, innovasjonskraft og finansiell styrke til vekst og utvikling av 

fibervirksomheten.  

 

  

 
 

Nettleie  

 

Ringerikskraft har en av landets laveste nettleier, også i våre nærområder, jf. nedenstående 

figur.   

 
Kilde: NVE og hjemmesider 
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Regelverket er slik at når to nettselskaper fusjoner, skal nettleien samordnes. Siden 

Ringerikskraft har en av de aller laveste nettleiene i landet, vil nesten enhver fusjon med et 

annet nettselskap, føre til økt nettleie på Ringerike i større eller mindre grad. Noe av denne 

økningen vil over tid bli redusert ved effektivisering av nettvirksomheten, men dette er 

vanskelig å tallfeste.  

 

En fusjon mellom Nore Energi og Ringerikskraft vil gi ca. 1 øre/kWh i høyere nettleie for 

kundene på Ringerike, tilsvarende ca. 250 kr/år/kunde ved et forbruk på 20 000 kWh, mens 

kundene i Nore og Uvdal vil få en reduksjon i nettleien på ca. 12 øre/kWh. 

 

Tidsplan 

 

Etter dialog med de berørte kommuner og KLP er det planlagt følgende beslutningsprosess 

blant eierne, og det anmodes om at eierne følger nedenstående fremdriftsprosess.  

 

Eier Formannskap Kommunestyre 

Ringerike kommune 22. januar 6. februar 

Hole kommune 29. januar 17. februar 

Nore og Uvdal kommune 27. januar 10. februar 

KLP Innen 15. februar 

 

Med positive vedtak hos alle eierne, planlegges signering av alle avtaledokumenter rundt 20. 

februar 2020. Ved positive vedtak vil det operasjonelle arbeidet med en integrasjon av Nore 

Energi i Ringerikskraft starte.  

 

Etter eiernes vedtak vil Ringerikskraft starte søkeprosessen mot NVE om konsesjon for den 

fusjonerte nettvirksomheten. Parallelt vil det sendes varsel til konkurransemyndighetene. Disse 

prosessene tar normalt seks til åtte uker.  

 

Den formelle fusjonen vil dermed kunne gjøres gjeldende rundt 1. mai 2020, herunder vil det 

bli avholdt nødvendige generalforsamlinger i de ulike selskapene i konsernet.   

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Ringerikskraft og Nore Energi er enige om at fusjonen vil bli gjennomført som en såkalt lock 

box. Med dette menes at bytteforholdet er låst, og at det ikke vil bli gjennomført en ekstern 

due dilligence utover normal revisjon av årsregnskapet for 2019. Ringerikskraft har imidlertid 

opplyst Ringerike kommune om at de har gjennomført en kontroll av de viktigste faktorene hos 

Nore Energi med egne ressurser. I tillegg har advokatfirmaet Wiersholm utarbeidet 

avtaleverket, revisor EY har utarbeidet transaksjonsmodellen og vil gjennomføre fusjonen. I 

tillegg er verdivurderinger av Ringerikskraft og Nore Energi utarbeidet av Deloitte Financial 

Advisory, mens verdivurdering av nettvirksomhetene er utarbeidet av EC-Group.  

 

En fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi vil innebære en virksomhetsoverdragelse i 

arbeidsmiljølovens kapittel 16 sin forstand.  
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Dersom fusjonen blir vedtatt, må NVE søkes om konsesjon for en fusjonert nettvirksomhet i 

tillegg til at det må sendes varsel til konkurransemyndighetene.  

 

 

Alternative løsninger 

  

Ringerike kommune godtar ikke fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS.  

 

Årsaken til at Ringerike kommune ikke godtar en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi 

er at en fusjon vil føre til en reduksjon i Ringerike kommune sin eierandel i Ringerikskraft. Det 

er i tillegg også vektlagt at en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi vil gi ca. 1 

øre/kWh i høyere nettleie for kundene på Ringerike.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Slik rådmannen vurderer det, vil en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi være 

hensiktsmessig da den vil styrke Ringerikskraft både finansielt, industrielt og organisatorisk. 

Rådmannen er av den oppfatning at en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi vil medføre 

en styrking av den samlede nettvirksomheten. I tillegg kan administrative funksjoner 

effektiviseres, den samlede nettvirksomheten vil styrkes, entreprenørvirksomheten vil kunne få 

tilgang på nye markeder, konkurransekraften for Kraftriket vil bli økt og det vil bli en økt 

kompetanse på fiber.  

 

Rådmannen ser også at summen av dette vil være at Ringerikskraft styrker sin rolle som et fritt 

og uavhengig energikonsern med hovedkontor på Hønefoss. Et robust energiselskap med 

hovedkontor i kommunen anser rådmannen i seg selv som et vektig argument. Rådmannen 

slutter seg også til Ringerikskrafts vurderinger om at en fusjon vil øke kompetanseplattformen, 

styrke teknologisatsning og FoU virksomhet, redusere kompetansesårbarhet og at det vil være 

en mer attraktiv arbeidsplass.  

 

Ved en fusjon tar Ringerike kommune også innover seg at energibransjen er i endring. En 

fusjon med Nore Energi vil gi mer tilstedeværelse og således styrke Ringerikskrafts 

entreprenørvirksomhet. Ringerikskraft har allerede gjort flere tiltak for å utvikle sin 

kompetanse. Det er tatt grep rundt strømsalg ved å etablere Kraftriket sammen med Valdres 

Energi og Midtkraft, og flere er på vei inn.  

