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Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Formannskap 
 
Møtedato: 27.08.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 09:00 - 14:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Sigmund Lereim 
 

Varamedlemmer: 
Gro Pettersen, Kyrre Havelin, Nina Haaland 

Forfall Jeanette Bach Mikkelsen, John Dokken, Morten Strande 

Administrasjonen  
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53/2015 Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret i Spydeberg 
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54/2015 Kommuneplan 2015-2027. 2. gangs behandling etter høring og offentlig ettersyn 

55/2015 Økt bosetting av flyktninger i 2015 

56/2015 Felles saksfremlegg fra kommunene i Indre Østfold - Høring om enkelte endringer i 
inndelings- og kommuneloven 

57/2015 Forslag til samarbeidsavtale mellom  Mørk golf og Spydeberg kommune. 

58/2015 Avtale om kart- og geodatasamarbeid mellom Spydeberg kommune og Askim 
kommune. 

59/2015 IKA Østfold - endring av selskapsavtale 

60/2015 Selskapsavtale Indre Østfold Utvikling 

61/2015 Orienteringer 

 
 
  



52/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Godkjenning av protokoll fra møtene 3.6.2015 og 20.8.2015. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 

Protokollene godkjennes slik de foreligger. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

53/2015: Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra 
kommunestyret i Spydeberg kommune 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 
 
Behandling: 
 
Fellesforslag fra Formannskapet: 

1. Delegeringsreglementet realitetsbehandles i kommunestyrets møte den 10.9.2015. 
2.  Med sakspapirene sendes ut et oppsett som viser forskjellene mellom nåværende og forslag til 
nytt reglement med begrunnelse for endringer. 
3. Reglement for saksbehandling utsettes til kommunestyrets konstituerende møte i oktober. Som 
ledd i saksforberedelsen avholdes et politisk verksted med kommunestyret, med hensikt å høste 
politiske erfaringer med dagens reglement og sammenligne gjeldende og nytt reglement. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet.  
 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Delegeringsreglementet realitetsbehandles i kommunestyrets møte den 10.9.2015. 
2. Med sakspapirene sendes ut et oppsett som viser forskjellene mellom nåværende og 

forslag til nytt reglement med begrunnelse for endringer. 
3. Reglement for saksbehandling utsettes til kommunestyrets konstituerende møte i oktober. 

Som ledd i saksforberedelsen avholdes et politisk verksted med kommunestyret, med 
hensikt å høste politiske erfaringer med dagens reglement og sammenligne gjeldende og 
nytt reglement. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



54/2015: Kommuneplan 2015-2027. 2. gangs behandling etter høring og 
offentlig ettersyn 

 
Behandling: 
 
Rådmannen har sendt ut melding med status i arbeidet med kommuneplanen. Denne informasjonen 
konkluderer med at en behandling i dagens møte er umulig om forsvarlig saksbehandling skal 
gjennomføres og ber om å få trekke saken. 
 
Forslag fra formannskapet:  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått. 
 

Vedtak: 
 
Formannskapet aksepterer at saken trekkes, og at den fremmes til politisk behandling så raskt som 
mulig. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

55/2015: Økt bosetting av flyktninger i 2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Kyrre Havelin 
 
Behandling: 
 
Gro Pettersen ønsket å bli erklært inhabil i saken. Dette ble enstemmig godkjent og Gro Pettersen 
fratrådte møtet. 
 
Forslag fra Gunnar Espelid (FrP): 

Saken utsettes. 
 
Det ble avholdt gruppemøte mellom kl 10:30 til kl 10:40. 
 
VOTERING: To stemmer (Gunnar Espelid og Birgitta Grimeland) for og fire stemmer mot forslaget fra 
Gunnar Espelid. 
 
Rådmannens forslag:  
 
VOTERING: Fire stemmer for, og to stemmer (FrP) mot.  
 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Spydeberg kommune imøtekommer forespørsel fra Det kongelige barne-, -likestillings- og 
inkluderingsdepartement om å bosette ni personer utover opprinnelig anmodning og vedtak – til 
sammen 24 personer i løpet av 2015. 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

56/2015: Felles saksfremlegg fra kommunene i Indre Østfold - Høring om 
enkelte endringer i inndelings- og kommuneloven 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Nina Haaland  
 
Behandling: 
 
Gro Pettersen tiltrådte møtet. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Spydeberg kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og kommuneloven. 

Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir hensiktsmessige redskap for 
kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom kommuner.   

2. Spydeberg kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

57/2015: Forslag til samarbeidsavtale mellom Mørk golf og Spydeberg 
kommune.  
 
Behandling: 
 
Forslag fra KrF, FrP, SP og AP til nytt punkt 3: 
Med utgangspunkt i punktene 1 og 2 utferdiges avtaledokument som fremmes til behandling i 
formannskapet før saken fremmes for kommunestyret.  
 
VOTERING:  
Punkt 1 og 2: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
Punkt 3: 6 stemmer for og en stemme (Nina Haaland) mot forslaget fra KRF, FRP, SP og AP. 
 
 

Vedtak: 
1. Det inngås en avtale med Mørk golf om at Spydeberg kommune kan benytte seg av anlegget inntil 
to dager pr uke i sesongen.  
2. Innhold og aktiviteter avtales fortløpende i samarbeid mellom Mørk golf og Spydeberg kommune.  
3. Med utgangspunkt i punktene 1 og 2 utferdiges avtaledokument som fremmes til behandling i 
formannskapet før saken fremmes for kommunestyret. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



58/2015: Avtale om kart- og geodatasamarbeid mellom Spydeberg kommune 
og Askim kommune. 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Birgitta Grimeland 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Rådmannen får fullmakt fra Kommunestyret til å inngå en avtale om kart- og geodatasamarbeid 
tilsvarende en 20 % stilling med Askim kommune. Dette innarbeides i økonomiplanen for 2016. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

59/2015: IKA Østfold - endring av selskapsavtale 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 1.7.2015 for Østfold interkommunale arkivselskap IKS.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60/2015: Selskapsavtale Indre Østfold Utvikling 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 

 

Innstilling til kommunestyret: 



1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 28.04.15 for Indre Østfold Utvikling IKS. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
Rådmannen orienterte om valgstyrets og stemmestyrets oppgaver under avviklingen av valget. I 
forhold til oppgaver for valgstyret den 14. september kl 13:00 skal følgende møte: 
 

1. John Dokken (evt vara Nina Haaland) 
2. Birgitta Grimeland 
3. Morten Strande 

 
Til oppgavene for valgstyret kl 21:00 den 14.9.2015 møter følgende: 
 

1. Knut Espeland 
2. Sigmund Lereim 
3. Gunnar Espelid 

 

Vedtak: 
 
Tas til orientering 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



SPYDEBERG KOMMUNE 

Saksframlegg 
 

 

 

Samarbeid mellom ROM eiendom og Spydeberg kommune om utvikling av 
eiendommer i stasjonsområdet 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FE - 619 15/1669 

 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger og vurdering 
 
Bakgrunn 
Spydeberg kommune og Rom Eiendom («ROM») inngikk 28. mai 2014 en samarbeids- og 
intensjonsavtale («Intensjonsavtalen»). Avtalen gjaldt forhandlinger om et videre 
utviklingssamarbeid av eiendommer i Spydeberg sentrum. Det overordnede målet for 
utviklingssamarbeidet var i avtalen satt til å være: 

å tilrettelegge for god tilgjengelighet til kollektivknutepunktet og økt tilgang på 
sentrumsnære bolig- og næringsarealer samt øvrige utviklingsformål i Spydeberg sentrum. 
 

Pir II Oslo AS har utarbeidet en mulighetsstudie som skisserer hvordan en utbygging av området kan 
se ut («Mulighetsstudien»). Denne følger vedlagt. 
 
