
 

Svar på spørsmål fra representanten Johansen Frp 
 

Johansen’s spørsmål: 

 

Jeg viser til Formannskapets behandling i forrige møte om Åmotåsen, hvor 

kommunedirektøren mente at dialog om en minnelig løsning ikke hadde noe hensikt, 

og hvor flertallet i Formannskapet fulgte kommunedirektøren og vedtok at avklaring 

om salgspris for de rimelige boliger måtte følges opp rettslig. 

 

Fra Budstikka har jeg lest at kommunen vant første runde, og fra kommunens 

nettside har jeg sett at salg av de rimelige boligene ble annonsert med salgspris på 

kr.41.580. Jeg har oppfattet at salget er gjennomført.  

 

Kan Kommunedirektøren orientere om status i saken? Selv om kommunen vant 

første runde er det slik at krav om sikring og midlertidig forføyning er trukket? Og at 

bakgrunnen for dette var at kommunen i stevningen hadde lagt inn krav om feil 

markedspris? Feil en gang til, men da en annen feil enn tidligere? Det ser ut til at den 

annonserte salgsprisen avvek fra salgsprisen for de rimelige boliger som 

Formannskapet ble orientert om i saksfremleggelse og notater, som var kr.42.075. 

Hva er bakgrunnen for at det enda en gang ble forskjell i salgsprisen? 

Formannskapet ble fortalt at kontrakten var se lett å forstå, og så entydig? 

 

Jeg ønsker også formelt å minne om mitt spørsmål i siste møte:  

kan kommunedirektøren fremlegge oversikt og opplysninger om alle rettsaker 

kommunen er og har vært involvert i de siste fire årene, og hvor mye dette har kostet 

skattebetalerne? 

 

 

Kommunedirektørens svar: 

 

Under formannskapsmøte 8. juni ble administrasjonen klar over at boligene allerede 

var lagt ut for salg dagen etter (onsdag 9. juni kl. 10) til en salgspris som AK mente 

ikke var i samsvar med avtalen dvs. ca. kr 61-62.000 pr m2 BRA. Kommunens 
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forståelse var at salgspris skulle være ca. kr 42.000,- pr m2 BRA. BE hadde ikke 

varslet kommune om dette salget, som etter kommunens oppfatning fremstod som 

grovt illojalt bl.a. fordi motpart var kjent med at formannskapet 8. juni skulle ta stilling 

til ev rettslig avklaring av hvordan avtalen om salgspris skulle forstås. 

Fremgangsmåten var også direkte i strid med avtalens punkt 8.5 om at eventuell 

uenighet skulle avklares før gjennomføring skjer.  

 

Totalt for de 63 rimelige boligene utgjorde forskjellen mellom AK og BE’s syn ca. 63 

millioner.  

 

Etter div korrespondanse på kvelden 8. juni mellom AK og BE, tok kommunen ut 

midlertidig forføyning 9. juni for å stoppet salg av boligene til nevnte pris i samsvar 

med varsel gitt til BE. Kommunen fikk medhold av tingretten i kjennelse av 10. juni. 

BE’s prosessfullmektig innleverte to prosesskriv før tingretten avsa kjennelse på 

kvelden 10. juni.  

  

BE begjærte muntlig forhandling av den midlertidige forføyningen. Denne ble 

berammet til mandag 21. juni fra kl. 10- 15. Ved muntlig forhandling ville BE fått 

mulighet til en ny prøving av både hovedkravet og sikringsgrunnen. Gjennom muntlig 

forhandling hadde derfor BE mulighet til å få gjennomslag for sitt syn. 

 

BE valgte imidlertid å legge boligene ut for salg før muntlig forhandling ble avholdt. 

Alle boligene ble solgt i tre ulike omganger dvs. fredag 18. juni var det 1-2 boliger 

som ikke var solgt og loddtrekning om disse ville finne sted mandag 21. juni kl. 10. 

På denne bakgrunn valgte kommunen å gi avkall på sin rett etter midlertidig 

forføyning fredag 18. juni slik at den midlertidige forføyning bortfalt. Det ville være 

uhensiktsmessig ressursbruk både for partene og retten å avholde muntlig 

forhandling når alle boligene var solgt.  

