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HRA - RENOVASJONSGEBYR FOR 2013  
 
Arkivsaksnr.: 12/5151  Arkiv: 231 M6   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
273/12 Formannskapet 04.12.2012 
/ Kommunestyret 13.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar HRAs renovasjonsgebyr for 2013: 
 

• Renovasjon for husholdninger kr 2.330,- 
• Hytterenovasjon   kr    910,- 

 
Prisene er eksklusive medverdiavgift. 
 
Beskrivelse av saken 
Styret i HRA har godkjent budsjett for 2013 og fremmet forslag til renovasjonsgebyr for 
2013.  
Det er på grunn av nytt anbud og lavere priser mulig å holde renovasjonsgebyret uendret fra 
2012 til 2013. 
 
Saksdokumenter 
Brev fra HRA til HRAs eierkommuner, datert 22/11-12 
 
 
 
 Ringerike kommune, 27.11.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Torbjørn Hansen 
Saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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STORGATEN 11/13 KJØP/LEIE 
 
Arkivsaksnr.: 12/4722  Arkiv: 612   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
244/12 Formannskapet 06.11.2012 
274/12 Formannskapet 04.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune forlenger leieforholdet i Storgaten 11-13 med 5 år i tråd med 
fremforhandlet tilleggsavtale datert 21.november 2012. 

2. Ringerike kommune inngår opsjonsavtale med Oddvar Røysi som gir kommunen rett 
til å kjøpe aksjene i Storgaten 11/13 AS i tråd med fremforhandlet opsjonsavtale 
datert 21.november 2012. 

3. Eventuelt kjøp av aksjene i Storgaten 11/13 AS behandles politisk og bygges på 
vurderingene fra punkt 1, 2 og 3 i Formannskapets vedtak i sak 244/12 den 
06.11.2012. 

 
Beskrivelse av saken 
  
Rådmannen viser til Formannskapets behandling av sak 244/12 i møte 06.11.2012. 
Rådmannen har fulgt opp vedtaket med sikte på å få fremforhandlet en kortsiktig leieavtale i 
Storgaten 11/13 og engasjerte advokatfirmaet Hjort til å bistå Ringerike kommune i 
forhandlingene. 
 
Forhandlingene viste at kommunen ikke er i posisjon til å kreve en lengre kortvarig avtale, 
for eksempel 2 år, til dagens leiepris. Forhandlingsresultatet er det gunstigste kommunen 
kunne oppnå i den foreliggende situasjonen og innebærer: 
 

1) Tilleggsavtale om forlengelse av leieforholdet til samme leie som i dag, men 
med den endring i forhold til dagens vilkår at kommunen kan fremleie 
lokalene og på visse vilkår også overdra leiekontrakten til andre. 

2) Opsjonsavtale som gir kommunen rett til å kjøpe aksjene i Storgaten 11/13 AS 
(og derigjennom eiendommen) på et hvilket som helst tidspunkt i perioden 
21.11.12-31.12.14.  

 
I forhold til Formannskapets sak 244/12 den 06.11.2012, har forhandlingene bidratt til at 
kommunen underveis i leieperioden for det første har rett til å overføre leiekontrakten til ny 
leietaker, dvs. komme seg helt ut av kontraktsforholdet, og for det andre har rett til å fremleie 
lokalene helt eller delvis.  
 
Rådmannen viser til vedlagte notat fra advokatfirmaet Hjort om forhandlingene med 
begrunnelser.       
 
 
 



  Sak 274/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

 
Saksdokumenter 
 
Vedlegg: 

• Notat fra advokatfirmaet Hjort 
• Leieavtale fra 2007 
• Fremforhandlet tilleggsavtale 2012 
• Fremforhandlet opsjonsavtale 2012 

 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Knut E. Helland 
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LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 


 


 


1. Bakgrunn – anbefaling  


 


Kommunen leier i dag lokaler i Storgaten 11/13 av Storgaten 11/13 AS (eid av Oddvar Røysi).  


Leiekontrakten utløper 31.12.12. Etter leiekontraktens pkt. 3 andre ledd har kommunen rett til å 


fortsette leieforholdet, om kommunen ønsker det, i to perioder av 5 år, men da på markedsmessig leie.  


Kommunen har, innen fristen angitt i leiekontrakten, varslet om at kommunen ønsker å forhandle om 


videre leie av lokalene. Utleier har fremsatt forskjellige tilbud til kommunen, herunder tilbud om å 


kjøpe eiendommen/utleierselskapet.  