 

Tilsvarende har Ringerikskraft gjennom oppkjøp og ekspansjon etablert en 

entreprenørvirksomhet på ca. 300 ansatte som omsetter for 750 mnok per år.  

 

Det har vært store endringer i energibransjen de siste årene. Endringstakten er ikke over. Fra 1. 

januar 2021 har myndighetene varslet en rekke nye regulatoriske krav som vil påvirke bransjen.  

 

En fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi vil være et steg i riktig retning for å sikre 

lokalt styring og eierskap.  

 

Et spørsmål som rådmannen også har vurdert, er hvorvidt en fusjon vil innebære en svekkelse 

av Ringerike kommune sin eierstyring i Ringerikskraft. Slik rådmannen ser det, vil en fusjon 

med Nore Energi i realiteten ikke endre på Ringerike kommune sine eierstyring i 
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Ringerikskraft. Ringerike kommunes store eiergrep i dagens vedtekter er at så lenge 

kommunen eier mer enn 50 % kan ikke de andre aksjonærene gjennomføre endringer i 

Ringerikskraft uten at Ringerike kommune er enige. Dette vil være det samme etter en fusjon 

med Nore Energi.  En reduksjon av Ringerike kommunes eierandel fra 73,0 % til 69,46 % vil 

ikke innebære noen realitetsendring av kommunes eierstyring av Ringerikskraft.  

 

Hole kommune har i dag et minoritetsvern mot å kunne bli tvangssolgt hvis de eier mer enn 5 

%.  Det er foreslått å gjøre dette minoritetsvernet generelt: 

 

a) for alle aksjonærer som eier over 5 %  

b) for alle aksjonerer som eier mellom 2 % og 5 % når de stemmer sammen 

c) Nore og Uvdal kommune har rettigheter etter ovennevnte punkt b) inntil det 

kommer flere parter som har mellom 2 % og 5 %  

 

De foreslåtte endringer i aksjonæravtalen medfører ikke noen negativ endring av Ringerike 

kommune sine rettigheter/posisjon.  

 

Et annet spørsmål som rådmannen har vurdert, er om en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore 

Energi vil endre realiteten på styresammensetningen. Det er foreslått å endre 

vararepresentasjonen i styret fra fem vararepresentanter fordelt etter eierskap til to 

vararepresentanter i numerisk rekkefølge hvor første vararepresentant velges av Nore og Uvdal 

kommune og andre vararepresentant velges av Hole kommune.  

 

Styret i Ringerikskraft Nett AS består av seks medlemmer, fem aksjonærvalgte og en 

ansattvalgt. Aksjonæravtalen regulerer at Ringerike og Hole kommuner, har rett til å nominere 

ett styremedlem hver til Ringerikskraft Nett AS. Det foreslås at Nore og Uvdal kommune også 

får rett til å nominere en styreplass i Ringerikskraft Nett. Dette foreslås gjennomført ved at 

styret utvides fra seks til sju representanter. Realitetsendringen vurderes som liten i de 

foreslåtte endringene i styresammensetning, og vurderes ikke til å ha noen vesentlig innflytelse 

på Ringerike kommunes eierstyring av Ringerikskraft.  

 

Når det gjelder forkjøpsrett, så er dette regulert i aksjonæravtalen og vedtektene. Hole og 

Ringerike kommuner har forkjøpsrett til hverandres aksjer i dag. Det er foreslått Nore og 

Uvdal kommune gis samme forkjøpsrettigheter som Hole og Ringerike kommuner har i dag. 

Det er vurdert som hensiktsmessig at de kommunale eierne har gjensidig forkjøpsrett til sine 

aksjer. 

 

Når det gjelder KLPs aksjer har KLP plikt å tilby sine aksjer til kommunene dersom KLP 

vurderer å selge sine aksjer. Hvis kommunene takker nei til å kjøpe aksjene på de vilkår KLP 

tilbyr, kan KLP fritt selge aksjene til andre til samme pris eller høyre innen 6 måneder. Går det 

lengre enn 6 måneder, må KLP tilby aksjen på nytt til kommunene. Nore og Uvdal er foreslått 

gitt samme rettigheter som Hole og Ringerike kommuner. Realitetsendringen vurderes som 

liten i de foreslåtte endringene i forkjøpsrettene, og vurderes ikke til å ha noen vesentlig 

innflytelse på Ringerike kommunes eierstyring av Ringerikskraft.  

 

Det er gitt garantier om at ingen ansatte i verken Nore Energi eller Ringerikskraft vil bli sagt 

opp som følge av fusjonen, og at ansatte som per sammenslåingstidspunktet er ansatte i Nore 

Energi, skal beholde arbeidssted innenfor Nore og Uvdal kommune.   
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Rådmannen mener oppsummeringsvis at en fusjon vil styrke organisasjonen, og sikre lokalt 

styre og eierskap samtidig som både egenkapitalen, utbyttekapasiteten og investeringsevnen vil 

bli styrket. Ringerike kommune sine direkte verdier i Ringerikskraft øker med ca. 32 mnok, 

Ringerikskrafts utbyttekapasitet vil øke med ca. 3 mnok i året, hvorav Ringerike kommune sin 

andel utgjør ca. 2 mnok.  

