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INTENSJONSAVTALE  

OM 

KJØP AV SKOLETOMT PÅ BENTERUD 

 

1. Parter 
Partene i denne avtale er Ringerike kommune (org. nr. 940 100 925) som aktuell 
kjøper og Tronrud Eiendom AS (org. nr. 942 984 154), heretter «Tronrud», som 
selger. 
 

2. Bakgrunn og formål 
Kommunestyret i Ringerike kommune har vedtatt at det skal bygges ny skole i 
Hønefoss syd.  Administrasjonen har i oppdrag å fremforhandle to tomtealternativer, 
hvorav det ene er del av Benterudtomten. Saken skal fremlegges kommunestyret til 
avgjørelse i september 2014.  
 
Formålet med denne avtale er å avklare hva partene har kommet frem til gjennom 
forhandlinger og hvilke punkter som forutsettes å være del av kontrakten hvis 
kommunestyret velger Benterudalternativet.   
 

3. Hva som inngår i intensjonsavtalen 
Partene er gjennom forhandlinger blitt enige om følgende:  
 

a) Forutsatt kommunestyrets samtykke, kjøper Ringerike kommune ca. 22,5 mål 
av Tronrud sin tomt på Benterud.  For tomtens plassering og beskaffenhet 
gjelder følgende: 
i. Endelig arrondering er ikke fastsatt, men avtales nærmere. Det er 

enighet om at skoletomt plasseres på den delen som er nærmest 
Rådhuset (se vedlagte skisse i første tilbud av 14. august 2014). 
Tomten skal arronderes slik at den er hensiktsmessig for oppføring av 
skole.  

ii. Tomten selges uten eksisterende bebyggelse (bebyggelsen rives av 
Tronrud). 

iii. Tronrud besørger adkomst til planområdet iht. godkjent reguleringsplan 
(forlengelse av  Harald Hardrådesgate frem til tomtegrense for 
eiendommen. gnr. 39 /bnr. 84). Arbeide i følge vedtatt utbyggingsavtale 
mellom Ringerike kommune og Benterud Utbygging AS datert 
12.03.2013 (saksnr. 12/1285) 

iv. Vann og avløp blir fremført til tomtegrense for skoletomt. .  
v.  Eventuell videre opparbeidelse av kommunal veg vest for 

eiendomsgrense for gnr. 39, bnr. 84 (som angitt i punkt iii.), må avklares 
når endring av reguleringsplan er vedtatt. Kostnader for slik 
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opparbeidelse må dekkes av partene i fellesskap og avtales særskilt ut 
fra vegens plassering og nytteverdi for partene.  

vi. Opparbeidelse av veg, vann- og avløp innenfor «skoletomt» dekkes i sin 
helhet av Ringerike kommune.  

vii. Utearealer for skole vil kunne nyttes som lekeareal for boligområdet på 
Benterud. 

viii. Selger har ikke ansvaret for kapasiteten i krysset i Osloveien om dette 
skulle vise seg å være for liten som følge av skoleutbyggingen. 

 
b) Prisen er i henhold til tilbud fra Tronrud av 27. august 2014. Prisen inkluderer 

utarbeiding av reguleringsplan i samråd med Ringerike kommune. Samråd 
skal skje med kommunen som skoleansvarlig (kommunens plan- og 
byggemyndighet er ikke bundet av avtalen.) 

 
c) Oppgjør for tomten forutsettes gjennomført 1. mars 2015. 
 
d) Tronruds tilbud av 27. august 2014 står til 1. oktober 2014, men Tronrud gir 

kommunen følgende opsjoner: 
i. Å forlenge tilbudet ut over dette med én måned av gangen mot en 

opsjonspremie på NOK 400.000,-  per måned, dog senest til 1. mars 
2015.  

ii.  Kommunen gis adgang til å gjennomføre egne grunnundersøkelser 
høsten 2014 (foretas trolig i oktober). Dersom grunnundersøkelser 
avdekker at skole ikke kan oppføres på området, forplikter Tronrud seg 
til tilbakekjøp av arealet. Klausulen gjelder frem til 1. mars 2015. For 
gjenkjøpsklausulen betaler kommunen en premie på NOK 400.000,-  
per måned. Premien løper i så fall fra 1. oktober 2014 og frem til den 
dag gjenkjøpsklausulen eventuelt gjøres gjeldene.  

 
Punktene i intensjonsavtalen er fremforhandlet på grunnlag av de opplysninger som 
er fremkommet i forhandlingene. Tronrud er ikke kjent med forurensning eller 
geotekniske forhold ved tomtegrunnen som er til hinder for bygging av skole, men 
Ringerike kommune bærer selv ansvaret for at nødvendige analyser og vurderinger 
er foretatt som grunnlag for sin eventuelle beslutning om kjøp og bygging.   
 
NVEs flomkart for området er kjent for begge parter.  

 
4. Forutsetninger 
Administrasjonen kan ikke binde kommunestyret.  
 
Avtale om kjøp vil således først være inngått ved signering av en eventuell endelig 
kontrakt som er omforent av begge parter og godkjent av kommunestyret.  
 

5. Vedlegg 
Som dokumentasjon av punktene i Tronruds tilbud følger tilbudsbrev av 14. august 
2014 (vedlegg 1), samt presiserende tilbud av 27. august 2014 (vedlegg 2). 
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Reguleringsplan m/bestemmelser, vedtatt  04.05.06, Utbyggingsavtale datert, 
12.03.2013. 
 

6. Signaturer 

Hønefoss 3.september 2014 

 

For Ringerike kommune     For Tronrud Eiendom AS 

 

……………………      ………………………. 

Tore Isaksen       Haakon Tronrud 
Rådmann        Styreleder 
 

 