 


Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: 


 


”1. Administrasjonen gis i oppgave å fremlegge en samlet oversikt over kommunens behov 


for lokaler til administrative funksjoner.  


2. Kommunens langsiktige behov dekkes gjennom leie, videreføring og bruk av dagens 


eiendommer eller nyanskaffelser. 


3. Eventuelle kjøp eller oppgraderinger skal baseres på en økonomisk og teknisk 


gjennomgang av bygget. Vurderingene skal verifiseres av eksterne. 


4.  Administrasjonen gis i oppgave å fremforhandle en kortsiktig leiekontrakt i Storgaten 


11/13. Eventuelt kjøp bygges på ovennevnte vurderinger.”   


 


Rådmannens forslag til vedtak var: 


 


”1. Ringerike kommune forlenger leiekontrakten i Storgaten 11-13 på nåværende 


betingelser for 5 år. 


2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle mulig kjøp av Storgaten 11-13 AS.” 


 


Notat 


  


Til: Ringerike kommune  


  


Kopi: Kommunalsjef Knut E. Helland  


  


Fra: Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal  


  


Dato: 27. november 2012 
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Vi ble bedt om å bistå kommunen i forhandlingene og har i den anledning gjennomgått sakens 


dokumenter og hatt formøte i kommunen og deretter deltatt på møte med Røysi på kontoret til 


EiendomsMegler 1 på Hønefoss.   


 


Forhandlingene har resultert i to avtaler, som begge er undertegnet av utleier/Røysi, nemlig: 


 


1) Tilleggsavtale om forlengelse av leieforholdet til samme leie som i dag, men med den 


endring i forhold til dagens vilkår at kommunen kan fremleie lokalene og på visse 


vilkår også overdra leiekontrakten til andre. 


2) Opsjonsavtale som gir kommunen rett til å kjøpe aksjene i Storgaten 11/13 AS (og 


derigjennom eiendommen) på et hvilket som helst tidspunkt i perioden 21.11.12-


31.12.14.  


 


Det er uttrykkelig sagt i begge avtaler at de er bindende for utleier/Røysi fra og med hans underskrift, 


men ikke bindende for kommunen før de er godkjent politisk.   


 


Etter vår oppfatning er dette forhandlingsresultatet det gunstigste kommunen kunne oppnå i den 


foreliggende situasjonen.  Selv om forhandlingsresultatet ikke er i samsvar med det formannskapet 


primært ønsket når det gjelder leiekontrakten, vil vi likevel anbefale at avtalene godkjennes. Vi 


begrunner dette nærmere nedenfor.  


 


2. Nærmere om innholdet av avtalene  


 


2.1 Tilleggsavtalen til leiekontrakten 


   


Etter leiekontrakten hadde kommunen to valg;  


 


1)   Flytte ut innen 31.12.12 eller  


2)  Forlenge kontrakten for 5 år på markedsmessige vilkår.   


 


Alternativ 1 var trolig ikke aktuelt av praktiske grunner. I forhold til alternativ 2 ville det trolig bli en 


lengre diskusjon om hva som er markedsverdi.  Her hadde utleier (og megler) den oppfatning at denne 


var nærmere 4 ganger så høy som den leie kommunen i dag betaler. Dette ble sagt på møtet og er også 


reflektert i utleiers tilbud om korttidsleie.  Hva som eventuelt var riktig markedsleie, ville det i siste 


omgang blitt domstolen som måtte ta stilling til.  Men kommunens folk selv er ikke i tvil om at 


gjeldende leie er betydelig under markedsverdi.  


 


Utleier har fremsatt forskjellige tilbud, med følgende hovedinnhold: 


 


a)         Forlengelse av kontrakten i 5 år på eksisterende vilkår.  I denne sammenheng tilbød 


også utleier å finansiere nytt/fornyelse av ventilasjonsanlegget dersom kommunen 


ønsket det, mot at kommunen dekket kostnadene over 5 år.  


b) Salg av aksjene i selskapet til kommunen på basis av eiendomsverdi på kr 75 millioner. 


Røysi tilbød også finansiering. Han tilbød alternativt også eiendomssalg i stedet for 


aksjesalg.  
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c) Utleier tilbød opsjon på kjøp av aksjene til 31.12.13 hvis kommunen forlenget 


leiekontrakten for 5 år.  


d) Utleier tilbød å forlenge leiekontrakten kortvarig – til 01.07.13, men da til en leiepris 


for det halve året på kr 7,8 mill. (+ felleskostnader)   


 


Punktene b) og c) kommer vi tilbake til i pkt. 2.2 nedenfor.   


