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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
I Kommunestyremøte 12. februar 2014 stilte Laila P. Norsveen spørsmål til ordfører
vedrørende investeringer Brunstad kristelige menighet har gjort på Breivoll i samsvar
med kontrakter inngått mellom menigheten og Ås kommune. Ordfører svarte på
spørsmålene. På bakgrunn av ordførerens svar, ba leder av hovedutvalg for teknisk
sektor om at det tas opp en sak i hovedutvalget om vedlikehold, investeringer og
påkostninger leietaker har foretatt på kommunens eiendom.

Han skriver:

Jeg viser til interpellasjon fra Laila P. Nordsveen i kommunestyret i går, samt til
ordførers svar på dette.
Jeg ber på bakgrunn av det om å få en sak i HTM om vedlikehold, investeringer og
påkostninger leietager har foretatt på kommunens eiendom på Breivoll.

Jeg ønsker at rådmannen legger fram:
-En vurdering av om leietaker har oppfylt/overoppfylt sine plikter i forhold til
leieavtalens bestemmelser om vedlikehold, investeringer og påkostninger.
-En vurdering av om kommunen har oppfylt sine plikter i forhold til bestemmelsene
om vedlikehold, investeringer og påkostninger i avtalen.
-En vurdering av vedlikeholdsstatus for eiendommen.

Herunder ønsker jeg oversikt over:
-Hvilke investeringer og påkostninger er akseptert av rådmannen.
-Hvilke bestemmelser i leieavtalen vil rådmannen knytte de ulike investeringer og
påkostninger til (det er flere ulike bestemmelser om hva leietager selv skal koste, hva
som skal avskrives osv.).

Som en del av bakgrunnen for dette vil det være nyttig om det kan gis:
-Oversikt over hvilke investeringer/påkostninger som er forhandsavtalt(kfr. avtalen
punkt 13A).
-Beskrivelse av hvordan beløp på de ulike investeringer/påkostninger er
dokumentert.

Jeg ser ikke behov for noen oversikt over evt myndighetsutøvelse/
byggesaksbehandling knyttet til de enkelte punktene, det er kommunens forvaltning
av sin eiendom som utleier og i forhold til leieavtalens bestemmelser jeg ønsker
belyst.

Jeg ønsker i tillegg en oversikt over hvordan det er gitt tillatelser til de to plasthallene
som står på området, og hvilke betingelser/forutsetninger som evt er gitt for disse.

13.mai 1998 har Ås kommune og Den kristelige menighet (DKM), seinere Brunstad
kristelige menighet (BKM) inngått avtale om leie av Breivoll. I avtalens punkt 3 heter
det:

BKM skal foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger for ca. 10 mill.
kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige reparasjoner og
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vedlikeholdsarbeider, samt utvikling av eiendommen etter nærmere avtale med
kommunen. Beløpet inkluderer at DKM foretar opprusting av vann- og kloakksystem
til eiendommen, herunder eventuelt framføring av vann- og kloakkledninger til
eiendommen.

I punkt 13A heter det

Større investeringer i form av nybygg og eventuelt framføring av vann- og
kloakkledninger til eiendommen, skal nedskrives med 25 års levetid regnet fra 1. mai
1998.

Dersom leieforholdet avsluttes før nedskrivningstiden er utløpt, skal kommunen
betale erstatning for de foretatte investeringer, regnet ut fra lineær nedskrivning av
investeringsbeløpet med 25 års nedskrivningstid.

Investeringer som faller inn under dette punkt, og som kan medføre kommunal
erstatning ved leieforholdets opphør, skal avtales på forhånd med rådmannen i Ås.

Etter at Ås kommune kjøpte Breivoll i 1965 og 1967, har bygningsmassen og deler
av de nordre arealene vært leid ut til i alt tre leietakere. Bygningsmassen har forfalt,
og da DKM inngikk leiekontrakt i 1998 var de fleste bygningene i svært dårlig
forfatning. I drengestua var det råte, i tillegg var der en større koloni rotter. Det var
klart at det måtte foretas en større rehabilitering for å få en tjenlig bygningsmasse.

Det ble gjennomført flere møter mellom representanter fra menigheten og ordfører
og/eller rådmann. De ble da enige om hvilke tiltak som skulle gjennomføres. Det ble
ikke ført referat fra disse møtene, det ble heller ikke inngått skriftlig avtaler. Det som
imidlertid ble klart, var at det måtte gjennomføres betydelige påkostninger i
hovedhuset, drengestua, stabburet og det gule huset. Tillatelse til tiltak ble gitt i 1999
og 2000 og arbeidene startet.

En del av avtalen mellom kommunen og menigheten var at veien gjennom tunet
skulle legges om. Det ble laget en plan for tunområdet og området ned mot sjøen.
Denne planen ble sendt på høring internt i kommunen og til andre berørte parter,
bl. a. fylket. Planen ble godkjent i det faste utvalget for plansaker og dannet basis for
opparbeidelse av utomhusområdene med stier, leikeplass, ballplass, brygger osv.