Samarbeidet er planlagt gjennomført ved å opprette et utviklingsselskap («Utviklingsselskapet»). 
Spydeberg kommune og ROM skal eie 50 % hver i dette selskapet. Utviklingsselskapet skal gis 
opsjoner som gir selskapet rett til å kjøpe eiendommer fra hver av partene til takst. Eiendommene er 
nå taksert. Videre framdrift i samarbeidet forutsetter at 

i. Utviklingsselskapet etableres, 
ii. det inngås aksjonæravtale om driften av Utviklingsselskapet og samarbeidet for øvrig, 

iii. det inngås opsjonsavtaler mellom Utviklingsselskapet og hhv. ROM og Spydeberg kommune. 

Ettersom vi ser konturene av de potensielle økonomiske forpliktelsene ønsker administrasjonen å 
legge saken fram for kommunestyret for foreløpig behandling og prosessveiledning. 
Administrasjonen ønsker å få bekreftet eller avkreftet om Spydeberg kommune skal fortsette 
forhandlingene om aksjonæravtaler og opsjonsavtaler.  De økonomiske forholdene er fortsatt ikke 
helt avklart, men gir et bilde av situasjonen. Saken vil igjen legges frem for kommunestyret for 
endelig beslutning, dersom det velges å gå videre. 

Kode Tittel SaksNummer Møtedato 

KS Kommunestyre 59/2015 10.09.2015 

FS Formannskap 63/2015 10.09.2015 



 
Det gjøres særskilt oppmerksom på at avtaleutkastene som følger som vedlegg er ROMs utkast. Vi 
avventer tilbakemelding på våre innspill til utkastene. 
 
I dette saksframlegget berøres de mest sentrale økonomiske forpliktelsene som vil følge av 
samarbeidet. Vedlagt følger intensjonsavtale, mulighetsstudie, utkast til utviklingsavtale, utkast til 
opsjonsavtale, veiledende verditakst, august 2015 
 
En mer utførlig gjennomgang av avtaleverket utstår til framleggelse for endelig godkjenning. 
Gjennomgangen nedenfor vil fokusere på forpliktelsene Spydeberg kommune etter en nærmere 
gjennomgang kan komme til å påta seg. ROM vil imidlertid påta seg de samme forpliktelsene. Se også 
veiledende verditakst når det gjelder eiendommenes verdi for ROMs vedkommende. 
 
Presentasjon av eiendommene og takst 
Taksten er foretatt av Anne Borger Mysen og Kjell Martin Sørby basert på retningslinjer i mandatbrev 
datert 10. juni 2015. 
 
I takstrapporten som følger vedlagt saksfremlegget er både ROM og Spydeberg kommunes 
eiendommer som inngår i samarbeidet nærmere presentert. Det gjøres særskilt oppmerksom på at 
taksten er gjort på bakgrunn av gjeldende regulering. Taksten er altså ikke gjort på bakgrunn av 
Mulighetsstudien.  
 
Samtlige av Spydeberg kommunes eiendommer er taksert til 1.100 kroner per kvadratmeter. 
Inngåelse på avtalene innebærer en plikt for kommunen til å avhende hele eller deler av 
eiendommene til denne prisen. Det gjøres oppmerksom på at Utviklingsselskapet gis rett til å kjøpe 
deler av eiendommen (og derved få en lavere pris enn om eiendommen hadde måtte kjøpes samlet). 
 
Utviklingsavtalen og Opsjonsavtalen 
Det foreløpige utkast til Utviklingsavtalen legges det opp til at Spydeberg kommune skyter inn kapital 
i Utviklingsselskapet. Beløpene er: 

a) 1.500.000 kroner ved etablering av Utviklingsselskapet. 
b) 1.000.000 kroner dersom dette er nødvendig for at Utviklingsselskapet for at Selskapet skal 

kunne finansiere Detaljeregulering av samtlige av eiendommene. 

2.500.000 kroner er det beløpet Spydeberg kommune blir forpliktet til å skyte inn om man inngår slik 
den foreligger. Beløpene må gjennomgås med ROM og kan bli satt lavere i avtalen. 
 
Kostnadene kan imidlertid bli større når arbeidet iverksettes. I en slik situasjon kan Spydeberg 
kommune velge å skyte inn ytterligere midler, eller å la ROM stå for den ytterligere finansieringen. I 
sistnevnte tilfelle vil Spydeberg kommunes eierandel reduseres, mens ROMs eierandel økes. Dersom 
eierandelen reduseres vil Spydeberg kommunes rett til andel av fortjeneste reduseres tilsvarende. 
 
Finansieringen er kun forutsatt å dekke arbeid med utvikling av eiendommen. Dersom Spydeberg 
kommune ønsker å delta i den verdiskapningen utbyggingsfasen eventuelt medfører vil det høyst 
sannsynlig være nødvendig med ytterligere kapitalinnskudd til Utviklingsselskapet. 
 
Dersom både ROM og Spydeberg kommune er enig om at Utviklingsselskapet skal kjøpe 
eiendommen innebærer opsjonsavtalen at Spydeberg kommune forplikter seg til å selge hele eller 
deler av gnr. 11, bnr. 10, 21 og 45 til Utviklingsselskapet. I et slikt tilfelle er begge partene forpliktet 
til å sette Utviklingsselskapet i stand til å bygge ut den aktuelle eiendommen. Det vil som nevnt 
overfor kreve ytterligere kapitalinnskudd.  
 



Uten enighet mellom partene kan den part som stemmer for utbygging av den aktuelle eiendommen 
ha rett til å kjøpe opsjonen fra Utviklingsselskapet, og deretter eiendommen, fra den andre part. 
Spydeberg kommune vil, fordi taksering har skjedd på bakgrunn någjeldende reguleringsformål, i 
dette tilfellet ikke få en del av verdistigningen utviklingen og en eventuell utbygging innebærer. 
 
Dersom partene ikke ønsker at Utviklingsselskapet skal bygge ut eiendommen i egen regi, og ingen av 
partene ønsker å få overdratt opsjonen til seg, kan Utviklingsselskapet selv kjøpe eiendommen og 
selge eiendommen videre i markedet. 
 
De to sistnevnte tilfellene gir Spydeberg kommune ingen kontroll med at utbygging faktisk skjer. 
Opsjonsavtalen innebærer også at Spydeberg kommune ikke vil kunne disponere i strid med 
opsjonen i opsjonsperioden (maksimalt 10 år). Dette er forhold som vil bli diskutert videre prosessen 
fram til endelig forslag til avtale. 
 
Spydeberg kommune forplikter seg også til ikke å engasjere seg i prosjekter som kan innebære 
konkurranse med Utviklingsselskapet. 
 
Konklusjon 
Arbeidet med utvikling av samarbeidet har kommet et godt stykke på vei og rådmannen mener 
omrisset av produktet kan legges frem for politisk vurdering. Kommunestyrets behandling av saken 
blir derfor som prosessveiledning (etter forvaltningsloven; prosessledende beslutning). Før 
eventuelle forpliktelser inngås må kommunestyret behandle saken endelig – trolig november 2015. 
De faktiske økonomiske forpliktelsene kan først iverksettes i det budsjettår som kommunestyret 
finner rom for dette, men trolig innen 1-2 år etter avtaleinngåelse vil være forventet.  
  
Kommunestyret bør dessuten se denne saken i sammenheng med øvrige plan/utviklingsbehov i 
Spydeberg. Dette vil være oversiktlig og presentert for politisk behandling når planstrategien 2016-
2019 skal vedtas (tidligst etter budsjettbehandling for året 2016). 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
Kommunestyret ønsker at avtalene med ROM eiendom forhandles videre, og legges frem for endelig 
politisk behandling innen utgangen av 2015.  
Rådmannen bes samtidig vurdere tidspunkt for mulig iverksettelse av avtalen, slik at kommunen har 
forutsigbarhet i de økonomiske forpliktelsene som følger av dette, samt forslag til inndekning. Dette 
koordineres med kommunestyrets prosesser med planstrategi og budsjett/økonomiplan. 
 