 


Pkt. d) var uaktuelt på grunn av den høye prisen.  Kommunen betaler som kjent en årsleie i dag på kr 


3,5 millioner (+ felleskostnader).  Utleiers tilbud innebar at kommunen skulle betale to års leie for å 


kunne disponere lokalene i et halvt år i forhold til gjeldende leie.  Kommunen ville trolig også trenge 


en lengre omstillingsperiode enn et halvt år, så tilbudet var av den grunn heller ikke aktuelt.   


 


Det ble forsøkt å få til en lengre kortvarig avtale, for eksempel to år til dagens leiepris.  Dette ble 


avvist.  Kommunen var ikke i posisjon til å kreve dette, jf. de to valgene kommunen i realiteten hadde, 


enten forlate lokalene eller leie til markedsmessige vilkår.  Det vi kunne ha fått til var en kortvarig 


avtale, for eksempel på to år, men da til den leie som fremgår av pkt. d).  Dette ville ha medført en 


husleie for to år på vel kr 31 mill. Kommunen gikk ikke videre den veien.    


 


Forslag fra kommunens side om å redusere leiearealet ble ikke akseptert av utleier.  


 


Det alternativ som da gjensto å diskutere var følgelig pkt. a) ovenfor, dvs. forlengelse i 5 år på 


eksisterende vilkår.  (Ventilasjonsdelen av tilbudet er ikke akseptert eller videreført.)   Med kr 3,5 


mill.. pr. år gir dette en samlet leie for 5 år på kr 17,5 mill.  I tillegg kommer felleskostnader og 


indeksreguleringer.  


 


Ved å akseptere forlengelse av kontrakten i 5 år, binder kommunen seg til å fortsette leieforholdet i 5 


år.  Det er ingen oppsigelsesrett i kontrakten for kommunen.  Kontrakten kan selvfølgelig heves ved 


vesentlig mislighold fra utleiers side, men vi regner ikke dette som noen aktuell problemstilling.   


 


Etter leiekontraktens pkt. 4 var kommunens mulighet for å komme seg ut av leieforholdet gjennom 


overdragelse av kontrakten eller ved fremleie, begrenset.  Fremleie og overdragelse forutsatte utleiers 


samtykke. Det står ikke noe i kontrakten om at nektelse av samtykke forutsatte saklig grunn, og dette 


kravet kan ikke uten videre innfortolkes.  


 


I den fremforhandlede løsningen som nå legges frem for formannskapet, foreslås ikke en videreføring 


på gjeldende vilkår når det gjelder disse forhold.  Tvert imot er tilleggsavtalen basert på at kommunen 


underveis i leieperioden for det første har rett til å overføre leiekontrakten til ny leietaker, dvs. komme 


seg helt ut av kontraktsforholdet, og for det andre har rett til å fremleie lokalene helt eller delvis. Ved 


fremleie består kommunens forhold til utleier og kommunen har risikoen for at fremleietaker oppfyller 


i forhold til kommunen som fremutleier.  Det er ingen begrensninger i avtaleverket nå med hensyn til 


hvilken leiesum kommunen kan ta fra sin fremleietaker.  Det var det tidligere.  


 


Dersom kommunen skulle ønske å overdra leiekontrakten til privat leietaker, kan utleier stille krav om 


sikkerhet for leiebetalingen i gjenværende periode.  Dette følger av Tilleggsavtalens pkt. 2.  Ved 


overdragelse til offentlige leietakere gjelder ikke dette kravet.  


 


Hvis formannskapet aksepterer Tilleggsavtalen, innebærer dette at kommunen nå får bedre tid å områ 


seg på, til en leie som for 5 år ikke er mye høyere enn utleier var villig til å akseptere for et års 
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leieforhold. Kommunen har rett til overdragelse og fremleie, men har på den annen side da risikoen for 


at det finnes aktører i markedet på det tidspunkt det måtte være aktuelt å overdra eller fremleie.  


Kommunen har også etter avtalene opsjon på å leie i 5 år til, men da på markedsmessige vilkår.   


  


2.2 Opsjonsavtalen 


 


Røysi var kjent med at det ikke ville være aktuelt for kommunen å kjøpe aksjene/eiendommen nå, slik 


at alternativ b) ovenfor ikke var aktuelt.  Det var følgelig alternativ c) som var tema for 


forhandlingene. 


 


Dette er en opsjonsavtale, dvs. den gir kommunen rett, men ikke plikt til å kjøpe.  Opsjonsavtalen 


gjelder aksjene i selskapet som eier eiendommen, men det vil sikkert ikke være noe problem hvis 


kommunen skulle ønske å kjøpe eiendommen i stedet, evt. bare ønske å kjøpe ”sine” seksjoner.  Dette 


kan avklares når eventuelt kjøp blir aktuelt.  