Som det går fram er det ingen dokumentasjon på at de utførte
rehabiliteringsarbeidene er godkjent av rådmannen. Ut fra bygningenes tilstand ved
tidspunktet for inngåelse av kontrakten var det imidlertid en klar forståelse mellom
partene at dette var nødvendige tiltak og at oppgraderingen av disse tre husene og
utomhusarealene skulle avskrives over 25 år.

Kostnadene for bygningsrehabiliteringene er oppgitt til i alt kr. 6 250 000.

Opparbeidelsen av utomhusanlegget er oppgitt å være kr. 3 300 000.

Bryggeanlegget er oppgitt å koste kr. 1 200 000.

Kloakkanlegget er oppgitt å koste kr. 1 650 000.
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Totale kostnader kr. 12 400 000. Kostnadene dekker innkjøpte materialer og medgått
dugnadstid. Timebetaling for dugnadsarbeid er satt til kr. 200 per time. I tillegg
kommer bruk av maskiner brukt i anleggsvirksomheten. I kostnadsoversikten er det
ikke maskinutgifter tatt med.

Det er ikke levert inn detaljerte regnskap. Det er bare gitt hovedsummer og oversikt
over medgått dugnadstimer. Det er imidlertid et stort arbeid som er utført, og det er
sannsynliggjort at kostnadsomfanget er som opplyst.

Det er ikke foretatt noen tilstandsanalyse av de enkelte bygninger. Bygningsmassen
framstår imidlertid som normalt vedlikeholdt. Det er ikke oppdaget lekkasjer eller
sopp og råte.

Kommunen har hatt jevnlige vedlikeholdsbefaringer på eiendommen. Sist høsten
2010. Kommunen pekte da på at flere av husene måtte males, vinduer måtte
rehabiliteres og takrenner måtte rehabiliteres. Andre forhold ble også bemerket. De
påpekte forholdene ble utbedret, bl.a. ble taket på hovedhuset lagt om.

Menigheten har fulgt opp vedlikeholdsarbeidet. Det er årlig brukt omkring 1 mill.
kroner til drift og vedlikehold av bygningsmasse og utomhusareal.

13.1.1999 søkte DKM om å sette opp midlertidig plasthall på Breivoll. Søknaden ble
drøftet i Det faste utvalget for plansaker i møte 11.2.1999 og tillatelse gitt. Utvalget
bemerket følgende:

1. Samtykket gjelder fram til 1.6.2001
2. Hallen skal innen nevnte dato være fjernet og området ryddet.

26.8.2004 holdt HTM befaring på Breivoll for å inspisere hallen etter at menigheten
hadde søkt om forlengelse av tillatelsen. I møte 23.9.2004 samtykket de i
fristforlengelse fram til 1.6.2007.

I 2009 ble låven revet, og menigheten søkte om midlertidig lagertelt som erstatning. I
saksnotat til HTM opplyser rådmannen at plasthallen som ble midlertidig godkjent i
1999, får stå i påvente av reguleringsplan og nybygg. HTM gir i møte 17.9.2009
tillatelse til oppføring av midlertidig lagertelt. Tillatelsen gjelder til permanent
lagringsmulighet foreligger, inntil 1.10.2011.

29.5.2012 mottar kommunen søknad om fristforlengelse. I brev til BKM gir
kommunen tillatelse til fortsatt bruk av de to plasthallene inntil videre drift av Breivoll
er avklart.

Andre forhold
Rådmannen vil så snart det lar seg gjøre sette i gang en tilstandsanalyse og
vurdering av tilstanden i det gule huset. Dette blir gjort for at det kan utarbeides en
beregning over kostnadene med å sette bygget i en tjenlig stand for Breivoll venners
virksomhet. Parallelt med dette vil kommunen innhente en juridisk uttalelse om
hvorvidt reguleringsplanens bestemmelser om at bygningene ligger i et område som
er regulert til offentlig formål, vil skape vanskeligheter for BKMs virksomhet i låven.
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Vurdering:
Etter rådmannens vurdering har leietaker oppfylt leieavtalens forutsetninger om
vedlikehold, påkostninger og rehabilitering av bygningsmassen. Standarden på
bygningene ble hevet ved kontraktsinngåelse. Det har vært gjennomført jevnlig
vedlikehold. Bygningsmassen framstår som å være i langt bedre stand i dag enn ved
kontraktsinngåelse.

Kommunen må også kunne sies å ha oppfylt forutsetningen. Det har vært
gjennomført vedlikeholdsbefaringer og påpekte mangler er fulgt opp.

Økonomiske konsekvenser:
I leieavtalens punkt 13 A heter det at investeringene skal nedskrives over 25 år fra 1.
mai 1998. Ved kontraktstidens utløp 1.5.2018 vil 12,4 mill. kroner være nedskrevet til
2,48 mill. kroner. Dette er midler kommunen etter leieavtalen må betale Brunstad
kristelige menighet.