 
 
Vedlegg: 
VEDLEGG 1 Utkast utiklingsavtale 
VEDLEGG 2 Utkast Opsjonsavtale Spydeberg kommune 
VEDLEGG 3 Verdivurderingl 
VEDLEGG 4 Mulighetsstudie Spydeberg Stasjon 
VEDLEGG 5 Intensjonsavtale 
 
Ikke vedlagte dokumenter: 
Mandatbrev datert 10. juni 2015 



 

Stma 01062015 

 

Bindende avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktdokumentet er signert av kompetente 
personer hos alle parter samt godkjent av den enkelte parts besluttende organ.  
 

 
 

AVTALE 
 

 

mellom 
 

ROM EIENDOM AS 
(org.nr. 980 374 505) 

("Rom"), 
og 
 

Spydeberg kommune  
(org. nr. xxx xxx xxx) 

 (heretter ”SK”)  
 

(i felleskap omtalt som ”Partene” og enkeltvis ”Part”) 

 

 

Mellom Partene er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 

 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Partene eier tomtearealer ved jernbanestasjonen i Spydeberg kommune. Arealene er egnet for felles 

utvikling og utbygging. SK eier eiendommene gnr. xx, bnr. yy og zz. Rom eier eiendommen gnr. xx, 

bnr. yy. Partenes respektive eiendommer er angitt med gul og grønn farge på kartskisse inntatt som 

vedlegg 1, henholdsvis benevnt ”SKs Eiendom” og ”Roms Eiendom”. SKs Eiendom og Roms 

Eiendom omtales samlet som ”Utviklingsområdet”. 

 

På de vilkår som følger av Avtalen skal Partene samarbeide om å utvikle Utviklingsområdet.  

 

Samarbeidet mellom Partene skal skje gjennom et felles eid nystiftet aksjeselskap, etablert i samsvar 

med punkt 2 nedenfor (”Selskapet”). 

 

Ved samarbeidet skal det legges til rette for og gjennomføres en helhetlig kommersiell utvikling av 

Utviklingsområdet. Siktemålet er å oppnå god knutepunkts- og tettstedsutvikling samtidig som det 

oppnås best mulig avkasting til Partene – i det følgende omtalt som ”Prosjektet”.  

 

Denne Avtalen regulerer Partenes rettigheter og forpliktelser i samarbeidet. Partene er innforstått med 

at den praktiske gjennomføring av samarbeidet vil være en dynamisk prosess hvor det i visse tilfeller 

kan være hensiktsmessig å avtale andre løsninger eller utfyllende regulering enn det som følger av 

Avtalen.  Avtalen er ment å regulere et rammeverk for samarbeidet, og hvilke rettigheter og 

forpliktelser som skal gjelde dersom Partene ikke blir enige om noe annet.  Unntak fra og endringer av 

Avtalen kan bare skje ved skriftlig avtale mellom Partene, jf. punkt 11.  
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2 REGULERINGSMESSIG STATUS OG UTARBEIDELSE AV DETALJREGULERING 

Ved avtaleinngåelse arbeider Spydeberg kommune med kommuneplan/ områdeplan for sentrum. 

Planforslagene forventes vedtatt medio 2015. 

 

Selskapet skal arbeide for å detaljregulere hensiktsmessige utviklingsarealer innenfor 

Utviklingsområdet i samsvar med Avtalens punkt 1 (”Detaljregulering/ Detaljreguleringsplan”), og 

innenfor rammene av den områdereguleringsplan som vedtas for Spydeberg sentrum. Ved 

Detaljregulering skal det overordnet tilstrebes optimal høy grad av utnyttelse og størst mulig 

fleksibilitet mht. reguleringsformål. Detaljregulering omfatter den regulering som iht. plan- og 

bygningsloven og tilhørende lovverk er nødvendig for å kunne gjennomføre Prosjektet. Området som 

omfattes av en Detaljreguleringsplan, benevnes "Delprosjekt" i det følgende.  

 

 

3 SAMARBEIDSFORM OG SELSKAPSETABLERING 

 

3.1 Selskapet 

 

Samarbeidet skal skje gjennom Selskapet, hvor aksjefordelingen skal være som følger: 

 

o SK     50 % 

o Rom    50 % 

 

Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper. Selskapets formål skal være å realisere 

Prosjektet i samsvar med bestemmelsene i Avtalen.  

 

Med mindre noe annet følger uttrykkelig av Avtalen, skal samarbeidet mellom Partene foregå slik at 

risiko og potensial ved så vel planlegging, regulering, finansiering, eventuell utbygging, og avhending 

m.m. skal fordeles mellom partene i samsvar med partenes eierandel i Selskapet.  

 

Selskapet skal gis opsjon på kjøp av alt areal som partene er eiere/ innehavere av innen Utviklings-

området. Samtidig med inngåelse av Avtalen skal det inngås egne opsjonsavtaler mellom Selskapet 

(under stiftelse) og den enkelte Part som regulerer dette ("Opsjonsavtalene"). Opsjonsavtalene er 

inntatt som vedlegg 2.   

 

Selskapets navn skal være Spydeberg Utvikling AS. Selskapets vedtekter skal være i samsvar med 

vedlegg 3 til Avtalen. 

 

Innen 3 mnd etter inngåelse av Avtalen skal Partene avholde felles stiftelsesmøte for stiftelse av 

Selskapet, jf. aksjeloven § 2-1. Forfall for Partenes innskudd av aksjekapital iht. pkt. 3.2 skal være 7 

dager etter stiftelse. Registrering av Selskapet skal finne sted innen 30 dager etter at aksjekapitalen iht. 

pkt. 3.2 er innbetalt i sin helhet. 

 

 

 

 

3.2 Aksjekapital 

 

Partene plikter å betale følgende aksjeinnskudd i Selskapet: 

 

   

SK: 

Rom: 

 NOK 1 500 000,- 

NOK 1 500 000,- 

Sum:  NOK 3 000 000,- 
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Aksjekapitalen skal utgjøre NOK 1 500 000. Øvrig del av kapitalinnskuddet, NOK 1 500 000,-, skytes 

inn som overkurs. 

 

Innskuddet skal innbetales i sin helhet før registrering av Selskapet kan finne sted, jf. punkt 3.1.  

 

Eventuelle kapitalforhøyelser er regulert i punkt 6. 

 

 

4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

4.1 Prosjektering – utviklingsmuligheter - regulering 

Selskapet skal tidligst mulig avklare mulig og ønsket utvikling av Utviklingsområdet iht. Avtalens 

punkt 1, herunder skal det tidlig søkes avklart om kommunale funksjoner (eksempelvis skole, 

administrasjon, kultur m.m.), kan etableres innen Utviklingsområdet.  

 

Forholdet til omkringliggende utviklingsarealer skal tidlig avklares. Selskapet skal arbeide for at 

eventuelle utbyggingsprogrammer sikrer en forutsigbar og god utvikling innen Utviklingsområdet, og 

legge til rette for rask utbyggingstakt. 

 

Arbeidet med Detaljregulering skal igangsettes av Selskapet så snart Avtalen er bindende inngått.  

Selskapets styre skal beslutte hvordan reguleringsarbeidet nærmere skal organiseres og gjennomføres 

innen rammen av Prosjektet, jf. pkt.1. Selskapet skal tilstrebe rask og målrettet fremdrift i 

utviklingsarbeidet.  

 

4.2 Arkitektkonkurranse/ parallelloppdrag 

Selskapets styre skal drøfte hvorvidt det er formålstjenlig å gjennomføre en arkitektkonkurranse/ 

parallelloppdrag for å få et godt grunnlag for regulerings- og utviklingsarbeidet. 