 


Av hensyn til kommunens budsjettbehandlingsrutiner, har kommunen bedt om at opsjonsfristen ble 


utvidet med et år i forhold til Røysis tilbud.  Dette ble akseptert av Røysi.   Kommunen må følgelig ta 


stilling til om kommunen ønsker å gjøre opsjonen gjeldende og gi Røysi skriftlig varsel, innen 


31.12.14.   


 


Kommunen kan gjøre opsjonen gjeldende på et hvilket som helst tidligere tidspunkt, men ikke senere 


enn 31.12.14. Når Røysi har gitt kommunen opsjon i denne perioden, er det kanskje ikke sannsynlig at 


han har andre kjøpere klare i tilfelle kommunen ikke gjør opsjonen gjeldende innen fristen.  Så 


kommunen kan trolig få kjøpt aksjene/eiendommen etter dette tidspunkt.  Men kommunen har da ikke 


noe krav på det.    


 


Før kommunen eventuelt gjør opsjonen gjeldende, må kommunen kontrollere om den angitte 


eiendomsverdi – kr 75 mill. – er riktig. Dette er nødvendig etter reglene om offentlig støtte.  


Kommunen følger da sine interne retningslinjer for dette.  


 


Opsjonen er ikke knyttet til reglene om offentlig støtte slik at Røysi er forpliktet til å selge til 


kommunen for den lavere pris som eventuelt fastsettes etter disse reglene. Kommunen må i et slikt 


tilfelle forhandle med Røysi om en lavere pris – eller la være å gjøre opsjonen gjeldende.  


 


Hvis markedsprisen, vurdert etter reglene om offentlig støtte skulle være høyere, har kommunen 


fortsatt rett til å kjøpe selskapet basert på en eiendomsverdi på kr 75 mill., forutsatt at kravet fremsettes 


innen opsjonstidens utløp.  


 


Selv om kommunen – etter en kontroll av markedsverdien – skulle gjøre opsjonen gjeldende, er ikke 


kommunen derved bundet til å kjøpe.  Det blir kommunen først etter at det er gjennomført en full 


gjennomgang av selskapet og eiendommen (”due diligence”) med et utfall som er tilfredsstillende for 


kommunen, en detaljert kjøpekontrakt er utarbeidet og signert av selger og kommunestyret har vedtatt 


kjøpet (samt det foreligger de nødvendige budsjettvedtak).   


 


Ved en due diligence sjekkes selskapet og eiendommen i detalj og selger må svare på spørsmål og 


fremlegge dokumentasjon, slik at man vet nøyaktig hva man kjøper og unngår overraskelser i 


etterkant.  Gjennomgangen bør foretas før – eller parallelt med at - kjøpekontrakten utarbeides.  I 


denne prosessen er det også naturlig å vurdere om kjøpet bør gjennomføres via kjøp av selskapet eller 
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via kjøp av eiendommen/seksjoner.  Hvis man kjøper selskap, overtas dette med den historikk, de 


skatteposisjoner og de avtaler selskapet har, bl.a. med ytterligere leiekontrakter enn den selskapet har 


med kommunen.  Det er enklere å overta eiendom, da får man bl.a. et nøyere avskrivningsgrunnlag.  


Men da påløper til gjengjeld dokumentavgift med 2,5% av eiendomsverdien ved tinglysning av skjøtet 


til kommunen.        


 


Opsjonsavtalen innbærer følgelig atskillige forpliktelser for Røysi og kun rettigheter for kommunen.  


Kommunen betaler ingen opsjonspremie for opsjonen.   


 


Det innebærer følgelig ingen risiko for kommunen å inngå avtalen, så den anbefales inngått. Selv om 


det ikke er sagt uttrykkelig i avtalene, er det nok Røysis forutsetning at begge avtaler godkjennes og 


inngås av kommunen.  Det er følgelig ikke mulig å inngå bare opsjonsavtalen og ikke tilleggsavtalen.  


Det er selvfølgelig mulig å gjøre det omvendte, dvs. bare vedta å inngå tilleggsavtalen og ikke 


opsjonsavtalen, men da opsjonsavtalen bare inneholder rettigheter og ikke forpliktelser for kommunen, 


kan vi ikke se at det er noe poeng å dele vedtaket opp på denne måten.     


 


 


 


  


   


    


   


 


 


   


   




























