 

Vedlegg 

Aksjonæravtale med endringsmarkering 

Vedtekter med endringsmarkering 

Garantierklæring 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Bredalsveien 5  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Formannskapet 22.01.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr. 83, adresse Bredalsveien 5, 

3511 Hønefoss. Kjøpsummen settes til 3 475 000 kroner.» 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune har over flere år arbeidet for en områderegulering for Kunnskapspark 

Ringerike. Hovedmålet med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i 

Sørøst-Norge (USN) campus Ringerike. I den forbindelse har det vært viktig å legge til rette 

for en sikker og effektiv trafikkavvikling. 

 

I forbindelse med prosessen for områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike foreslås 

det å bygge et nytt kryss i kryssområdet Osloveien/Dronning Åstas/Bredalsveien for å forbedre 

adkomst til campus Ringerike. I denne sammenheng er også adkomsten for Arnegårdsbakken 

flyttet til Bredalsveien. For å gjennomføre planen er det nødvendig å rive tre boliger i 

Bredalsveien. Gnr. 38, bnr. 83, i det videre benevnt som «Eiendommen», er en av disse. 

Rådmannen vil gå i forhandlinger med grunneierne av de to resterende eiendommene med 

tanke på kjøp også av disse, og vil fremme egne saker om dette.   

 

Administrasjonen har siden våren 2019 vært i dialog med eierne av Eiendommen om kjøp av 

denne. Sommeren 2019 fikk Eiendommen en vannskade. Eierne valgte ikke å utbedre skaden 

da kommunen ønsket å kjøpe Eiendommen, og Eiendommen ifølge reguleringsplanen for 

Kunnskapsparken Ringerike skulle rives.  

 

 

Etter avtale med eierne er det innhentet to verditakster av Eiendommen, en av takstmann Einar 

Hurum, som er utpekt av eierne av Eiendommen, og en av takstmann Thomas Bergodd, som 

er utpekt av kommunen. Markedsverdien til Eiendommen er av Hurum satt til 3 500 000 

kroner, når vannskaden ikke hensyntas, og av Bergodd til 3 450 000 kroner. Dersom 

vannskaden hensyntas har begge takstmennene satt markedsverdien av Eiendommen til 

3 100 000 kroner.  

 



  Sak 3/20 

 

 Side 13 av 13   

 

Juridiske forhold  

 

Kjøpet er vurdert av kommuneadvokatkontoret og vurderes ikke å være i strid med 

statsstøtteregelverket eller reglene om offentlige anskaffelser.  

 

Økonomiske forhold 

  

I tillegg til kjøpsummen vil det påløpe dokumentavgift på 2,5 % av Eiendommens salgverdi på 

tinglysningstidspunktet.  

 

Kommunestyret traff den 25. juni 2015, i sak 88/15, vedtak om finansiering av ny adkomstvei 

til USN. Ringerike kommune er en av tre parter som finanseierer adkomstveien. Buskerud 

fylkeskommune og Høyskolen Buskerud Vestfold er resterende to parter. Kommunestyret har 

bevilget 20 millioner kroner til prosjektet. Kjøp av Eiendommen vil bli dekket av disse midlene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør Ringerike kommune inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr 83. 

Kjøp av Eiendommen er nødvendig for å realisere ny adkomstvei til USN.  

 

Kjøpesummen bør etter rådmannens vurdering settes til gjennomsnittet av de to innhentede 

takstene. Vannskaden bør etter rådmannens vurdering i denne sammenheng ikke hensyntas, da 

det er forhold på kommunens side som er årsaken til at eierne ikke foretok avbøtende tiltak ifht 

denne. Ifølge takstrapport utarbeidet av takstmann Einar Hurum var årsaken til vannskaden tett 

kommunal kum rett på øversiden av boligen, uten at dette etter rådmannens vurdering er av 

avgjørende betydning. Det er etter rådmannens vurdering forståelig at eierne ikke utbedret 

vannskaden all den tid kommunen over flere år har gitt uttrykk for ønske om å kjøpe 

Eiendommen, for så å rive den. Dersom kjøpesummen settes til gjennomsnittet av de to 

innhentede takstene, uten at vannskaden hensyntas, settes kjøpesummen til 3 475 000 kroner.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/24-1   Arkiv: 151  

 

Plan for økonomirapportering 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar plan for økonomirapportring 2020 til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2020. 

 

I forhold til 2019, er det endringer i antallet rapporter som legges fram for formannskap og 

kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utarbeidelse av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har de siste to årene merket press i den økonomisk situasjonen.  

Budsjettet for 2020 er stramt, og må følges tett opp. 

 

Det er nødvendig å følge den økonomiske utviklingen tett, men også slik at det gir god 

oversikt og godt grunnlag for beslutninger. 

 

Rådmannen ønsker derfor at praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskap og 

kommunestyre endres, ved at formannskap og kommunestyre får kvartalsrapporter i stedet for 

månedsrapporter og tertialrapporter. 

 

Rådmannen mener at kvartalsrapportering vil gi bedre oversikt i kommunens økonomiske 

situasjon, ved at det leveres tre godt gjennomarbeidede rapporter i året i tillegg til 

årsrapporten, mot 2 slik som vi har hatt praksis med de siste årene. 

Kvartalsrapportering er også sammenfallende med rapportering på sykefravær, og gjør denne 

rapporteringen mer naturlig. 

 

Rådmannen vil fortsette praksis med å presentere månedsrapporten i formannskapsmøtet i 

påfølgende måned, med en muntlig framlegging og hvor presentasjonen vil bli lagt ved 

protokollen. 



