AVTALE
MELLOM
ASKER SKIKLUBB

OG ASKER KOMMUNE
OM

SALG AV DELER AV FØYKA OG ETABLERING
AV DRENGSRUD IDRETTSPARK
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Mellom

Asker Skiklubb,
Kirkeveien 221
1383 Asker,

org. nr 975 820 645

i det følgende betegnet som "Asker

og

Skiklubb",

Asker kommune,
org. nr [944 382 038]
Knud Askers vei 25,
1383 Asker,
i det følgende betegnet som "Asker

kommune",

og hvor partene hver for seg også er betegnet som "Part" eller "Parten"
og i fellesskap som "Partene",
er det inngått følgende avtale ("Avtalen")
vedrørende salg av deler Føyka og etablering av Drengsrud idrettspark;
Asker kommune vil fra 1. januar 2020 slå seg sammen med Røyken og
Hurum kommune. Den nye kommunen vil også hete Asker kommune,
med org. nr. 920 125 298.
Den nye kommunen vil fra 1. januar 2020 automatisk tre inn som ny Part
og overta rettigheter og plikter tilhørende dagens Asker kommune etter
denne Avtalen.

1.
1.1

BAKGRUNN

Asker Skiklubb fikk et fast tilholdssted i Asker sentrum i 1922 da klubben
fikk kjøpe et beiteområde vest for Askerelva av gården Asker Østre. Her
ble det anlagt en idrettsplass for fotball og friidrett der trening og
konkurranser kunne gjennomføres. Et lite klubbhus med enkle garderober
ble satt opp på elvekanten. Dette brant ned under krigen og ble etter
krigens slutt erstattet av en tidligere tyskerbrakke. Dette var garderoben
på Føyka frem til det nåværende klubbhuset ble tatt i bruk i 1967.
Etter krigen fikk noen driftige klubbmedlemmer i forhandlinger med
grunneier Ing. Asker kjøpe et tilleggsområde vestover, et forblåst område
som etter hvert ble kalt Føyka. Etter omfattende dugnadsinnsats kunne en
ny gressbane innvies i 1950. En 400 meters friidrettsbane kunne innvies
noen år seinere.
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På midten av 1980 tallet ble klubben enige med Asker kommune om å
bruke Asker Parken som idrettsanlegg. Parken hadde ligget uvirksom i
mange år, og politikerne mente det var bedre å bruke dette som en
avlasting for de godt utnyttede ballområdene til klubben. Det ble anlagt
to fotballbaner for trening, en kamparena for de yngre, og en trimløype
rundt parken.
I 2009 inngikk klubben en avtale med Asker kommune om å bygge en
kunstgressbane med garderober og tribuneanlegg på kommunens
område.
Årsmøtet i Asker Skiklubb vedtok i 2006 å sette ned en gruppe som skulle
se på hvilke muligheter det var å videre utvikle området på Føyka
kommersielt med nye idrettsarenaer kombinert med boliger og næringsvirksomhet. I disse utredningene er det blitt vurdert flere alternativer,
også sammen med potensielle utbyggere. Det ble tidlig klart at en Føyka
utbygging ikke kunne gjennomføres uten et nært samarbeid med Asker
kommune. I det samarbeidet ble også Asker Parken, som kommunen
eide, inkludert i planene.
Eiersituasjonen på Føyka ved denne Avtalens inngåelse er angitt på
vedlagte kart - Vedlegg 1.
1.2
Asker Skiklubb og Asker kommune inngikk i 2010 intensjonsavtale om
planlegging og utbygging av Føyka-området. Fra 2010 til 2015 har det til
sammen blitt inngått ti øvrige avtaler hvor Asker kommune og Asker
Skiklubb er avtaleparter, alene eller sammen med andre, og som knytter
seg til utvikling av Føyka og etablering av Drengsrud idrettspark.
Det er utarbeidet

en oversikt over de aktuelle avtalene, jf Vedlegg

2.

