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Rådmannens innstilling:
Ås kommune godkjenner leieavtale mellom Ås kommune og Breivolls venner og
leieavtale mellom Ås kommune og Brunstad kristelige menighet, begge datert 29.
januar 2014.
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SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret fattet i møte 29.5.2013 i K-sak 33/13, følgende vedtak:

1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av
opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før avtalepartene tar
stilling til prosjektet.

3. Det forhandles mellom Brunstad kristelige menighet og Ås kommune om
disposisjonsrett til det gule huset. Siktemålet er at Breivolls Venner skal kunne
inngå en leieavtale om bruk av dette huset.

4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene
også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og
eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale
mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes
løpende orientert.

5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.
6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll slik

at dette er klart innen 1. mai 2017.

Etter at vedtaket ble fattet har Rådmannen avholdt flere møter med partene hver for
seg for å avklare synspunkter, ulike måter å forstå kontrakten på og prøve å komme
fram til samarbeidsmodeller. 6. januar 2014 ble det siste møtet avholdt. Det var et
felles møte der Breivolls venner, Brunstad kristelige menighetog rådmannen deltok.

Partene ønsker å komme fram til en samarbeidsavtale snarest mulig slik at de kan
komme i gang med utvikling av området så fort råd er.

BKM har leiekontrakt for deler av Breivoll fram til 1.5.2018, men ønsker å være
imøtekommende overfor Breivolls venner slik at de kan bruke det gule huset.
Menigheten bruker huset til sine aktiviteter flere dager i uka i sommerhalvåret. Det er
sannsynligvis den tida da Breivolls venner også vil ha størst aktivitet på området.

For at det ikke skal oppstå uoverensstemmelser om bruke av huset, ønsker
menigheten å bygge et nytt aktivitetshus der låven sto. Huset vil få utseende av et
låvebygg og være bygd innenfor de dimensjoner reguleringsplanen gir rom for.
Menigheten vil sette opp bygget som et elementbygg som lett kan demonteres og
fjernes etter at leieperioden er over. Bygget settes opp, og fjernes, uten kostnad for
kommunen.

Breivolls venner ønsker ikke at låven skal bygges, og vil derfor ikke være årsaken til
at den presser seg fram. De anser seg som nøytrale i dette forholdet og mener det er
en sak mellom kommunen som planmyndighet og BKM.

Kommunen har gjennom reguleringsplanen vist at den ønsker låven. Når menigheten
nå ønsker å bygge uten kostnad for kommunen, vil dette kunne legge forholdene til
rette for samarbeid mellom partene. På disse premissene har rådmannen tidligere,
og også nå, gått inn for at bygningen kan settes opp. Partene er enige om at bygging
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av låve/aktivitetshus er et forhold mellom kommunen som bygningsmyndighet og
grunneier og BKM som leietaker og tiltakshaver.

I samsvar med vedtaket i K-sak 33/13 er det gjennomført forhandlinger som skal
sikre Breivolls venner disposisjonsrett til det gule huset. Det har vært enighet mellom
partene om at det inngås en avtale mellom BKM og Ås kommune der kommunen får
disposisjonsretten til huset og en leieavtale mellom Ås kommune og Breivolls venner
der Breivolls venner får leie det gule huset til sin virksomhet.

I forslag til leieavtale mellom Ås kommune og BKM heter det at BKM innen 4
måneder, uten kostnad for Ås kommune, skal få sette i gang oppføring modulbasert
låve/aktivitetshall. De øvrige punktene i avtalene er like.

Hovedpunktet i avtalene er at fra det tidspunktet det er gitt brukstillatelse for
låven/aktivitetshallen kan Ås kommune, på visse vilkår, leie det gule huset ut til
Breivolls venner.

BKM betaler leie for eiendommen. Beløpet indeksreguleres og utgjør i dag omkring
90 000 kroner. Ut fra bygningsmassens størrelse fordeles dette med 10 000 kroner
på Breivolls venner.

BKM har drift og vedlikeholdsutgifter på bygninger og utearealer på nær 1 mill. kroner
årlig. Regnskap viser at de tre siste årene er dette gjennomsnittlig 850 000 kroner. I
tillegg kommer det en stor dugnadsinnsats. Denne innsatsen er ikke beregnet inn i
dette beløpet. En del av kostnadene er forbundet med bygninger og arealer BKM
disponerer alene og som menigheten derfor betaler selv. Omkring 400 000 kroner er
utgifter til drift og vedlikehold av fellesarealer og fordeles med 20 % på Breivolls
venner og 80 % på BKM.

Menigheten har ansatt vaktmester som bor i nabohuset til det gule huset.
Vaktmesterkostnadene betales av menigheten i sin helhet. En antar imidlertid at
nærheten til vaktmesterboligen vil gi en viss trygghet mot hærverk i det gule huset.
For at den økte aktiviteten i nabohuset skal sjenere vaktmesteren minst mulig skal
Breivolls venner plante en hekk eller sette opp en annen fysisk hindring mellom
husene og flytte inngangspartiet til sørsiden av huset. Området Breivolls venner
disponerer er vist på kartskisse som signeres og legges ved avtalen.