- 

 

Formannskapet og kommunestyret få kvartalsrapportene til behandling i henhold til følgende 

plan:  

 

  

Presentasjon FS 
Behandles i FS-møte Behandles i KS-møte 

    

Februar 18.mar     

Mars 1. kvartal 22.apr 26.mai 04.jun 

April 26.mai     

Mai 25. juni i KS     

juni - 2. kvartal 
(halvårsrapport) 

26.aug 26.aug 10.sep 

August 22.sep     

September - 3. 
kvartal 

27.okt 24.nov 11.des 

Oktober 24.nov     

 

Kvartalsrapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert rammeområde, analyse av 

sykefravær, utvikling i antall ansatte samt status i de fleste investerings-prosjektene.  

 

I kvartalsrapporten vil det bli rapportert på verbalforslag, status på mål fra vedtatt 

handlingsprogram og status for kommunestyrevedtak. 

 

Det vil i kvartalsrapporten foreslås budsjettendringer, både på driftsbudsjettet og 

investeringsbudsjettet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/160-2   Arkiv:   

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune godkjenner fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS i 

henhold til rammeavtale for fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS datert 23. 

desember 2019.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Nore Energi og Ringerikskraft ble 23. desember 2019 enige om en rammeavtale for en fusjon 

mellom Ringerikskraft AS («Ringerikskraft») og Nore Energi AS («Nore Energi»). 

Rammeavtalen, med tilhørende underavtaler, er enstemmig anbefalt av både styret i Nore 

Energi og konsernstyret i Ringerikskraft.   

 

Anbefaling om fusjon legges med dette frem for behandling i Ringerike kommune, som eier i 

Ringerikskraft, i samsvar med aksjonæravtalens punkt åtte og vedtektenes punkt fem. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I mai 2019 fikk Ringerikskraft en forespørsel fra Nore Energi om å diskutere en mulig fusjon 

mellom Nore Energi og Ringerikskraft.  

 

Nore Energis begrunnelse for å søke samarbeid med andre er at selskapet ser at det over tid vil 

være krevende for et lite energiverk å stå alene med de krav til kompetanse og teknologi som 

både myndigheter og kunder vil kreve i fremtiden.  

 

Etter forhandlinger er Nore Energi og Ringerikskraft blitt enige om en verdivurdering der Nore 

Energi verdsettes til 75,65 mnok og Ringerikskraft til 1 484,00 mnok. Forhandlingsresultatet 

verdsetter Ringerikskraft til 1 560 mnok etter en fusjon med Nore Energi.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Nore Energi 



- 

 

Nore Energi eies 100 % av Nore og Uvdal kommune. Selskapet har en egenkapital på ca. 55 

mnok og omsetter for ca. 30 mnok/år.  

 

Nore Energi er et tradisjonelt lokalt e-verk med konsesjon på nettdrift og omsetning av strøm. 

I tillegg eier Nore Energi 25 % av Numedal Fiber AS. (De øvrige 75 % eies av tre andre e-

verkene i Numedal Uvdal Kraftforsyning 25 %, Rollag e-verk 25 % og Flesberg E-verk 25 %).   

 

Siste 5 årene har Nore Energi levert et resultat etter skatt på ca. 2,5 mnok/snitt/år, jf. 

nedenstående tabell. 

 
Nore Energi 2014 2015 2016 2017 2018

Omsetning 29 208          27 683          28 090          29 239          31 693          

Resultat etter skatt 2 051            2 125            3 204            3 506            1 841             
 

Nore Energi har 13 ansatte, hvorav en lærling. De har ca. 2 100 nettkunder og ca. 1 700 

strømkunder.  

 

Verdivurdering og avtalt bytteforhold 

 

Etter forhandlingene, hvor alle forhold er søkt avveid og det fremforhandlede avtalesettet 

legges til grunn, er Nore Energi og Ringerikskraft blitt enige om en verdivurdering der Nore 

Energi verdsettes til 75,65 mnok og Ringerikskraft til 1 484,00 mnok. Forhandlingsresultatet 

verdsetter Ringerikskraft til 1 560 mnok etter en fusjon med Nore Energi.  

Det avtalte bytteforholdet i avtalen gir dagens eiere av Ringerikskraft en eierandel på 95,15 % 

etter en fusjon og Nore og Uvdal kommune 4,85 %. Eierskap før og etter fusjon er vist i 

nedenstående tabell.  

 

 
 

Nore og Uvdal kommune er tilbudt posisjon som første vararepresentant til styret i 

Ringerikskraft.  

 

Nore Energi vil bli integret i Ringerikskraft-konsernet i henhold til hovedstrukturen i 

nedenstående figur. Hovedgrepet er at nettvirksomheten blir integrert til Ringerikskraft Nett 

AS med en egen avdeling på Rødberg i Nore og Uvdal kommune, og at nettleien samordnes 

senest fra 1. januar 2021.   

Kraftomsetningsvirksomheten herunder kundemassen på ca 1 700 kunder, blir lag til 

Kraftrikets virksomhet med lokalt ansatte medarbeidere og lokal merkevare «Kraftriket 

Numedal.» 