 

4.3 Utbygging eller salg av tomt for Delprosjekt 

Etter at en Detaljregulering er vedtatt, skal Selskapet innen 6 måneder ta stilling til om det er ønskelig 

å gjennomføre utbygging av Delprosjektet i Selskapets regi. Utbygging i Selskapets regi skal bare skje 

dersom begge eierne (SK og ROM) er enige om dette. Hver enkelt eier har følgelig vetorett mot at 

Selskapet gjennomfører utbygging i egen regi. Dersom utbygging i selskapets regi vedtas av eierne, 

skal eierne tilføre nok egenkapital til at Selskapet er i stand til å gjennomføre utbyggingen (herunder at 

Selskapet oppnår tilstrekkelig ekstern finansiering på vanlige vilkår). Dersom Selskapet skal 

gjennomføre utbygging, skal dette skje gjennom at det etableres et single purpose prosjektselskap 

(”Prosjektselskap”) for det aktuelle Delprosjektet. Prosjektselskapet skal være 100 % eid av Selskapet, 

og Prosjektselskapets formål skal utelukkende være gjennomføring og realisasjon av Delprosjektet.   

 

Dersom eierne ikke blir enige om å søke utbygging i Selskapets regi, kan den Part som har stemt for 

og ønsker å gjennomføre utbyggingen, kreve at Selskapet overdrar opsjonen(e) for det aktuelle arealet 

til den nevnte Part. Den Part som ikke har ønsket utbygging i Selskapets regi, skal lojalt medvirke til å 

gjennomføre overdragelse av opsjon i samsvar med dette. Den Part som får overført opsjonen til seg, 

skal betale et vederlag til Selskapet for overdragelsen av opsjonen. Vederlaget skal fastsettes til 

summen av følgende to beløp: 

 

• Selskapets dokumenterte eksterne kostnader til regulering av det aktuelle 

Delprosjektet  
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• Et beløp som tilsvarer 5 % av den iht. Opsjonsavtalene fastsatte kjøpesummen (etter 

indeksregulering) for de tomtearealene som må kjøpes for å gjennomføre 

Delprosjektet.  

 

Konsekvensen av at en av Partene gjennomfører et Delprosjekt vil følgelig være at den part som selger 

tomt iht. Opsjonsavtalen får solgt sin tomt til Arealprisene i Opsjonsavtalen oppregulert med 

eventuelle endringer i konsumprisindeksen, mens Selskapet får dekket sine kostnader og i tillegg får 

en utviklingsfortjeneste som tilsvarer 5 % verdistigning på tomtearealene til Delprosjektet. Dersom 

ingen Part har krevd overdragelse av opsjonen til seg for et Delprosjekt innen 18 måneder etter endelig 

vedtatt Detaljregulering, bortfaller Partens rett til å kreve overdragelse av opsjonen til seg. Selskapet 

står da fritt til å benytte opsjonen innenfor fristene i Opsjonsavtalen, for deretter å selge Tiltrådt Areal 

i markedet. Ved slikt salg i markedet har ingen av Partene forkjøpsrett, forutsatt at prisen som oppnås 

på Tiltrådt Areal er høyere enn den høyeste pris en Part har vært villig til å betale for arealet som 

utgjør Tiltrådt Areal innen utløpet av fristen på 18 måneder. Ved lavere eller tilsvarende pris som en 

Part har fremsatt tilbud om til Selskapet innen fristen på 18 måneder, har den aktuelle Parten 

forkjøpsrett på tilsvarende vilkår som høyeste bud som oppnås i markedet.  

 

Etter overdragelse av opsjon eller salg av Tiltrådt Areal iht. bestemmelsene ovenfor skal Selskapet 

fortsette utviklingen av Utviklingsområdet gjennom Detaljregulering av neste Delprosjekt. 

 

 

5 ADMINISTRASJON, STYRE OG BESLUTNINGSMYNDIGHET  

5.1 Selskapets styre og drift 

 

Selskapets styre skal bestå av 4 – 6 medlemmer, eventuelt også inntil to varamedlemmer, hvorav 

Partene velger styre- og eventuelle personlige varamedlemmer i henhold til sin aksjebrøk. Ved 

inngåelsen av Avtalen innebærer dette at Partene velger to til tre styremedlemmer og om ønskelig ett 

personlig varamedlem hver. 

 

Styret skal være "aktivt arbeidende" med styremøter etter behov. Styret utpeker selv sin styreleder. 

 

Styrets beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses ingen beslutning fattet. 

Styreleder/møteleder skal ikke ha dobbeltstemme.  

 

Selskapets signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap. 

 

Selskapet antas ikke å ha behov for en egen administrasjon før utbygging igangsettes. Tjenester som 

partene yter til Selskapet (ut over deltakelse i styret) honoreres etter medgått tid og basert på 

markedsmessige og på forhånd avtalte timesatser 

 

5.2 Flertallskrav for Selskapets beslutninger 

 

Med mindre annet er regulert i Avtalen gjelder Aksjelovens regler om krav til beslutninger fullt ut. Se 

punkt 4.3 om at utbygging i regi av Selskapet bare kan besluttes dersom begge eierne er enig om dette.  

 

 

6 FINANSIERING 

 
Selskapets egenkapital vil ved stiftelsen bestå av aksjekapitalen/ overkursen som tilsvarer den kapital 

som anses nødvendig for å kunne finansiere regulering og utvikling minimum frem til mulig 

byggestart for første Delprosjekt. Dersom det skulle vise seg nødvendig å tilføre ytterligere kapital for 

at Selskapet skal være i stand til å sørge for Detaljregulering av hele Utviklingsområdet, plikter hver 
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Part å tilføre den del av nødvendig tilleggskapital som svarer til Partens aksjebrøk, men oppad 

begrenset til kr 1 000 000,- for den enkelte Part.  

 
Dersom Selskapet har behov for tilførsel av ytterligere egenkapital for at Selskapet skal kunne 

gjennomføre utviklingen av Utviklingsområdet i tråd med punkt 2, jf. punkt 4.1 og 4.2 ovenfor, og en 

part ikke er villig til å innbetale sin andel, kan den annen part gjennomføre kapitalutvidelsen som en 

kapitalforhøyelse med utstedelse av nye aksjer. Den Part som ikke vil delta i kapitalforhøyelsen skal i 

et slikt tilfelle være forpliktet til å stemme for kapitalforhøyelsen. Før en Part ensidig kan gjennomføre 

slik kapitalforhøyelse skal behovet for tilførsel av ytterligere egenkapital være drøftet i to styremøter 

avholdt med minst 3 ukers mellomrom. Videre skal den Part som vil gjennomføre kapitalforhøyelsen 

skriftlig varsle den annen Part om at slik kapitalforhøyelse vil bli gjennomført senest 3 uker før det 

kan avholdes generalforsamling for vedtakelse av kapitalforhøyelsen.  

 

Ingen av partene har plikt til å stille sikkerhet eller yte lån til Selskapet. 

 

 

7 AKSJENES OMSETTELIGHET, PANTSETTELSESADGANG  

Ingen av Partene har rett til å selge sine aksjer i Selskapet til utenforstående (en som ikke er aksjonær 

ved avtaleinngåelsen) før det foreligger endelig vedtatt Detaljreguleringsplan for første delprosjekt/ 

kvartal innenfor Utviklingsområdet. Som utenforstående regnes ikke selskaper som helt eller delvis 

kontrolleres (direkte eller indirekte kontroll med minst 50 % av aksjene) av vedkommende Part.  

 

Partene er enige om at det maksimalt skal være to eiere av Selskapet. En Part har derfor ikke rett til å 

selge deler av sine aksjer i Selskapet, med mindre Partene er enige om slik overdragelse.  

