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STORGATEN 11/13 KJØP/LEIE 
 
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.       
 
 
Saksdokumenter 
 
Vedlegg: 

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

 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 28.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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