 

Selskapene er enige om at det vil være et fremtidig behov for å etablere en egen 

entreprenørvirksomhet knyttet til virksomheten som i dag drives i Nore og Uvdal. Selskapene 

ser for seg at det må etableres en egen entreprenørvirksomhet i Nore og Uvdal kommune, 



- 

organisert under dagens Nettservice Ringerike AS, men med lokal tilhørighet, lokalt ansatte og 

med lokal beslutningsmyndighet.Ringerikskraft vil i forbindelse med fusjonen slutte seg til 

aksjonæravtalen som ligger til grunn for Numedal Fiber AS. Ringerikskrafts fibervirksomhet vil 

også samles med Nore Energis fibervirksomhet. Det fusjonerte konsernets fiberaktiviteter vil 

ha hovedsete i Nore og Uvdal. Som følge av avtalemessige, regulatoriske og praktiske forhold 

vil fibervirksomheten bli videreført i det juridiske selskapet som i dag heter Nore Energi AS, 

men med endret navn. Foreløpig er arbeidstitlen «Buskerud Fiber AS.» Begge parter vil søke å 

bidra til å etablere industrielle løsninger med likesinnede fibervirksomheter som sikre 

kompetente fagmiljøer, innovasjonskraft og finansiell styrke til vekst og utvikling av 

fibervirksomheten.  

 

  

 

 

Nettleie  

 

Ringerikskraft har en av landets laveste nettleier, også i våre nærområder, jf. nedenstående 

figur.   

 
Kilde: NVE og hjemmesider 

Regelverket er slik at når to nettselskaper fusjoner, skal nettleien samordnes. Siden 

Ringerikskraft har en av de aller laveste nettleiene i landet, vil nesten enhver fusjon med et 



- 

annet nettselskap, føre til økt nettleie på Ringerike i større eller mindre grad. Noe av denne 

økningen vil over tid bli redusert ved effektivisering av nettvirksomheten, men dette er 

vanskelig å tallfeste.  

 

En fusjon mellom Nore Energi og Ringerikskraft vil gi ca. 1 øre/kWh i høyere nettleie for 

kundene på Ringerike, tilsvarende ca. 250 kr/år/kunde ved et forbruk på 20 000 kWh, mens 

kundene i Nore og Uvdal vil få en reduksjon i nettleien på ca. 12 øre/kWh. 

 

Tidsplan 

 

Etter dialog med de berørte kommuner og KLP er det planlagt følgende beslutningsprosess 

blant eierne, og det anmodes om at eierne følger nedenstående fremdriftsprosess.  

 

Eier Formannskap Kommunestyre 

Ringerike kommune 22. januar 6. februar 

Hole kommune 29. januar 17. februar 

Nore og Uvdal kommune 27. januar 10. februar 

KLP Innen 15. februar 

 

Med positive vedtak hos alle eierne, planlegges signering av alle avtaledokumenter rundt 20. 

februar 2020. Ved positive vedtak vil det operasjonelle arbeidet med en integrasjon av Nore 

Energi i Ringerikskraft starte.  

 

Etter eiernes vedtak vil Ringerikskraft starte søkeprosessen mot NVE om konsesjon for den 

fusjonerte nettvirksomheten. Parallelt vil det sendes varsel til konkurransemyndighetene. Disse 

prosessene tar normalt seks til åtte uker.  

 

Den formelle fusjonen vil dermed kunne gjøres gjeldende rundt 1. mai 2020, herunder vil det 

bli avholdt nødvendige generalforsamlinger i de ulike selskapene i konsernet.   

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Ringerikskraft og Nore Energi er enige om at fusjonen vil bli gjennomført som en såkalt lock 

box. Med dette menes at bytteforholdet er låst, og at det ikke vil bli gjennomført en ekstern 

due dilligence utover normal revisjon av årsregnskapet for 2019. Ringerikskraft har imidlertid 

opplyst Ringerike kommune om at de har gjennomført en kontroll av de viktigste faktorene hos 

Nore Energi med egne ressurser. I tillegg har advokatfirmaet Wiersholm utarbeidet 

avtaleverket, revisor EY har utarbeidet transaksjonsmodellen og vil gjennomføre fusjonen. I 

tillegg er verdivurderinger av Ringerikskraft og Nore Energi utarbeidet av Deloitte Financial 

Advisory, mens verdivurdering av nettvirksomhetene er utarbeidet av EC-Group.  

 

En fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi vil innebære en virksomhetsoverdragelse i 

arbeidsmiljølovens kapittel 16 sin forstand.  

 

Dersom fusjonen blir vedtatt, må NVE søkes om konsesjon for en fusjonert nettvirksomhet i 

tillegg til at det må sendes varsel til konkurransemyndighetene.  

 



- 

 

Alternative løsninger 

  

Ringerike kommune godtar ikke fusjon mellom Ringerikskraft AS og Nore Energi AS.  

 

Årsaken til at Ringerike kommune ikke godtar en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi 

er at en fusjon vil føre til en reduksjon i Ringerike kommune sin eierandel i Ringerikskraft. Det 

er i tillegg også vektlagt at en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi vil gi ca. 1 

øre/kWh i høyere nettleie for kundene på Ringerike.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Slik rådmannen vurderer det, vil en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi være 

hensiktsmessig da den vil styrke Ringerikskraft både finansielt, industrielt og organisatorisk. 

Rådmannen er av den oppfatning at en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi vil medføre 

en styrking av den samlede nettvirksomheten. I tillegg kan administrative funksjoner 

effektiviseres, den samlede nettvirksomheten vil styrkes, entreprenørvirksomheten vil kunne få 

tilgang på nye markeder, konkurransekraften for Kraftriket vil bli økt og det vil bli en økt 

kompetanse på fiber.  

