
 

Svar på tilleggsspørsmål fra representanten Johansen Frp 
 

Spørsmål 

 

Det vises til mitt spørsmål til gårsdagens møte i formannskapet, vedr. oppdatering av status 
for konflikten rundt boligprosjektet i Åmotåsen. Da det ikke ble anledning til å følge opp for 
å rette opp feil i kommunedirektørens svar, vil jeg på denne måten be om at følgende 
avklares: 

• Tidslinjen: Det er dokumentert at kommunens begjæring om midlertidig forføyning 
datert 9.6.2021 var beheftet med feil og manglende 
saksopplysninger. Kommunedirektøren sa i møtet at kommunen rettet opp feil i 
løpet av to timer, men dette synes ikke å være korrekt. Undertegnede har bragt i 
erfaring at det tok fem dager før Asker kommune erkjente feilen. Dette fremgår av 
mailkorrespondanse. Dette skjedde altså etter tingrettens slutning om salgspris. Med 
dette ble boligene solgt enda rimeligere enn det kommunen tidligere har ment, 
og kommunen har påført sin samarbeidspartner for dette boligpolitiske prosjektet et 
ekstra direkte tap på 9 millioner kroner. 

• Det må kunne legges til grunn at den midlertidige forføyningen var begrunnet i at 
man ville unngå at boliger ble solgt til den prisen Beliggenhet Holding mener er 
korrekt, før den privatrettslige avtalen er endelig rettslig avklart på dette punktet. 
Det blir derfor feil når kommunedirektøren hevder at retten med den midlertidige 
forføyningen har tatt stilling til det materielle innholdet i den privatrettslige avtalen 
mellom partene 

• Jeg er usikker på om dette ble entydig besvart i formannskapet, men er det korrekt 
at kommunen, etter å ha erkjent feilen, har gitt avkall på sin rett til forføyning og 
derved trukket saken? Hvordan vurderes i så fall status dersom dette er tilfellet? 

Det ble varslet et oppfølgende notat til mitt spørsmål. Jeg ber om at de punktene jeg her har 
tatt opp blir svart ut, og har tillit til at dette skjer raskt. Det er viktig at vi som folkevalgte får 
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korrekt og etterrettelig informasjon når vi stiller spørsmål i formannskap, kommunestyre 
eller andre folkevalgte forsamlinger. 

 

Svar på spørsmål  

Det vises til vedlagt notat som er lagt ut, og at det anses å besvare de spørsmålene som er 
stilt.  

https://www.asker.kommune.no/politikk/sporsmal-til-og-svar-fra-ordforeren/sporsmal-fra-
ole-jacob-johansen-frp--om-amotasen/ 

Her kommer noen utfyllende merknader: 

Vi viser til notat som anses å besvare de spørsmålene som er stilt i formannskapet og nå i 
ettertid.  

I notatet er det imidlertid oppgitt at BE synes å ha trukket sitt krav på 63 millioner. BE har i 
ettertid presisert at de fremdeles mener å ha et slikt krav.  

Opplysning gitt muntlig i fsk om at kommunens beregning av indeks i begjæring om 
midlertidig sikring ble rettet på to timer er upresis. Slik korrigering skjedde ikke to timer 
etter at BEs styreleder sendte e-post 10. juni kl 14.38. Korrigering skjedd først 15.10 i e-post 
til BE. Kommunen erkjente imidlertid feilen overfor BE innen to timer etter at 
administrasjonen skjønte at det var lagt til grunn feil boligtype i beregning av indeks.  

Det bemerkes at BEs prosessfullmektig ikke korrigerte kommunens indeksberegning, til tross 
for at vedkommende sendte inn prosesskriv 10. juni etter at BEs styeleder hadde påpekt 
feilen overfor kommunens prosessfullmektig.  

Avslutningsvis bemerkes også at kjennelsen fra tingretten ikke påla BE å selge boligene til 
fastsatt pris. BE kunne derfor valgt å avvente salg av boligene dersom de mente 
salgsprisen var uriktig. I og med at BE begjærte muntlig forhandling, som ble berammet til 
21. juni, ville det vært nærliggende at BE avventet salg til slik forhandling hadde blitt 
avholdt. BE ville da fått god anledning til å få frem sitt syn. BE må selv ta konsekvensene 
av at det ikke ble gjort.  

Videre oppfølging vil være i tråd med formannskapets vedtak av 8 juli; 

• Kommunedirektør gis fullmakt til at uenighet om kontraktbestemmelser mellom 
selger Asker kommune og kjøper Beliggenhet Holding AS i forbindelse med salg av 
«Åmotåsen» løses i de ordinære domstoler i samsvar med kontraktens punkt 13 
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