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Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i 
løpet av leietida 
 
Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/04166-26 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune godtar at kostnadsoppstillingen i brev av 16.10.2006 fra Den kristelige 
menighet legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar med 
leieavtalens 13A. 
 
Ås, 23.5.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Møte 16.10.2006 - kostnader vedr. avtalens pkt 13A - 
Kostnadsoppstilling, Vedlegg 2 - Utomhusplan - disposisjonsplan for Breivoll, 
Vedlegg 3 - Godkjenning av utomhusplan, Vedlegg 4 - Breivoll gård - 
tilstandsvurdering det gule huset - brakkebygning 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Brunstad Kristelige menighet 
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SAKSUTREDNING: 
 
 
Fakta i saken: 
I Kommunestyremøte 12. februar 2014 stilte Laila P. Nordsveen 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 teknikk 
og miljø om at det tas opp en sak i hovedutvalget om vedlikehold, investeringer og 
påkostninger leietaker har foretatt på kommunens eiendom. Hovedutvalget behandlet 
saken i sitt møte 3. april og fattet i HTM-sak 27/14 følgende vedtak: 
 
A Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) ber om å få konkretisert hvilke 

investeringer som kan knyttes til de ulike bestemmelsene i leiekontrakten. 
B HTM ber rådmannen fremskaffe dokumentert grunnlag for å fastslå hvilke 

beløp som skal/kan avskrives i henhold til kontrakt. 
C HTM tar til etterretning at rådmannen vil vurdere tilstanden til «det gule huset». 
D HTM finner det spesielt at rådmannen vil innhente en juridisk vurdering om 

hvorvidt reguleringsplanens bestemmelser vil skape vanskeligheter for BKMs 
virksomhet i låven. HTM ville sett det som mer naturlig med en motsatt 
vurdering av hvorvidt etablerte midlertidige plasthaller og en eventuelt omsøkt 
låve er i tråd med vedtatte reguleringsbestemmelser. HTM finner det for øvrig 
noe uvanlig å foreta slik vurdering før en eventuell søknad foreligger. 

 
Det er inngått to kontrakter om utleie av Breivoll med Den kristelige menighet, nå 
Brunstad kristelige menighet (BKM). Den første kontrakten ble inngått 13.5.1998 og 
regulerer leietid, leiearealer og leiebetingelser for øvrig. Den andre kontrakten ble 
inngått 30.3.1999 og gjelder betingelser for et tilleggsareal. 
 
Etter at Ås kommune kjøpte Breivoll i 1965 og 1967, hadde bygningsmassen og 
deler av de nordre arealene vært leid ut til i alt tre leietakere. Bygningsmassen hadde 
forfalt, og da DKM inngikk leiekontrakt i 1998 var de fleste bygningene i dårlig 
forfatning, og det var klart at det måtte foretas en større rehabilitering for å få en 
tjenlig bygningsmasse.  
 
I kontrakten fra 1998 er det to punkt som beskriver investeringer som skal gjøres i 
leieperioden og hvordan de skal nedskrives over tid. 
 
Punkt 3 lyder: 
 
DKM skal foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger for ca. 10 mill. 
kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige reparasjoner og 
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.  
 
Punkt 13A lyder 
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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. 
 
Det er ikke gjennomført større investeringer i form av nybygg av hus slik som 
beskrevet i kontraktens punkt 13A. Deler av bygningsmassen var imidlertid av en så 
dårlig forfatning at ordføreren og menighetens representanter anså det som 
påkostninger jamgodt med nybygg. I tida etter at avtalen ble inngått ble det derfor 
gjennomført flere møter mellom menigheten og ordfører og rådmann. De ble 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 og det gule huset. 
Disse tiltakene ble oppfattet som å være omfattet av nedskrivningsreglene under 
punkt 13A.  
 
Tillatelse til tiltak ble gitt i 1999 da arbeidene også startet. 
 
I sitt møte 29. april 1999, sak 24/99 godkjente det faste utvalget for plansaker 
utomhusplan for Breivoll gård. I prosessen var planen sendt til berørte parter til 
uttalelse. Planen setter grenser for hvordan området skal utvikles. Her blir bl. a. 
plassering av ballplass, grillplass, leikeplass, stier og bryggeanlegg godkjent. 
 