Det vises for øvrig til vedlagte avtaler.

Hver av partene dekker egne drifts- og vedlikeholdsutgifter –som f. eks strøm og
oppussing.

Breivolls venner har etter møtet 6. januar utarbeidet et notat der de kommenterer
avtaleutkastets punkter. Kommentarene oppsummeres slik:

Punkt 1 i utkastet.
Breivolls venner registrerer at tilstanden på det gule huset er ganske dårlig. Det må i
forkant av en avtale avklares hvem som er ansvarlig for å sette huset i stand.

Punkt 2 i utkastet
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Flytting av inngangsparti må ikke innebære flytting av kjøkken.

Punkt 3 i utkastet
Breivolls venner ønsker å forholde seg til kommunen når det gjelder organisert
aktivitet på friarealene. Dette oppfattes som rett tjenestevei –også fram til nå.

Punkt 4 i utkastet
Breivolls venner vil bidra i tilrettelegging for allmenhetens bruk av Breivoll i tråd med
reguleringsplanen. Det foreslåtte beløpet er imidlertid større en Breivolls venner er
villige til å dekke.

Punkt 5 i utkastet
En må definere hva som går under vesentlig mislighold.

Breivolls venner konkluderer i sitt notat slik:
Breivolls Venner vil gjerne bidra til å gjøre det gule huset tilgjengelig for allmenn bruk
til beste for befolkningen i Ås, og samtidig legge til rette for allmennhetens bruk av
friområdene i henhold til vedtatt reguleringsplan. Det må i lys av dette bringes til
klarhet hvilke områder utenfor tunet menigheten leier. Vi registrerer at det er svært
ulik oppfatning om dette mellom kommunens politikere og kommunens
administrasjon/BKM. Det lager unødig forvirring i saken.

Rådmannens vurderinger
Partene har i løpet av prosessen nærmet seg hverandre og er nå nær en avtale.

Avstanden i utkastets punkter 1, 2, 3 og 5 er liten. Detbør gå an å komme fram til
enighet.

Taket på det gule huset er dårlig, og det må skiftes takpapp i løpet av nær framtid.
Detter er leietakers ansvar. Rådmannen er derfor enige med Breivolls venner. Det
må i forkant avklares hvem som er leietaker på utbedringstidspunktet og dermed
ansvarlig for utskifting.

Breivolls venner vil bidra i tilrettelegging for allmenhetens bruk av området. De synes
imidlertid kostnadene er for store. Kostnadene er store. Menigheten har lagt fram
regnskapsoversikt over medgåtte kostnader de 3 siste årene. Dette viser at
kostnadsnivået er reelt. Menigheten har imidlertid vist vilje til å redusere
refusjonsbeløpet fra Breivolls venner.

Breivolls venner peker i konklusjonen sin på at det er uklart hvilke områder BKM
leier. Det er inngått to leieavtaler. I den opprinnelige fra 1998 heter det at menigheten
leier området anmerket på vedlagte kart. Eiendommen skal utvikles til et
aktivitetssenter for barn og unge og utviklingen skal ikke være til fortrengsel for
allmenhetens bruk av strandlinjen og øvrige deler av leiearealet som ligger utenfor
tunområdet. I 1999 ble det inngått en tilleggsavtale. I denne heter det BKM leier 50
daa dyrket jord. 2 daa av dette arealet kan nyttes til stall for 10 hester. Resten av
arealet skal brukes til grasproduksjon, beite- og rideområder og kjøre/ridebane. Inntil
25 daa av dette området kan rådmannen tillate til bla. a. parkering inntil 3 ganger per
år. Skogsarealene (dvs. øvrige arealer) disponeres av Ås kommune og kan benyttes
av BKM etter avtale med Ås kommune.
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Disse arealene er vist på vedlegg 4.

For ytterligere opplysninger vises det til K-sak 33/13 der det ble redegjort for Breivolls
historie og forhold rundt gjeldende leieavtale.

Alternativer:
Det er ikke utredet alternativer da dette alternativet er omforent av partene.

Økonomiske konsekvenser:
Avtalen vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for kommunen utover at
kommunen to ganger årlig skal sende faktura på leiebeløpet til Breivolls venner og
overføre pengene til BKM

Konklusjon:
Brunstad kristelige menighet og Breivolls venner har gjennom forhandlinger blitt
enige om at Breivolls venner får disponere Det gule huset på Breivoll. Partene er
ennå ikke enige om vilkårene, men har nærmet seg hverandre. Rådmannen vil kalle
partene sammen til et siste møte, og håper å kunne legge fram undertegnede avtaler
på formannskapets møte. Rådmannen anbefaler at avtalene godkjennes.