 

Mens tingretten tok stilling til begjæring om midlertidig forføyning, sendte styreleder 

e-post til kommunen torsdag 10. juni ca. kl. 14.38 hvor det ble påpekt at feil 

indekstall fra SSB var lagt til grunn for beregningen av salgspris i begjæring om 

midlertidig forføyning. Kommunens beregning innebar en prisstigning på ca. 26 %, 

mens de tall BE’s styreleder viste til innebar en stigning på 27.45 %. BE’s styreleder 

ba om umiddelbar tilbakemelding på dette forholdet. Kommunens prosessfullmektig 

satt på det tidspunktet i rettsmøtet, og BE’s e-post ble ikke besvart. BE’s 

prosessfullmektig synes i de to etterfølgende prosesskriv samme dag ikke å ha 

inntatt styreleders syn på beregning av prisstigning. 

 

Etter at rettens kjennelse ble avsagt kvelden 10. juni, bekreftet BE’s styreleder i e-

post samme kveld at prislisten var endret i samsvar med slutningen.   
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AK oppfattet dette slik at BE mente kjennelsens beregning var riktig og at denne 

derfor ville bli fulgt.  

 

Søndag 13. juni, kvelden før de første boligene skulle legges ut for salg, ga BE 

uttrykk for at salgspris likevel ble vurdert å være uriktig beregnet etter indeks. 

Kommunen besvarte e-posten samme kveld, og ga bl.a. uttrykk for at det var BE selv 

som valgte å legge ut boligene for salg før endelig avklaring av beregning av 

salgspris var avklart.  

 

Mandag kveld 14. juni, etter at første budrunde var avholdt, utarbeidet BE’s 

prosessfullmektig prosesskriv på 22 sider med 29 bilag hvor det bl.a. ble begjært 

muntlig forhandling. I prosesskrivet ble det anført at salgspris etter avtalens punkt 8.2 

andre ledd innebar en prisstigning på 34.16 %. Grunnen til dette er at indeksen 

utarbeides av SSB hvert kvartal, og det oppstod da spørsmål om bl.a. hvilken 

betydning det skulle ha for et salg midt i en indeksperiode. 

 

BE’s prosessfullmektig hadde følgelig foretatt en beregning som avvek fra styreleder 

ga uttrykk for noen dager før. AK ba om en avklaring på hvilken av disse 

beregningen som var korrekte.  

Etter at svar forelå, foretok kommunen en ny vurdering av indeks-beregning og hvor 

det fremkom at tidligere beregning var basert på en annen boligtype enn den som 

var angitt i kontrakten. AK svarte i e-post samme dag tirsdag 15. juni: 

 

Vi tolker svaret nedenfor slik at BH mener at egen beregning av indeks i e-post av 

10. juni kl. 14.38 på 27.45 % ikke er riktig, og at beregning i gårsdagens prosesskriv 

bilag 29 på 34,16 % skal legges til grunn. 

 

Ved nærmere gjennomgang av SSBs indeks erkjennes på vegne av Asker kommune 

at begjæring om midlertidig sikring inneholdt uriktige indekstall. Det skyldes at 

alternativet «boliger i alt» og «ikke småhus» ble valgt. Det må derfor være i samsvar 

med avtalen mellom Asker kommune og BH å legge til grunn de indekstall som 

følger av BHs e-post av 10. juni kl. 14.38 hhv 111,8 og 142,5. Det aksepteres følgelig 

at dette legges til grunn for salgspris for 63 rimelige boligene. 

 

AK gjorde gjeldende at BE selv må ta ansvar for den situasjonen som har oppstått, 

dels ved at de siden april 2019 ikke har vært villig til å diskutere hvordan avtalens 

indeks-regulering skal praktiseres, dels ved at de la ut boligene for salg til en pris 

som åpenbart var i strid med avtalen, og dels ved at salg skjedde før muntlig 

forhandling ble avslått.  

 

BE har i brev av 21. juni varslet etterfølgende rettslige skritt mot kommunen. Før 

midlertidig forføyning ble tatt ut, var BE’s krav anslått til kr 63 millioner. Etter at 
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midlertidig forføyning ble avsagt synes kravet å være redusert til ca. kr 8 millioner. 

AK mener kravet i sin helhet er uberettiget. 

 

Det har parallelt vært diskusjon og uenighet om hvordan avtalens angivelse av hvilke 

personer som skal kjøpe rimelig boliger skal forstås. BE har i forkant ikke tatt disse 

spørsmålene opp med AK slik avtalens punkt 8.5 legger opp til. Det innebærer at AK 

nå ikke har innsyn i hvem de aktuelle boligkjøperne er, hvor mange av dem som er 

under 18 år, og om noen av boligkjøperne er aksjonærer eller styremedlemmer i BE 

eller dets datterselskaper. 

 

 

 

Lars Bjerke 

Kommunedirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 