 

Enhver aksjeoverdragelse krever godkjennelse fra styret. Styregodkjennelse kan kun nektes dersom 

det foreligger saklig grunn.  Hvis den nye aksjonær enten ikke vil overta, eller ikke kan dokumentere 

at han på en forsvarlig måte vil være i stand til å overta aksjonærens forpliktelser i henhold til Avtalen, 

og/eller ikke vil tiltre Avtalen i sin helhet, er det saklig grunn til ikke å gi samtykke til overdragelsen. 

 

Vedtektene i Selskapet skal inneholde en standard forkjøpsrettsklausul, som gir de øvrige Parter 

forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer. 

 

Partene har ikke adgang til å pantsette sine aksjer i Selskapet uten de øvrige Parters samtykke. 

 

 

8 UTBYTTE 

Partene er enige om å utdele utbytte så langt dette er tillatt etter aksjelovens regler, forutsatt at det ikke 

svekker Selskapets mulighet til å gjennomføre utviklingen av Utviklingsområdet i samsvar med 

bestemmelsene ovenfor.   

 

9 MISLIGHOLD 

Dersom en Part bryter bestemmelser i Avtalen anses Parten å ha misligholdt Avtalen. Dersom 

forholdet ikke er rettet innen 4 uker etter bruddet er skriftlig varslet fra den annen Part, anses bruddet 

som vesentlig mislighold, forutsatt at det aktuelle forholdet som begrunner misligholdet ikke er av 

uvesentlig betydning. 

 

Simpelt mislighold gir ordinære misligholdsbeføyelser, herunder naturaloppfyllelse og/eller erstatning.  
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Dersom en Part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den annen Part, i tillegg til 

å kreve erstatning, kreve å overta den misligholdende Parts aksjer i Selskapet til en pris som tilsvarer 

75 % av virkelig verdi/markedsverdi.  

 

10 UTLØSNING 

Partene har rett til å utløse den annens Part fra Selskapet dersom og når: 

 

1. Den aktuelle Part går konkurs, kommer under private eller offentlige akkordforhandlinger eller 

treffer lignende ordninger med sine kreditorer, blir besluttet avviklet eller på annen måte 

opphører med sin virksomhet. 

 

2. Den aktuelle Part vesentlig misligholder Avtalen, herunder plikten til kapitalinnskudd i 

samsvar med pkt. 6.  

 

Utløsningsretten må benyttes for samtlige aksjer en Part eier i Selskapet.  

 

Melding om at utløsningsretten gjøres gjeldende må avgis i rekommandert brev innen 2 måneder etter 

at Parten har fått kunnskap om utløsningsgrunnen, og oppgjør må skje innen 2 måneder etter melding 

om utløsning. 

 

Utløsningskursen skal fastsettes til aksjenes virkelige verdi på det tidspunkt utløsningsretten gjøres 

gjeldende. Oppnås ikke enighet om utløsningsretten eller aksjenes verdi, avgjøres dette ved skjønn iht. 

skjønnsprosessloven av 1917, hvis ikke noe annet blir avtalt.  

 

Ved utløsning som følge av vesentlig mislighold skal utløsningskursen reduseres med 25 % i forhold 

til hva som følger av ovenstående avsnitt. 

 

 

11 ENDRINGER AV AVTALEN  

Endringer av Avtalen kan bare foretas ved endringsavtaler som inngås skriftlig og signeres av alle 

Parter. 

 

12 HANDLINGSPLIKT 

Partene forplikter seg til å forholde seg og avgi stemme i Selskapets generalforsamling, styre, 

administrasjon og andre selskapsorganer i overenstemmelse med Avtalen, samt å pålegge sine ansatte 

og tillitsmenn, og styremedlemmer i Selskapet vedkommende Part har utpekt/valgt/ansatt, å forholde 

seg i overenstemmelse med Avtalen. 

 

Dersom et medlem av styret i Selskapet opptrer slik at denne Avtalens bestemmelser ikke blir 

gjennomført, skal den Part som har utpekt det aktuelle medlem innen fjorten dager etter at forholdet 

skriftlig er påtalt fra en annen Part, enten (a) besørger at vedkommende medlem innretter sin 

stemmegivning og for øvrig opptrer overensstemmende med Avtalen, eller (b) bidrar til at det 

innkalles til ekstraordinær generalforsamling for eventuell utskiftning av vedkommende medlem og 

påser at det nyvalgte medlem opptrer i samsvar med Avtalens bestemmelser. Oppfylles ikke plikten 

etter dette avsnittet anses den Part som har utpekt det aktuelle medlem å ha misligholdt Avtalen.  

 

13 DIVERSE BESTEMMELSER 

Ingen av Partene kan engasjere seg i prosjekter som omfatter kontor/ næring, bolig og handel, som vil 

kunne bli konkurrerende med fremtidige prosjekter innen Utviklingsområdet.  
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Partene er under alle omstendigheter forpliktet til å gjennomføre regulering og utvikling iht. Avtalen 

før det igangsettes utbygging av eventuelle andre prosjekter som en Part har majoritetseierinteresser i, 

innen området stiplet inn med sort på vedlegg 1.  Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig 

mislighold av Avtalen.  

 

Som unntak fra denne bestemmelsen gjelder lovpålagte kommunale oppgaver som Spydeberg ønsker 

gjennomført, herunder erverv og anskaffelse av lokaler til slik virksomhet.  

 

Partene forplikter seg til å forholde seg og avgi stemme i Selskapets generalforsamling, styre, 

administrasjon og andre selskapsorganer i overenstemmelse med Avtalen. 

 

 

14 TVISTER 

Tvister om kontraktsforholdet skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås 

skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang for de alminnelige domstoler ved Eiendommens 

verneting.  

 

 

15 AVTALEEKSEMPLARER OG SIGNATUR 

 
Denne Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av Partene. 

 
 

***** 
 

Spydeberg, ……….... 2015 

 

 

 

Rom Eiendom AS          Spydeberg kommune  

   

_______________________           _______________________  

[xxxx] [xxx]  

(Stilling)  (Stilling) 

 

  

 

   

 

Vedlegg: 
 

1. Kart som viser Partenes eiendommer og Utviklingsområdet. 
2. Opsjonsavtaler mellom Selskapet og Partene. 
3. Selskapets vedtekter  
4. Kart som viser kvadratmeterprisene på parsellene innfor Utviklingsområdet.  



 

 

 

OPSJONSAVTALE 
 

 

mellom 

 
 

Spydeberg kommune 

(org. nr. xxx xxx xxx) 

 
og 

 

Spydeberg Utvikling AS 

(selskap under stiftelse) 

 
 

om rett til kjøp av 

 

 
EIENDOM I SPYDEBERG KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. BAKGRUNN 

Denne avtalen er inngått iht. samtidig inngått avtale mellom Rom Eiendom AS (”Rom”) og 
Spydeberg kommune ("SK")  ("Avtalen") om samarbeid og utvikling av eiendom i 

Spydeberg sentrum gjennom det felles eide selskapet Spydeberg Utvikling AS (”Selskapet”).  
 

Selskapet gis opsjon til å kjøpe Eiendommene (jf. pkt. 2) fra SK på de vilkår som følger av 

denne opsjonsavtalen, hhv. ”Opsjonen” og ”Opsjonsavtalen”. Etter nærmere beslutning av 

Selskapet kan Opsjonen og Opsjonsavtalens rettigheter og forpliktelser også gjøres gjeldende 

av ethvert datterselskap som er 100 % eid av Selskapet og som er etablert for å gjennomføre 

eller avhende prosjekter iht. Avtalen ("Prosjektselskap"). Begrepet Selskapet omfatter i det 

følgende også Prosjektselskap. 

 

SK og Selskapet omtales i det følgende som ”Partene”. 
 