Disse avtalene har gitt grunnlag for utarbeidelse av områdereguleringsplan for Føyka Elvely, vedtatt av kommunestyret 23. mai 2017,
samt område-reguleringsplan
for Drengsrud idrettspark, boligfelt HA4,
Vardåsen urnelund, gbnr. 7/443 m.fl. vedtatt av kommunestyret 12.
desember 2017, og reguleringsplan for Kollen vedtatt av kommunestyret
29. januar 2019.
De aktuelle avtalene nevnt i Vedlegg 2 pålegger ingen av Partene plikt til
faktisk å selge deler av Føyka, eller til å gjennomføre utbyggingen av
Føyka slik reguleringsplanen gir mulighet for.
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Avtalene regulerer imidlertid blant annet hvordan de utgifter Asker
kommune har forskuttert i anledning Føyka eiendommen for Partene, skal
dekkes inn, både ved eventuell utbygging av Føyka som nytt bolig/sentrumsområde
i Asker og ved eventuell videreføring av dagens
situasjon.
Avtalene har derved også gitt grunnlag for forhandlinger
av denne Avtalen.

om og inngåelsen

Dersom det er motstrid mellom en eller flere av de foran nevnte avtaler
og denne Avtalen, skal bestemmelsene i denne Avtalen gå foran.
Tilsvarende skal bestemmelsene i denne Avtalen danne grunnlaget for
fortolkningen av bestemmelser i slike tidligere avtaler som fortsatt måtte
gjelde mellom Partene, for forhold som ikke er regulert i denne Avtalen.
Denne Avtalen medfører dog ikke at tidligere avtaler mellom Partene som
fortsatt er gjeldende bortfaller.
1.3
I denne Avtalen er følgende betegnelser/definisjoner

benyttet;

(a)

Eiendommen på Føyka som Partene samlet eier, fremgår av Vedlegg
1 over, og er i det følgende angitt som "Føyka"

(b)

Den delen av Føyka som forutsettes solgt i markedet for fremtidig
videre utvikling av Asker sentrum, og for finansieringen av nytt
Drengsrud idrettspark, er i denne Avtalen angitt som
"Eiendommen".

(c)

De eiendommene og det området hvor den nye idrettsparken på
Drengsrud skal bygges, er samlet angitt som "Drengsrud
idrettspark".
Arealet omfattet av Drengsrud idrettspark fremgår av
og er kartfestet i vedlagte kartbilag - Vedlegg 3.

(d)

Områderegulering for Føyka Elvely, med tilhørende
reguleringsbestemmelser,
vedtatt av kommunestyret 23. mai 2017
(PlanId 2014008) er angitt som «Områdeplan
Føyka Elvely».

2.

PARTENES MÅLSETNINGER

2.1
Asker kommunes mål med Avtalen er både å legge til rette for at Føyka
kan utvikles til et attraktivt sentrumsområde for Asker, og at det etableres
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en ny og moderne idrettspark på Drengsrud tilpasset flere ulike idretter,
slik begge de aktuelle reguleringsplaner gir mulighet for. Drengsrud
idrettspark skal derved i henhold til denne Avtalen etableres slik at den
skal kunne fungere som en komplett og fungerende erstatning for Asker
Skiklubbs nåværende idrettsanlegg på Føyka.
2.2
Asker Skiklubbs mål med Avtalen er å utnytte klubbens eiendommer på
Føyka på markedsmessige vilkår for å legge til rette for utvikling av nye
moderne idrettsanlegg innen klubbens nåværende og naturlige forventede
fremtidige aktivitetsområde
og aktivitetsnivå samt medlemsmasse, og å
sikre et langsiktig og bærekraftig økonomisk fundament for videreutvikling
og drift av klubben og dens anlegg.

3.

SALG AV DELER AV FØYKA (EIENDOMMEN)

Partene er, som en grunnleggende forutsetning for gjennomføringen av
denne Avtalen, enige om å selge deler av Føyka (Eiendommen) og at den
resterende del av Føyka skal eies med en halvpart på hver i sameie
mellom Partene.
Den del av Føyka som skal selges (Eiendommen) er angitt på kartskisse
Vedlegg 4, og tilsvarer de felt i områdeplanen som er angitt som A1-A3,
B1- B2, C1-C5, D1-D2.
Salg av Eiendommen skal skje i det åpne markedet til høystbydende som
kan dokumentere sikker finansiering, og salget skal gjennomføres av
ekstern profesjonell næringsmegler.
Partene skal være forpliktet til å gjennomføre salg av Eiendommen, straks
vilkårene i punkt 9.1 og punkt 12 er oppfylt, og forutsatt at det oppnås en
salgssum ("brutto salgssum")
på minimum kr 925.000.000, og øvrige
omforente salgsvilkår fastsatt av Partene i fellesskap er oppfylt.
Salgskostnader, herunder kostnader til megler, skal hensyntas og kommer
til fradrag før brutto salgssum beregnes.
Med brutto salgssum menes i denne Avtalen kjøpesummen for
Eiendommen som en tredjepart minimum tilbyr å betale for Eiendommen.
Ved fastsettelsen av brutto salgssum er det hensyntatt at de
rekkefølgekrav som følger av reguleringen og utbyggingsavtalen