Seinere har rådmannen godkjent framføring av vann- og kloakkledninger som 
beskrevet i punkt 3 og punkt 13A 
 
I møte på ordførerkontoret i 2006 ble ulike investeringer som var gjennomført drøftet. 
Brev av 16.10.2006 er utformet som et referat fra møtet og det går fram av dette at 
Ås kommune ved rådmannen har godkjent investeringene etter leieavtalens pkt. 13A. 
Det var i møtet enighet om at alle arbeidene var gjennomført i henhold til avtale med 
kommunen v/rådmannen. De arbeidene som var gjennomført etter leieavtalens pkt. 
13A hadde en samlet kostnad på 12,4 mill. kroner. 
 
I det samme brevet står det at investeringene etter pkt. 13A opprinnelig ble avtalt og 
godkjent av rådmannen, jfr. tidligere notat om dette. Dette notatet har det imidlertid 
ikke vært mulig å finne i kommunens arkiver.  
 
Det står videre i brevet at investeringene er gjennomført i tiden 1998 – 2002 og at det 
ikke er tatt med kostnader til drift eller vedlikehold. Det var felles forståelse for at 
større ombygginger og utskiftinger var å anse som nybygg. Dette gjelder både 
bygninger og utomhusanlegg. Bygningene på Breivoll karakteriseres å være i svært 
dårlig tilstand da menigheten overtok ansvaret for stedet. Det var derfor stort behov 
for omfattende ombygginger og utskiftinger. Da kommunen ikke ønsket at 
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bygningene skulle rives, ble de rehabilitert selv om dette ikke var det mest 
økonomisk gunstige. 
 
Deretter følger et kostnadsoppsett som viser investeringene år for år i perioden 
1998 – 2002. Rådmannen har satt opp det samme oppsettet tematisk. 
 

Tiltak Godkjent Kostnad 

Hovedhus, omfattende rehabilitering , bl. a. omlegging av tak 1999 650 000  

Det gule huset 1999/2000 1 600 000  

Drengestue 2000 4 000 000 

Bygningsrehabilitering  6 250 000 

   

Kloakk 1999 1 650 000 

   

Lekeplass 1998 250 000 

Ballplass 1999 1 450 000 

Turstier 1999/2000 1 600 000 
 

Utomhusanlegg  3 300 000 

   

Båtbrygge med ramper for funksjonshemmede 2001 1 000 000 

Badebrygge 2002 200 000 

   

Bryggeanlegg  1 200 000 

   

I alt  12 400 000 

 

I samsvar med vedtaket i HTM-sak 27/14 er det gjennomført en tilstandsvurdering av 
det gule huset, se rapport av 19.5.2014. Det heter her at bygningsmassen framstår 
hovedsakelig med normal bruksslitasje innvendig. Utvendig bærer bygningen dog 
preg av alder og manglende vedlikehold over tid. En del strakstiltak bør 
gjennomføres, der det vesentligste er utskifting av takbelegg, ytterpaneler og vinduer. 
I løpet av en femårsperiode bør også badet utbedres. Utbedring av tak med utskifting 
av belegg og utskifting av panel kan være dugnadsarbeid som bør utføres de to 
første somrene. Arbeidet bør, som en del av leieavtalen, utføres av den som leier 
huset. 
 
 
Vurdering: 
Rehabiliteringstiltak som er gjennomført på bygningen på Breivoll er avtalt i møter 
mellom ordfører/rådmann og representanter for Den kristelige menighet. Det er ikke 
ført referat fra møtet, men brev av 16.10.2006 bekrefter en omforent forståelse av at 
investeringene er å forstå som gjennomført etter leieavtalens punkt 13A og skal 
avskrives etter bestemmelsene i dette punktet. Dette gjelder rehabilitering av 
bygningsmasse såvel som opparbeidelse av avtalte uteanlegg og framføring av 
kloakk. 
 
Det er ikke levert inn regnskap for de enkelte prosjekter eller år, men det er liten 
grunn på å tvile at kostnadene er i riktig størrelsesorden. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Dersom en legger innholdet i brevet av 16.10.2006 til grunn for kostnader og 
avskrivningsprinsipper vil resterende nedskrivningsbeløp ved utløpet av leietida være 
2 480 000 kroner. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at innholdet i brev av 16.10.2006 fra Den kristelige menighet 
dokumenterer at kommunen og menigheten har vært enige om at de gjennomførte 
investeringene som beskrives i brevet er utført etter prinsippene i leieavtalens punkt 
13A og at investeringene skal avskrives etter bestemmelsene i dette punktet. 
 
 
 
 
 