 

2. EIENDOM OMFATTET AV OPSJONEN 

Opsjonen gjelder eksklusiv rett til kjøp av grunnarealer innenfor følgende eiendommer 

(samlet betegnet som "Eiendommene"): 
 

• Gnr./bnr. xx/ yy i Spydeberg kommune som inntegnet med rød farge på kart 

inntatt som vedlegg 1,  

• Gnr./bnr. xx/ yy i Spydeberg kommune som inntegnet med gul farge på kart 

inntatt som vedlegg 1,  

• Gnr./bnr. xx/ yy i Spydeberg kommune som inntegnet med grønn farge på kart 

inntatt som vedlegg 1,  

 

SK innestår for at de kan avhende Eiendommene og skaffe Selskapet hjemmel til disse. 

 

3. VARIGHET OG UTØVELSE AV OPSJONEN  

Selskapet har rett til å gjøre Opsjonen gjeldende for det antall kvadratmeter Selskapet trenger 

for realisasjon av sitt formål. Grensene for areal som kjøpes skal samsvare med 

formålsgrensene i Detaljreguleringsplanene.  Opsjonen kan gjøres gjeldende ved flere 

anledninger, og er ikke begrenset til én gangs bruk. 

 

De deler av Eiendommene som Opsjonen gjøres gjeldende for i det enkelte tilfelle, omtales i 

det følgende som ”Tiltrådt Areal”.   
 

Opsjonen kan først gjøres gjeldende fra og med endelig vedtakelse av den regulering som iht. 

Avtalen og plan- og bygningsloven med tilhørende lovverk er nødvendig for å kunne utvikle/ 

bebygge arealet det er aktuelt å tiltre ("Detaljregulering"). For arealer hvor Detaljregulering er 

oppnådd, må Opsjonen gjøres gjeldende innen 3 år etter endelig vedtakelse av slik regulering. 

I motsatt fall bortfaller Opsjonen for det aktuelle regulerte arealet. Opsjonen bortfaller uansett 

dersom, eller i den utstrekning, Opsjonen ikke er gjort gjeldende innen 10 år etter inngåelse av 

Opsjonsavtalen.  

 

Selskapet må gjøre Opsjonen gjeldende ved skriftlig varsel til SK minst 4 måneder før ønsket 

tidspunkt for Overtakelse, jf. punkt 4.3. 

 



Overføring av Tiltrådt Areal skal som utgangspunkt skje som ordinær direkteoverføring av 

eiendom. Men dersom Tiltrådt Areal gjennom fisjon/fusjon legges inn i et eget single-purpose 

eiendomsselskap (som utelukkende er eier av Tiltrådt Areal), og overføring av aksjene i dette 

Selskapet vil medføre økonomiske fordeler for SK, skal Partene i fellesskap avklare om 

overføringen skal skje som aksjeoverføring. Forutsetningen for dette er at slik overføring på 

alle måter er lovlig og at SK dekker alle kostnadene og kompenserer Selskapet fullt ut for alle 

eventuelle ulemper og mulig negative økonomiske konsekvenser som følge av slik overføring. 

Eventuell aksjeoverdragelse med bakgrunn i dette punkt 3 siste avsnitt er betinget av enighet 

mellom Partene. 

 

4. VILKÅR FOR KJØP AV EIENDOMMENE 

4.1. Kjøpesummen  

Partene i Avtalen har innhentet to uavhengige takster fra X og Y ("Takstmennene") for å 

fastsette Eiendommenes markedsverdi. Etter felles gjennomgang har Takstmennene kommet 

frem til en omforent takst. 

 

Basert på Takstmennenes omforente takst er partene enige om at kjøpesummen for 

Eiendommene fastsettes til:  

 

• kr [xxx,-] per kvadratmeter grunnareal fra eiendommen med gnr/bnr xx/ yy 

• kr [xxx,-] per kvadratmeter grunnareal fra eiendommen med gnr/bnr xx/ yy 

• kr [xxx,-] per kvadratmeter grunnareal fra eiendommen med gnr/bnr xx/ yy  

(”Arealprisene”): 
 

Arealprisene skal justeres med endringen i konsumprisindeksen (”KPI”) fra juni 2015 og til 

sist kjente indekstall før oppgjør for betaling gjennomføres iht. punkt 4.2. 

 

SK kan ikke uten skriftlig samtykke fra Selskapet foreta faktiske eller rettslige disposisjoner 

som kan redusere markedsverdien for arealer omfattet av Opsjonen, herunder disposisjoner 

som kan begrense Selskapets mulighet til å utnytte Eiendommene iht. Opsjonsavtalen.   

 

4.2. Oppgjør for Eiendommene – Kjøpesummens forfall 

Dersom Partene ikke avtaler noe annet i det enkelte tilfelle, skal kjøpesummen for Tiltrådt 

Areal betales til SK innen ved Overtakelse.  

 

Betalingsmislighold ut over 6 uker skal anses som vesentlig mislighold som gir SK rett til å 

heve kjøpet av Tiltrådt Areal. Ved slik heving bortfaller også Opsjonen for det aktuelle 

tiltrådte arealet.   

 

4.3. Overtakelse og klargjøring av Eiendommene 

Tiltrådt Areal skal, dersom annet ikke avtales, overtas av Selskapet 4 måneder etter at 

Opsjonen er utøvd iht. punkt 3 (”Overtakelse”).  Overtakelse forutsetter at fullt oppgjør er 
foretatt iht. punkt 4.2. 

 

Selskapet skal besørge og bekoste alle rivings- og klargjøringsarbeider som er nødvendige for 

Selskapets utnyttelse av Eiendommene. 

 



SK er ansvarlige for at eventuelle leieforhold som måtte foreligge innen Tiltrådt Areal ved 

tiltredelse av Opsjonen avvikles innen Overtakelse. SK er likevel ikke ansvarlig overfor 

Selskapet for eventuell forsinkelse som skyldes at leietakere protesterer mot oppsigelsen iht. 

husleieloven. 

 

SK skal alene ha alle inntekter og utgifter knyttet til Eiendommene og eksisterende bygg på 

Eiendommene frem til Overtakelse. Det samme gjelder eventuelle erstatnings- og 

forsikringsbeløp fra tredjemann knyttet til eksisterende bebyggelse på Eiendommene, hvor 

kravet er oppstått før Overtakelse. 

 

4.4. Fradeling - heftelser – hjemmel – konsesjon 

I den grad Tiltrådt Areal ikke utgjør eget/ egne gårds- og bruksnummer skal Selskapet, med 

medvirkning fra SK, innen 14 dager etter at Opsjonen er gjort gjeldende, søke om kart- og 

delingsforretning for Tiltrådt Areal, basert på Tiltrådt Areals grenser. 

 

Tiltrådt Areal skal overdras fri for pengeheftelser, og uten andre heftelser som begrenser 

utnyttelsen ut over hva som fremgår av Eiendommenes grunnboksblad ved inngåelse av 

Opsjonsavtalen.  Utskrift av grunnbok for Eiendommene er vedlagt som vedlegg 2. 

Heftelser/servitutter markert med X i vedlegget skal besørges slettet innen Overtakelse. 

 

Selskapet skal bære alle kostnader eiendomsoverdragelsen medfører, herunder kostnader til 

eventuell fradeling og hjemmelsoverføring. Dersom Selskapet ønsker det skal SK medvirke til 

hjemmelsoverføring direkte til kjøper/tredjemann, herunder sluttbruker (bolig). Utstedelse av 

skjøte og hjemmelsoverføring til Selskapet, eller den Selskapet utpeker, forutsetter at 

kjøpesummen for aktuelt Tiltrådt Areal fullt ut er betalt.  

 

SK skal sørge for at hjemmelen til Eiendommene kan overskjøtes slik Selskapet ønsker, jf. 

tredje avsnitt over. 

 

Selskapet har overfor SK ansvaret for å søke konsesjon i den grad det er nødvendig. 

Konsesjonsrisikoen ligger hos Selskapet.  