for
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Eiendommen, må gjennomføres
angitt i punkt 4 under

og finansieres av kjøper som nærmere

Kravet til minimum brutto salgssum skal indeksreguleres med 100 % av
endringen i konsumprisindeksen (SSB's konsumprisindeks,
eller ved
bortfall av denne, annen sammenlignbar indeks) fra siste kjente indeks
forut for undertegning av denne Avtalen og frem til siste kjente indeks
forut for det tidspunkt Eiendommen legges ut for salg i markedet.
Dersom salgssummen blir lavere enn kr 925.000.000,- skal Asker
kommune ha opsjon på å innbetale differansen mellom kr 925.000.000,og faktisk salgssum til megler. Ved slik innbetaling vil vilkåret i fjerde
avsnitt om minstekrav til brutto salgssum være å anse som oppfylt, og
øvrige bestemmelser i avtalen om disponering av brutto salgssum
kommer til anvendelse. En slik innbetaling gir ikke Asker kommune
eiendomsrett til deler av Eiendommen. Asker kommune skal gis en frist på
2 – to – måneder for å ta stilling til om opsjonen skal utøves.
Fra den omforente brutto salgssum skal fratrekkes kostnadene som angitt
i punkt 4. Resterende beløp ("netto salgssum")
for Eiendommen etter
fradrag for de eksterne omkostningene ved salget av Eiendommen, skal
fordeles og tilfaller hver av Partene som angitt i punkt 5, og skal
disponeres som der angitt.

4.

FRADRAG I BRUTTO SALGSSUM

4.1

Oversikt over ansvar for rekkefølgekrav

Etter gjeldende Områdeplan Føyka Elvely, er det flere tiltak
(rekkefølgekrav)
som må være oppfylt, både i delområde I og II, før
Føyka kan bygges ut.
Kjøper av Eiendommen skal som del av salgsvilkårene selv ta ansvar for,
og bekoste disse rekkefølgekravene, med unntak av følgende:
a) Opparbeidelse av vei, vann/avløp og øvrige arbeider med
Drengsrudbekken innen delområde I, jf punkt 4.1.2 i Områdeplan
Føyka Elvely;
b) Opparbeidelse av erstatningsanlegg for eksisterende
Føyka, jf punkt 4.2.1 i Områdeplan Føyka Elvely;

idrettsanlegg
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c) Opparbeidelse av SV 6 og SG 6 omhandlet i punkt 4.2.3 i
Områdeplan Føyka Elvely; og

I tillegg skal kjøper av Eiendommen
som ligger innenfor delområdet IV.

4.2

Vei, vann/avløp

også måtte opparbeide SG5 og SGB5,

og øvrige arbeider innen delområde I, jf punkt 4.1

a)
Kostnadene ved å gjennomføre tiltakene i punkt 4.1 bokstav a) er av
Norconsult beregnet til kr 118 000 000 (eks mva).
Kr 23 000 000 av brutto salgssum skal øremerkes til Asker kommune som
bidrag til opparbeidelsen i henhold til punkt 4.1, bokstav a). Beløpet
utbetales til Asker kommune etter at brutto salgssum er innbetalt og
tiltaket i punkt 4.1 bokstav a) er dokumentert opparbeidet.
Asker kommune påtar seg overfor Asker Skiklubb ansvaret for alene å
prosjektere, opparbeide og bekoste tiltakene i punkt 4.1 bokstav a) utover
dette.
Som ledd i gjennomføringen av disse tiltakene, vil Asker kommune inngå
utbyggingsavtale med grunneiere på Elvely, med forventet kostnadsbidrag
på totalt kr 8,5 millioner kroner. I tillegg er det avgitt et forpliktende
tilsagn fra Akershus fylkeskommune om et kontantbidrag for tiltakene på
kr 40 000 000.
Asker kommunes kostnadsbidrag er derved beregnet å utgjøre kr 47
millioner (eks mva). Asker kommune bærer imidlertid alene risikoen for
om faktiske kostnader overstiger dette beløpet.
b)
Begge Partene i denne Avtalen forplikter seg til å avstå nødvendig regulert
veggrunn til gjennomføring av tiltak i delområde I. Grunnen overføres
vederlagsfritt til Asker kommune som vegeier. Partene skal også stille
grunn midlertidig til disposisjon i en anleggsfase, foreløpig anslått til 10
meter fra regulert veggrunn/opparbeidet
damanlegg. I den grad
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opparbeidelsen av delområde 1 vil berøre dagens sandvolley-ball-baner,
skal Asker kommune bære kostnaden med å forskyve disse.
Asker kommune skal også bære kostnaden med å sikre atkomst til Føyka,
både i anleggsperioden og etter ferdigstillelsen av delområde 1.