 

Rådmannen ser også at summen av dette vil være at Ringerikskraft styrker sin rolle som et fritt 

og uavhengig energikonsern med hovedkontor på Hønefoss. Et robust energiselskap med 

hovedkontor i kommunen anser rådmannen i seg selv som et vektig argument. Rådmannen 

slutter seg også til Ringerikskrafts vurderinger om at en fusjon vil øke kompetanseplattformen, 

styrke teknologisatsning og FoU virksomhet, redusere kompetansesårbarhet og at det vil være 

en mer attraktiv arbeidsplass.  

 

Ved en fusjon tar Ringerike kommune også innover seg at energibransjen er i endring. En 

fusjon med Nore Energi vil gi mer tilstedeværelse og således styrke Ringerikskrafts 

entreprenørvirksomhet. Ringerikskraft har allerede gjort flere tiltak for å utvikle sin 

kompetanse. Det er tatt grep rundt strømsalg ved å etablere Kraftriket sammen med Valdres 

Energi og Midtkraft, og flere er på vei inn.  

 

Tilsvarende har Ringerikskraft gjennom oppkjøp og ekspansjon etablert en 

entreprenørvirksomhet på ca. 300 ansatte som omsetter for 750 mnok per år.  

 

Det har vært store endringer i energibransjen de siste årene. Endringstakten er ikke over. Fra 1. 

januar 2021 har myndighetene varslet en rekke nye regulatoriske krav som vil påvirke bransjen.  

 

En fusjon mellom Ringerikskraft og Nore Energi vil være et steg i riktig retning for å sikre 

lokalt styring og eierskap.  

 

Et spørsmål som rådmannen også har vurdert, er hvorvidt en fusjon vil innebære en svekkelse 

av Ringerike kommune sin eierstyring i Ringerikskraft. Slik rådmannen ser det, vil en fusjon 

med Nore Energi i realiteten ikke endre på Ringerike kommune sine eierstyring i 

Ringerikskraft. Ringerike kommunes store eiergrep i dagens vedtekter er at så lenge 

kommunen eier mer enn 50 % kan ikke de andre aksjonærene gjennomføre endringer i 

Ringerikskraft uten at Ringerike kommune er enige. Dette vil være det samme etter en fusjon 



- 

med Nore Energi.  En reduksjon av Ringerike kommunes eierandel fra 73,0 % til 69,46 % vil 

ikke innebære noen realitetsendring av kommunes eierstyring av Ringerikskraft.  

 

Hole kommune har i dag et minoritetsvern mot å kunne bli tvangssolgt hvis de eier mer enn 5 

%.  Det er foreslått å gjøre dette minoritetsvernet generelt: 

 

a) for alle aksjonærer som eier over 5 %  

b) for alle aksjonerer som eier mellom 2 % og 5 % når de stemmer sammen 

c) Nore og Uvdal kommune har rettigheter etter ovennevnte punkt b) inntil det 

kommer flere parter som har mellom 2 % og 5 %  

 

De foreslåtte endringer i aksjonæravtalen medfører ikke noen negativ endring av Ringerike 

kommune sine rettigheter/posisjon.  

 

Et annet spørsmål som rådmannen har vurdert, er om en fusjon mellom Ringerikskraft og Nore 

Energi vil endre realiteten på styresammensetningen. Det er foreslått å endre 

vararepresentasjonen i styret fra fem vararepresentanter fordelt etter eierskap til to 

vararepresentanter i numerisk rekkefølge hvor første vararepresentant velges av Nore og Uvdal 

kommune og andre vararepresentant velges av Hole kommune.  

 

Styret i Ringerikskraft Nett AS består av seks medlemmer, fem aksjonærvalgte og en 

ansattvalgt. Aksjonæravtalen regulerer at Ringerike og Hole kommuner, har rett til å nominere 

ett styremedlem hver til Ringerikskraft Nett AS. Det foreslås at Nore og Uvdal kommune også 

får rett til å nominere en styreplass i Ringerikskraft Nett. Dette foreslås gjennomført ved at 

styret utvides fra seks til sju representanter. Realitetsendringen vurderes som liten i de 

foreslåtte endringene i styresammensetning, og vurderes ikke til å ha noen vesentlig innflytelse 

på Ringerike kommunes eierstyring av Ringerikskraft.  

 

Når det gjelder forkjøpsrett, så er dette regulert i aksjonæravtalen og vedtektene. Hole og 

Ringerike kommuner har forkjøpsrett til hverandres aksjer i dag. Det er foreslått Nore og 

Uvdal kommune gis samme forkjøpsrettigheter som Hole og Ringerike kommuner har i dag. 

Det er vurdert som hensiktsmessig at de kommunale eierne har gjensidig forkjøpsrett til sine 

aksjer. 

 

Når det gjelder KLPs aksjer har KLP plikt å tilby sine aksjer til kommunene dersom KLP 

vurderer å selge sine aksjer. Hvis kommunene takker nei til å kjøpe aksjene på de vilkår KLP 

tilbyr, kan KLP fritt selge aksjene til andre til samme pris eller høyre innen 6 måneder. Går det 

lengre enn 6 måneder, må KLP tilby aksjen på nytt til kommunene. Nore og Uvdal er foreslått 

gitt samme rettigheter som Hole og Ringerike kommuner. Realitetsendringen vurderes som 

liten i de foreslåtte endringene i forkjøpsrettene, og vurderes ikke til å ha noen vesentlig 

innflytelse på Ringerike kommunes eierstyring av Ringerikskraft.  