 

4.5. Eiendommenes tilstand – due diligence 

Tiltrådt Areal selges "as is", med den begrensning at SK er ansvarlig for avvikling av 

leieforhold, jf. pkt. 4.3 ovenfor og sletting av heftelser/servitutter markert med X i vedlegg 2, 

jf. pkt. 4.4 ovenfor. Videre er SK ansvarlig for at alle pengeheftelser slettes som ledd i 

overføringen. For forurensningsansvar gjelder punkt 4.6. 

 

SK skal gi Selskapet tilgang til å gjennomføre fullstendig teknisk-, økonomisk- og juridisk 

due diligence av Eiendommene forut for – og utelukkende som grunnlag for - Selskapets 

eventuelle beslutning om tiltredelse av Opsjonen. 

 

4.6. Eiendommenes tilstand - forurensning  

SK skal dekke merkostnader knyttet til fjerning av eventuelle forurensede masser på Tiltrådt 

Areal, begrenset oppad til kjøpesummen for Tiltrådt Areal. Med merkostnader menes 

kostnader som Selskapet ikke ville blitt påført dersom det ikke hadde vært nødvendig med 

fjerning av slike forurensende masser.   

 



SKs ansvar for merkostnader ved fjerning av forurensede masser iht. dette punkt 4.6 gjelder 

under følgende forutsetninger: 

 

a) At de rammer som følger av Ny Regulering for utnyttelse av Tiltrådt Areal følges. 

b) At forurensningen forelå på tidspunktet for tiltredelse av Opsjonen. 

c) Det er bare direkte merkostnader til fjerning av forurensede masser som omfattes av 

SKs ansvar. 

d) Alt nødvendig arbeid med fjerning skal skje på rimeligste måte. 

e) Dersom Selskapet gjør ansvar gjeldende mot SK, har SK rett til å kreve at fjerningen 

gjennomføres under SKs ledelse 

 

Selskapet skal i alle tilfeller tilstrebe en utnyttelse av eventuelt forurenset areal (mht. formål, 

utforming og plassering av bebyggelse/innretning) som i størst mulig grad reduserer behovet 

for fjerning av forurensede masser, så fremt en slik utnyttelse av arealet også er i Selskapets 

interesse. 

Dersom det senest ved oppstart av byggearbeidene på Tiltrådt Areal er sannsynlighets- 

overvekt for at merkostnadene til fjerning av forurensede masser overstiger kjøpesummen for 

Tiltrådt Areal, kan Selskapet velge å heve kjøpet. Ved slik heving bortfaller også Opsjonen 

for så vidt gjelder Tiltrådt Areal. Dersom Selskapet ikke velger å heve kjøpet, skal Selskapet 

selv dekke eventuelle overskytende merkostnader til fjerning av forurensede masser.   

 

4.7. Begrensninger i mangelsansvaret 

Selskapet kan ikke gjøre krav gjeldende mot SK for mangler/ forhold Selskapet var eller 

burde vært kjent med ved tiltredelse av Opsjonen, herunder forhold Selskapet ble eller burde 

blitt kjent med som ledd i due diligence forut for tiltredelse av Opsjonen. Ved vurderingen av 

hva Selskapet var eller burde være kjent med, skal det sees bort fra SKs kunnskap om 

Eiendommene. 

 

Selskapet taper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende dersom Selskapet ikke innen rimelig 

tid etter at Selskapet oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir SK melding om at 

avtalebruddet vil blir gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon 

eller andre former for krav kan uansett senest finne sted 1 år etter Overtakelse.  

 

Selskapet kan ikke holde SK ansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-

1(2).  

 

SKs ansvar for å betale erstatning eller prisavslag er begrenset oppad til 20 % av 

kjøpesummen for Tiltrådt Areal. Selskapet kan ikke fremme krav mot SK med mindre det 

samlede krav om prisavslag/erstatning overstiger 0,5 % av kjøpesummen for Tiltrådt Areal. 

Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første 

krone. Beløpsbegrensingene ovenfor gjelder ikke ved rettsmangler ved Tiltrådt Areal, eller 

ansvar for merkostnader til fjerning av forurensede masser iht. pkt. 4.6. Slike forhold kommer 

i tillegg til beløpsbegrensningene iht. dette avsnitt. Ansvarsbegrensningene gjelder heller ikke 

ved forsett eller grov uaktsomhet.   

 



4.8. Infrastrukturkostnader 

SK har ikke ansvar for gjennomføring og/eller kostnader til intern og/eller ekstern 

infrastruktur som er nødvendig for utbygging av Tiltrådt Areal. 

 

4.9. Pro & contra oppgjør for inntekter og utgifter ved Tiltrådt Areal 

Pro & contra oppgjør for inntekter og utgifter ved Tiltrådt Areal per Overtakelse, skal 

beregnes og foretas mellom SK og Selskapet senest én måned etter Overtakelse. SK er 

ansvarlig for å fremlegge forslag til pro & contra oppgjør.  

 

5. DIVERSE BESTEMMELSER 

Dersom Selskapet ikke benytter Opsjonen rettidig, jf. punkt 3, bortfaller Opsjonen uten at 

Partene kan kreve noen form for kompensasjon fra den annen Part som følge av dette.  

 

Selskapet kan fritt overdra Opsjonsavtalen, helt eller delvis, til Rom, men ikke til andre.  

 

Ved utøvelse av Opsjonen skal det utformes et enkelt avtaleformular hvor det fremkommer at 

Tiltrådt Areal er overdratt på de vilkår som følger av Opsjonsavtalen, med eventuelle 

avvikende/presiserende vilkår Partene måtte avtale.  

 

6. TVISTER 

Tvister med utspring i Opsjonsavtalen skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet 

ikke oppnås skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang for de alminnelige domstoler ved 

Eiendommenes verneting.  

 

 

7. AVTALEEKSEMPLARER OG SIGNATUR 

Denne Opsjonsavtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av Partene. 

 

 

  ***** 
 

 

Signaturside følger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spydeberg ……... 2015 

 

 

 

 

 På vegne av Spydeberg Utvikling AS, som 

stiftere av selskapet: 

 

 

 

 

  

Spydeberg kommune Rom Eiendom AS 

  

_______________________ _______________________ 

[navn] [navn] 

[stilling] [stilling] 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Vedlegg: 
 

1. Kart over Eiendommen 

2. Grunnboksutskrift for Eiendommene 

 

 

 





































STASJONSPARKEN
Mulighetsstudie for Spydeberg Stasjon

PIR II OSLO AS 
Kongens gate 2, 0153 Oslo 
 tlf 73 98 40 80

ROM - EIENDOM / SPYDEBERG KOMMUNE

HØST/VINTER 2014-2015



2etg.

3etg.

2etg.

5etg.

60 P-PLASSER
40 P-PLASSER

30M GRENSEGRENSE

20M BYGGEGRENSE

Byggegrense fra midtlinje jernbanespor

4M NABO BYGGEGRENSE

ARKITEKTKONTOR  AS

ROM - EIENDOM

SPYDEBERG KOMMUNE

PRIVAT - MULIG OPPKJØP

PRIVAT 

BOLIG
NÆRING /  OFFENTLIG FORMÅL
EKSISTERENDE STASJONSBYGG
EKSISTERENDE NABOBYGG

BOLIG BRA BOLIG ENHETER NÆRING BRA P‐OVERFLATE P‐KJELLER P‐KJELLER AREAL
ROM‐EIENDOM ca.3050m2* ca. 30 ca.1800m2 130 plasser**

SPYDEBERG/ROM‐EIENDOM ca.3000m2 ca. 42 ca.500 5 plasser ca. 50 plasser 1500m2
SPYDEBERG KOMMUNE ca.1700m2 ca. 14 20 (14***) (22 plasser)*** 1150m2
PRIVAT EKS.SAGTOMTA ca.6400m2 ca. 100 80 50 1500m2

* Alternativt næringsareal
** 30 Plasser i 1 etg. Bolig/Næring
*** Hvis det bygges P ‐Kjeller 

EKSISTERENDE EIENDOMSFORHOLD

ESTIMERT UTBYGGINGSPOTENSIAL

5etg.

