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Oppsummering av forhandlingene om skoletomt. 
 
Formålet med dette notatet er kun å gi rådmannen en oversikt over forhandlingsforløpet og 
forhandlingsgruppens gjennomføring av oppdraget.  Vurdering av hvilket alternativ som anses 
som det beste følger av saksfremlegget som utformes av de skoleansvarlige (eiere av 
prosjektet) og den tilrådning som rådmannen velger å gi der.  
 
1. Oppdraget. 
 
Det har gjennom de siste år vært drøftet ulike alternative plasseringer for ny skole i Hønefoss 
syd. Rådmannen la fram en orienteringssak (sak 107/14) om de to tomtealternativene for 
formannskapet 03.06.14. Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøpesummer for to aktuelle skoletomter. 

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å engasjere ekstern bistand når det gjelder 
tomtenes beskaffenhet, muligheter, risiko og hensiktsmessighet i forhold til helhet, 
herunder kostnader forbundet med tilrettelegging og forberedelse av tomtene i lys av 
kommunens formål og behov. 

3. Forhandlingsresultat, utredninger og eksterne vurderinger legges fram for endelig 
beslutning i kommunestyret august/september 2014. 

Rådmannen ga kommuneadvokaten ansvar for punkt 1.  I forhandlingsmøtene har 
undertegnede samt kommunalsjef Magnar Ågotnes (som skoleansvarlig) og 
innkjøpsrådgiver/adv. fullmektig Anders Bjønness deltatt.  
 
2. Kort om de aktuelle tomtene: 
 
Det har vært ført forhandlinger om kjøp av følgende to tomtealternativer.  
 



2.1 – Alternativ 1 - Osloveien 4 
Det ene alternativet er som kjent Osloveien 4 (3 private eiere). Denne tomten ligger ved siden 
av Eikli barneskole og har et areal på ca. 9 mål hvorav ca. 1 mål utgjøres av skråning ned mot 
Storelva. Det ligger i dag et forretningsbygg i på tomten (hoveddelen av bygget var frem til 
nylig utleid til Rimi). Det er per i dag kun en leiekontrakt som løper og den utløper i 
31.12.2019. 
 
Forhandlingene har tatt utgangspunkt i at tomten selges med bygget, noe som gir en 
merkostnad til riving dersom man skal bygge skole. Skal skole bygges her forutsetter det at 
også arealet der Eikli skole ligger blir benyttet. Det må innkalkuleres i totalkostnad for dette 
alternativet.   
 
2.2 – Alternativ 2 - Del av Benterudtomten 
Det andre alternativet er del av Benterudtomten (Eier er Tronrudgruppen). Dette er den såkalte 
«sirkustomten», den er totalt på 58 mål og er i dag regulert til boligformål.   
Forhandlingene har tatt utgangspunkt i at kommunen ønsket å kjøpe en del av tomten som var 
tilstrekkelig stor til at man kunne oppfylle arealnormene for en barneskole med kapasitet opp 
til om lag 500 elever.  Man har enes om kjøp av ca. 22,5 mål på «Rådhussiden» av tomten. 
Med de ca. 3,4 mål balløkke som kommunen allerede eier nederst i Gigstadsvei sett fra 
Rådhuset vil det utgjøre nærmere 26 mål.  
 
3. Om forhandlingene: 
 
På bakgrunn av de politiske vedtak som ga «mandatet» for forhandlingsoppdraget har 
kommunen lagt mest vekt på følgende momenter i forhandlingene: 
 

- Tomtepris 
- Tomtenes egnethet i form av størrelse 
- Grunnforholdene (hvorvidt det foreligger potensielle forurensningskilder som kan 

fordyre bygging) 
- Tomtegrunnens egnethet som byggegrunn (forutsetning om geotekniske 

undersøkelser).   
- Hensiktsmessig arrondering av tomten og beliggenhet (herunder mulighet for at det 

kan bygges slik at fare for flomskader minimaliseres).  
-  

3.1 Forhandlingene og tilbudet fra Tronrud.  
Det er avholdt 2 forhandlingsmøter med Tronrudgruppen i tillegg til løpende kontakt per e-
post for avklaringer. Første forhandlingsmøte fant sted den 13. august og Tronrud ga et tilbud 
datert 14. august og etter nytt forhandlingsmøte den 22. august ble det gitt revidert tilbud av 
27. august.  
 
Hva man har blitt enige om med Tronrud er nedfelt i tilbudene og sammenfattet i en 
intensjonsavtale som følger saksfremlegget til kommunestyret.  
Det er tilbudt ca. 22,5 mål med infrastruktur lagt frem til tomtegrense og riving av eventuelle 
eksisterende bygg på tomten for en samlet pris av 38 millioner. Prisen inkluderer utarbeidelse 
av ny reguleringsplan.  
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Tilbudet står til 1. oktober 2014, men med opsjon på å la tilbudet bli forlenget mot en 
månedlig opsjonspremie på 400.000,-  som bl.a. skal dekke finanskostnader knyttet til 
forsinket igangsetting. Tronrud har også sagt seg villig til å inngå en tidsavgrenset 
gjenkjøpsklausul frem til 1. mars 2015 som kommunen kan utløse dersom geotekniske 
undersøkelser skulle vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole.  Kostnaden er 
400.000,- per måned fra 1. oktober og frem til klausulen eventuelt utløses. Utløses den ikke 
koster det ingen ting.   
 
Forhandlingene ble fra begge parters side gjennomført i en åpen og samarbeidsorientert form.  
 
3.2 Forhandlingene og tilbudet fra eierne av Osloveien. 
Det er avholdt ett forhandlingsmøte med eierne av med eierne av Osloveien 4. Møtet ble 
avholdt 18. august og senere kontakt har foregått per e-post. Både størrelsen og arronderingen 
av tomten var gitt for Osloveien 4.  
 
Det ble avklart at eierne ikke hadde kunnskaper om grunnforhold utover dem som fulgte av 
prospektet da de kjøpte eiendommen. Forhandlingene ble derfor konsentrert om pris.  Eierne 
hadde på forhånd angitt en ønsket pris, men beveget seg underveis betydelig ned fra sitt 
utgangspunkt.  
 
Deres tilbud for kjøp av tomten med bygg er 49 millioner. Tilbudet står til 1. oktober 2014. 
Forhandlingene ble fra begge parters side gjennomført i en samarbeidsorientert form. Når og 
hvordan nåværende leiekontrakt kan avsluttes er uavklart, men forventes å kunne løses.   
 
4. Vurdering: 
 
De aktuelle selgerne er under forhandlingene gjort kjent med at det ikke er rom for å forbedre 
tilbudene etter den politiske behandlingen, kort sagt at de måtte gi sine beste tilbud i forkant 
av behandlingen og ikke regne med å kunne ta en ny runde med forhandlinger.  
 
Basert på de opplysninger som ble gitt i forhandlingene og en nøktern vurdering av de 
opplysninger eierne har angitt om alternativ økonomisk utnyttelse av tomtene sine, så anser 
forhandlingsgruppen at de tilbud som foreligger er så gode som man kan forvente å oppnå.     
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