 

Det er gitt garantier om at ingen ansatte i verken Nore Energi eller Ringerikskraft vil bli sagt 

opp som følge av fusjonen, og at ansatte som per sammenslåingstidspunktet er ansatte i Nore 

Energi, skal beholde arbeidssted innenfor Nore og Uvdal kommune.   

 

Rådmannen mener oppsummeringsvis at en fusjon vil styrke organisasjonen, og sikre lokalt 

styre og eierskap samtidig som både egenkapitalen, utbyttekapasiteten og investeringsevnen vil 



- 

bli styrket. Ringerike kommune sine direkte verdier i Ringerikskraft øker med ca. 32 mnok, 

Ringerikskrafts utbyttekapasitet vil øke med ca. 3 mnok i året, hvorav Ringerike kommune sin 

andel utgjør ca. 2 mnok.  

 

Vedlegg 

Aksjonæravtale med endringsmarkering 

Vedtekter med endringsmarkering 

Garantierklæring 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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VEDLEGG 7 – GARANTIERKLÆRING  

Denne garantierklæringen avgis av følgende juridiske personer som del av aksjebytteavtalen mellom 
Ringerikskraft AS og Nore og Uvdal kommune datert [●] 2020 ("Aksjebytteavtalen"):  

(i) Ringerikskraft AS, org.nr. 976 957 628 ("RIK"); 

(ii) Ringerike kommune, org.nr. 940 100 925; 

(iii) Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, org.nr. 938 708 606; og  

(iv) Hole kommune, org.nr. 960 010 833,  

De juridiske personene i punkt (ii) til (iv) omtales samlet som "Eierne".  

Kapitaliserte ord i denne garantierklæringen skal ha samme betydning som definisjonene i 
Aksjebytteavtalen.  

1. GARANTIER  

RIK og Eierne avgir følgende garantier vedrørende RIK (slik at garantiene i pkt. 1.5, 1.6 og 1.7 også gis for 
samtlige selskaper i RIK-konsernet):  

1.1 Kompetanse 

1.1.1 RIK vil på tidspunktet for Gjennomføringen ha den nødvendige bemyndigelse og kompetanse til 
å inngå Aksjebytteavtalen og til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. 

1.2 Ingen konflikt  

1.2.1 Verken inngåelse eller gjennomføring av Aksjebytteavtalen vil være i konflikt med noen av 
bestemmelsene i RIKs selskapsdokumenter eller finansieringsavtaler.   

1.2.2 Gjennomføring av Aksjebytteavtalen er kun betinget av godkjennelse fra NVE, eventuelt 
Konkurransetilsynet, i tillegg til interne vedtak i Eierne, og er ikke betinget av varsler til eller 
tillatelser fra andre offentlige myndigheter.  

1.3 Selskapet 

RIK er et gyldig stiftet og eksisterende norsk aksjeselskap. RIK er korrekt registrert i 
Foretaksregisteret, og informasjonen som er registrert om RIK er korrekt, fullstendig og oppdatert.  

1.4 Aksjekapital  

1.4.1 RIK har en aksjekapital på NOK 150 000 000 fordelt på 1 000 Aksjer, hver med pålydende verdi 
NOK 150 000. 

1.4.2 Eierne er de formelle og reelle eierne av sine respektive aksjer i RIK, og eier til sammen 100 % 
av aksjene i RIK. Ingen tredjepart har opsjoner, tegningsretter eller andre retter av noe slag til å 
kjøpe, tegne eller på annen måte erverve aksjer i RIK. 

1.4.3 RIK vil på Gjennomføringen utstede Vederlagsaksjene til Kommunen frie for heftelser i tråd med 
bestemmelsene i Aksjebytteavtalen.   

1.5 Regnskaper 

RIKs årsregnskap for 2018 er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og god regnskapsskikk 
og gir et rettvisende bilde av RIKs økonomiske stilling per 31. desember 2018. 
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1.6 Skatt 

1.6.1 RIK har til rett tid levert sine selvangivelser, merverdiavgiftsoppgaver og andre pliktige oppgaver 
og opplysninger til alle relevante offentlige myndigheter. Alle opplysninger gitt i de nevnte 
dokumenter er korrekte og fullstendige.  

1.6.2 RIK har rettidig innbetalt alle skatter og har foretatt tilstrekkelige avsetninger for påløpt, men ikke 
forfalte skatter. 

1.6.3 RIK har gjennomført forskuddstrekk og tilbakeholdt skatt etter gjeldende lovgivning. Slike beløp 
er blitt betalt til relevante offentlige myndigheter i henhold til de krav som til enhver tid har fulgt av 
gjeldende lovgivning.  

1.7 Fremlagt informasjon  

All skriftlig informasjon fremlagt til Selskapet i forbindelse med inngåelse av Rammeavtalen og 
Aksjebytteavtalen, vedlagt som vedlegg 1.7, er korrekt i alle vesentlige henseende. Den fremlagte 
informasjonen er, etter det Eierne og RIK (hvert av styrets medlemmer, daglig leder og 
økonomisjefen) er kjent med, all informasjon som kan være av vesentlig betydning for en 
vurdering av RIK, dets virksomhet, fremtidsutsikter og finansielle stilling.  