5etg.

4etg.

4etg. 5etg.

5etg.

5etg.

Mulighetsstudie for Spydeberg Stasjon

PIR II OSLO AS 
Kongens gate 2, 0153 Oslo 
 tlf 73 98 40 80



EKSISTERENDE EIENDOMSGRENSER

R-E
S-K

S-K

EKSISTERENDE TOMTESTØRRELSER

ROM - EIENDOM

SPYDEBERG KOMMUNE

PRIVAT 

BOLIG
NÆRING /  OFFENTLIG FORMÅL

EIENDOMSGRENSER OG MULIG FREMTIDIG UTNYTTELSE

EKSISTERENDE STASJONSBYGG

EKSISTERENDE NABOBYGG

ARKITEKTKONTOR  AS

PIR II OSLO AS 
Kongens gate 2, 0153 Oslo 
 tlf 73 98 40 80

MULIG UTNYTTELSE

1

2

R-E

30M GRENSE

30M GRENSE

STASJONSOMRÅDET
ca. 27 435 m2 ca. 1550 m2 ca. 2230 m2 ca. 2506 m2

PRIVATSPYDEBERG KOMMUNEROM - EIENDOM SPYDEBERG KOMMUNE

STASJONSPARKEN

ROM - EIENDOM
ca. 34.896 daa

SPYDEBERG KOMMUNE
ca. 3.101 daa

30M GRENSE

30M GRENSE

STASJONSOMRÅDET
ca. 27 435 m2 ca. 1550 m2 ca. 2230 m2 ca. 2506 m2

PRIVATSPYDEBERG KOMMUNEROM - EIENDOM SPYDEBERG KOMMUNE

STASJONSPARKEN

S-K 2

SPYDEBERG KOMMUNE
ca. 1.556 daa

30M GRENSE

30M GRENSE

STASJONSOMRÅDET
ca. 27 435 m2 ca. 1550 m2 ca. 2230 m2 ca. 2506 m2

PRIVATSPYDEBERG KOMMUNEROM - EIENDOM SPYDEBERG KOMMUNE

STASJONSPARKEN

S-K 1 P +

PRIVAT
ca. 4.779 daa

+ +

P

P



7

DEN GRØNNE STI

Rekreasjonsst i  langs 
med bekken

STASJONSGATA

STASJONSTORGET

PENDLERBARNEHAGEN
Ny barnehage for pendlere i 
den gamle Melkestasjonen.

PARKERING
Stasjonsparkering på 
nordsiden av jern-
banestasjonen med 
ankomst fra 
Sagtomta. ca. 100 
plasser

SAGTOMTA

Buss

Buss-Holdeplass

Stasjonstorget

Drop-Off Sone

Drop-Off Sone

P

P P

P

P

P

P

BOLIG TYPOLOGIER

LAMELLER
4-5 etasjer
Lei l igheter ca.  70m2 - 2R/3R
P-Kjel ler  e l ler  parker ing i  1 etg.
Hjørnelei l igheter

PUNKTHUS
4-6 etasjer
P-Kjel ler  e l ler  i  1 etg.
Hjørnelei l igheter
Næringsmul igheter i  1.etg.

REKKEHUS
2 etasjer
3R/4R
P-Kjel ler  e l ler  bakkeparker ing
Indre gårdsrom

Etasjeblokk
4 etasjer
Mindre le i l igheter -  2R/3R 
Svalegang mot nord
Gjennomlyste le i l igheter
Parker ing i  1.etg
Næringsmul igheter i  1.etg.

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

1

2

3

4

3

5

6

3

3

3

2

2

2

1

4

6

7

7

5

Plan Snit t Plan, le i l ighetsinndel ing

Venterom/ Salg
Sykkelparkering

Ny overgang t i l 
parker ing/sagtomta

Eksisterende overgang t i l 
parker ing/sagtomta

Gangvei  t i l  bekken

Inn/utk jørsel 
Stasjonsgata

Offentlig
Grøntområde

Næringsbygg/
museum

Fotgjengersone omkranset av mindre 
næringslokaler og servicefunksjoner 
tilknyttet stasjonen. Gode gang og sykkel 
forbindelser over jernbanesporet, til ny 
bebyggelse og Stasjonsgata.

P

P

P

ARKITEKTKONTOR  AS

PIR II OSLO AS 
Kongens gate 2, 0153 Oslo 
 tlf 73 98 40 80
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Saken gjelder: 

Årets TV-aksjon er tildelt Regnskogfondet, og arrangeres søndag 18. oktober. I denne saken 
behandles kommunalt tilskudd til aksjonen. 

Denne saken skal sluttbehandles av formannskapet. 

Saksopplysninger 
Årets TV-aksjon har som mål å bevare regnskogen for kommende generasjoner og for menneskene 
som har regnskogen som sitt hjem.   
 
Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Å 
redde verdens regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og 
fattigdom.  
 
Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – 
for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet 
på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i 
fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer 
som rommer 50–80 prosent av landjordas arter.   
 
Midlene fra tv-aksjonen skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, 
Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Dette er regnskogsområder som er større enn hele Norge og 
Danmark til sammen.   

Vurdering 

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner 
fordelt på befolkning. Hvert år organiserer 7000 frivillige over hele landet innsamlingen i sin 
kommune og sørger for at 100.000 bøssebærere banker på 2,2 millioner dører i løpet av to 
timer en søndag i oktober. Regnskogfondet ble grunnlagt  i 1989 og er i dag en av verdens 
ledende organisasjoner innen regnskogbevaring. De jobber i nært samarbeid med over 70 
lokale og nasjonale organisasjoner i elleve regnskogland. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Konklusjon 

På bakgrunn av henvendelse fra fylkesaksjonsgruppen i Østfold anbefaler rådmannen at 
Spydeberg kommunen støtter TV-aksjonen med et økonomisk tilskudd på kr. 10 000,- på 
linje med tidligere år. Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon finner ikke 
rådmannen å kunne anbefale en økning av beløpet. Rådmannen foreslår beløpet dekket fra 
post for reserverte tilleggsbevilgninger.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

  

1. Spydeberg kommune støtter TV-aksjonen 2015 med kr 10.000. 
2. Beløpet belastes reserverte bevilgninger. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Kommunebidrag - Brev fra Fylkesaksjonsleder Renate Holm, TV-aksjonen 
 
 
 



 

TV-AKSJONEN NRK Regnskogfondet 2015- OPPFORDRING TIL BIDRAG   

Tusen takk for Spydeberg kommune/fylkes støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Vi er både glad 

og takknemlig for det gode samarbeidet med kommunen/fylket. Det er helt avgjørende i 

mobiliseringen av bøssebærere på aksjonsdagen 18. oktober. Over 98 % av Norges kommuner 

og fylker bidro til TV-aksjonen i fjor. Jeg håper også at Spydeberg kommune vil gi et 

pengebidrag til TV-aksjonen NRK Regnskogfondet 2015.  

Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store 

regnskogsområder – for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og 

bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner 

mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, 

bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av landjordas arter.   

Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for kommende generasjoner og for 

menneskene som har regnskogen som sitt hjem.   

Slik bidrar dere enkelt:   

For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner, registreres alle 

bidragene på www.giverstafett.no.  

Når bidraget er registrert, blir faktura tilsendt umiddelbart på mail.   

Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune på 

aksjonsdagen.   

Kontaktinformasjon FAL: Renate Holm  , 40035120 – ostfold@tvaksjonen.no 

Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon.   

Med vennlig hilsen  

Fylkesaksjonsleder    

 

Renate Holm  
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