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OPSJONSAVTALE HOVSMARKA  
 
Forslag til vedtak: 
 
Punkt 3 i formannskapets vedtak 50/12 i møte 6.mars 2012 endres til: Forutsetninger for 
formannskapets tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått innen 30.06.2013. Opsjonen 
bortfaller dersom den ikke er benyttet innen 31.desember 2022. 
 
 
Beskrivelse av saken 
  
Rådmannen viser til formannskapets sak 50/12 i møte 6.mars 2012 vedrørende mulig salg av 
kommunens eiendom Hovsmarka. Formannskapets vedtak var: 
 

1. Ringerike kommune har til hensikt å tilby opsjonsavtale om salg av deler av 
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til utvikler / kjøper av Follum-området (gnr/bnr 
87/575, 87/7). 

2. Arealet kan kun benyttes til dagens formål og / eller næring knyttet til industri basert 
på skog som råstoff. Det gis forbehold om det etter en reguleringsplanprosess er 
mulig å regulere til slik næring. 

3. Forutsetninger for formannskapets tilslutning er at opsjonsavtalen er inngått innen 
31.12.2012. Opsjonen bortfaller dersom den ikke er benyttet innen 31.desember 
2022. 

4. Kommunen skal ikke ha kostnader til eventuell flytting av kommunaltekniske anlegg 
(vei, vann, avløp, avfallsdeponi) og idrettsanlegg som følge av kjøpers utvikling av 
området. 

5. Salg av eiendommen skal skje til verditakst eller høyere. 
6. Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem opsjonsavtale i tråd med 

forutsetningene i saksfremlegget. Opsjonsavtalen legges frem for politisk behandling 
til endelig godkjenning. 

 
Treklyngen overtok på Follum 1/7-2012 og de ønsker å benytte seg av adgangen til å 
erverve arealene. Dialogen med Treklyngen har vært positiv men det er behov for å avklare 
flere forhold knyttet til arealene og avtalen som gjør at det ikke er mulig å legge frem en 
fremforhandlet avtale til politisk behandling i 2012.  
 



Det har derfor vært for kort tid til å fremforhandle en avtale som både ivaretar Treklyngens 
interesser og Ringerike kommunes interesser (jfr. formannskapets vedtak). Forhandlingene 
er imidlertid i full gang, og det forventes at et ferdigforhandlet forslag til avtale foreligger i 
begynnelsen av desember 2012. 
 
Rådmannen opplever dialogen som god og at Treklyngen har en reell interesse for å erverve 
de aktuelle arealene av eiendommen gnr 87 bnr 1. Det er imidlertid behov for noe mer tid 
for å få frem en kvalitetssikret og god avtale for begge parter. Rådmannen anbefaler derfor 
at fristen for inngått avtale utsettes til 30.06.2013. 
 
Treklyngen ønsker å gå rett på en kjøpekontrakt med blant annet en tilbakekjøpsklausul for 
Ringerike kommune fremfor å gå veien om en opsjonsavtale. Rådmannen oppfatter at dette 
ikke vil være i strid med formannskapets intensjon fra møtet 6.mars 2012 så lenge en 
betinget kjøpekontrakt ivaretar Ringerike kommunes interesser slik en opsjonsavtale ville 
gjort. 
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