1.8 Ikke ansvarlig for fremlagt informasjon  

Forhold som klart fremgår av den fremlagte informasjonen (ref. punkt 1.7) skal ikke under noen 
omstendigheter anses å utgjøre et brudd på RIK eller Eierne garantier og skal ikke danne grunnlag 
for noen krav mot RIK eller Eierne.  

2. ANSVAR UNDER DENNE GARANTIERKLÆRINGEN 

Aksjebytteavtalen punkt 9 (Erstatning fra RIK og Eierne) regulerer erstatningsansvaret for eventuelle brudd 
på garantiene i denne garantierklæringen.  

3. ØVRIG  

Aksjebytteavtalens bestemmelser om heving (punkt 10) og diverse bestemmelser (punkt 11) skal gjelde 
tilsvarende for denne garantierklæringen. Enhver henvendelse til Eierne skal sendes til Selskapet, som 
deretter skal informere Eierne og koordinere dialogen mellom partene.  

 

 

*** 

 

[Signaturside følger] 
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[dato] 2020 

 

For og på vegne av Ringerikskraft AS:  

 

 

  

[●]  [●] 

 

 

For og på vegne av Ringerike kommune:  

 

 

  

[●]  [●] 

 

For og på vegne av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap:  

 

 

  

[●]  [●] 

 

For og på vegne av Hole kommune:  

 

 

  

[●]  [●] 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/32-1   Arkiv: 611  

 

 

Kjøp av gnr. 38, bnr. 83, adresse Bredalsveien 5  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr. 83, adresse Bredalsveien 5, 

3511 Hønefoss. Kjøpsummen settes til 3 475 000 kroner.» 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune har over flere år arbeidet for en områderegulering for Kunnskapspark 

Ringerike. Hovedmålet med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i 

Sørøst-Norge (USN) campus Ringerike. I den forbindelse har det vært viktig å legge til rette 

for en sikker og effektiv trafikkavvikling. 

 

I forbindelse med prosessen for områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike foreslås 

det å bygge et nytt kryss i kryssområdet Osloveien/Dronning Åstas/Bredalsveien for å forbedre 

adkomst til campus Ringerike. I denne sammenheng er også adkomsten for Arnegårdsbakken 

flyttet til Bredalsveien. For å gjennomføre planen er det nødvendig å rive tre boliger i 

Bredalsveien. Gnr. 38, bnr. 83, i det videre benevnt som «Eiendommen», er en av disse. 

Rådmannen vil gå i forhandlinger med grunneierne av de to resterende eiendommene med 

tanke på kjøp også av disse, og vil fremme egne saker om dette.   

 

Administrasjonen har siden våren 2019 vært i dialog med eierne av Eiendommen om kjøp av 

denne. Sommeren 2019 fikk Eiendommen en vannskade. Eierne valgte ikke å utbedre skaden 

da kommunen ønsket å kjøpe Eiendommen, og Eiendommen ifølge reguleringsplanen for 

Kunnskapsparken Ringerike skulle rives.  

 

 

Etter avtale med eierne er det innhentet to verditakster av Eiendommen, en av takstmann Einar 

Hurum, som er utpekt av eierne av Eiendommen, og en av takstmann Thomas Bergodd, som 

er utpekt av kommunen. Markedsverdien til Eiendommen er av Hurum satt til 3 500 000 

kroner, når vannskaden ikke hensyntas, og av Bergodd til 3 450 000 kroner. Dersom 



- 

vannskaden hensyntas har begge takstmennene satt markedsverdien av Eiendommen til 

3 100 000 kroner.  

 

Juridiske forhold  

 

Kjøpet er vurdert av kommuneadvokatkontoret og vurderes ikke å være i strid med 

statsstøtteregelverket eller reglene om offentlige anskaffelser.  

 

Økonomiske forhold 

  

I tillegg til kjøpsummen vil det påløpe dokumentavgift på 2,5 % av Eiendommens salgverdi på 

tinglysningstidspunktet.  

 

Kommunestyret traff den 25. juni 2015, i sak 88/15, vedtak om finansiering av ny adkomstvei 

til USN. Ringerike kommune er en av tre parter som finanseierer adkomstveien. Buskerud 

fylkeskommune og Høyskolen Buskerud Vestfold er resterende to parter. Kommunestyret har 

bevilget 20 millioner kroner til prosjektet. Kjøp av Eiendommen vil bli dekket av disse midlene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør Ringerike kommune inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr 83. 

Kjøp av Eiendommen er nødvendig for å realisere ny adkomstvei til USN.  

 

Kjøpesummen bør etter rådmannens vurdering settes til gjennomsnittet av de to innhentede 

takstene. Vannskaden bør etter rådmannens vurdering i denne sammenheng ikke hensyntas, da 

det er forhold på kommunens side som er årsaken til at eierne ikke foretok avbøtende tiltak ifht 

denne. Ifølge takstrapport utarbeidet av takstmann Einar Hurum var årsaken til vannskaden tett 

kommunal kum rett på øversiden av boligen, uten at dette etter rådmannens vurdering er av 

avgjørende betydning. Det er etter rådmannens vurdering forståelig at eierne ikke utbedret 

vannskaden all den tid kommunen over flere år har gitt uttrykk for ønske om å kjøpe 

Eiendommen, for så å rive den. Dersom kjøpesummen settes til gjennomsnittet av de to 

innhentede takstene, uten at vannskaden hensyntas, settes kjøpesummen til 3 475 000 kroner.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 



- 
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