4.3

Etablering av erstatningsanlegg
Føyka

for eksisterende

idrettsanlegg

på

Partene vil i samsvar med punkt 6 opparbeide Drengsrud idrettspark,
herunder slik at rekkefølgekravet om opparbeidelse av erstatningsanlegg
på Føyka er oppfylt. På denne bakgrunn er Partene enige om at av brutto
salgssum øremerkes kr 135 000 000 til delfinansiering av opparbeidelsen
av Asker Skiklubbs erstatningsanlegg på Asker Skiklubbs Eiendom (jf
punkt 5.2 under) som del av Drengsrud idrettspark.
Beløpet skal om nødvendig forskutteres av Asker kommune og avregnes i
brutto salgssum som angitt i punkt 5.1, og utbetales Asker kommune når
salgssummen for Eiendommen frigis fra oppgjørsansvarlig for salget av
Eiendommen.

4.4

SV 6 og SG 6 (rundkjøring

Kostnader for å gjennomføre
(ekskl mva).

mot Askerholmen)

dette tiltaket er beregnet til kr 40 000 000

Asker kommune er overfor både Asker Skiklubb og kjøper av
Eiendommen, forpliktet til å prosjektere, opparbeide og bekoste dette
rekkefølgekravet.
Kostnadene kommer følgelig ikke til fradrag i brutto
salgssum.
Asker kommune skal imidlertid ha adgang til å inngå avtaler med andre
om gjennomføring, inklusive å angi dette som rekkefølgekrav i andre
reguleringsplaner,
så lenge dette ikke forsinker gjennomføringen av denne
Avtalen forøvrig.
En mindre del av S 6 og SG 6 vil imidlertid måtte opparbeides av kjøper
av Eiendommen, noe som skal inntas i salgsavtalen etter punkt 3. Denne
andel av kostnaden er imidlertid hensyn tatt i brutto salgssum som angitt
over.
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4.5
Samlet fradrag i brutto salgssum til dekning av Asker kommunes
faktiske forskuttering av kostnader i henhold til punkt 4 i denne Avtalen.
Under henvisning til punkt 4.1 - 4.5 over, skal det av brutto salgssum
øremerkes beløp som følger:
- i samsvar med punkt 4.2 bokstav a)
- i samsvar med punkt 4.3

kr
23 000 000
kr 135 000 000

I praksis innebærer dette at Asker kommunes kostnadsbidrag til
infrastruktur i delområde I og II er beregnet å utgjøre kr 98,5 millioner
kroner, mens Asker Skiklubbs bidrag til samme tiltak vil utgjøre kr 11,5
millioner. Asker kommune har imidlertid risikoen for
kostnadsoverskridelser.

5.

FORDELING

OG DISPONERING

5.1

Fordeling av netto salgssum

Netto salgssum, minimum
som følger;
-avtalt minimum

AV NETTO SALGSSUM

beregnet til kroner 767 000 000 fremkommer,

brutto salgssum

kr 925 000 000

-fratrukket

i samsvar med punkt 4.2 bokstav

-fratrukket
idrettspark

i samsvar med punkt 4.3 til Drengsrud
erstatningsanlegg

Netto

salgssum

a)

kr

23 000 000

kr 135 000 000

kr

767 000 000

Dette innebærer at hver Part mottar en netto salgssum for salget av
Eiendommen, som basert på kravet til minimum brutto salgssum vil være
kr 383 500 000
Partene er enige om noen disposisjoner i anlegget på Drengsrud
idrettspark som for den enkelte av Partene vil binde opp deler av Partenes
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andel av netto salgssum, slik det fremgår av punkt 5.2 – 5.4 og punkt 6 i
denne Avtalen.
Utover dette står hver Part fritt til å disponere netto salgssum.

5.2

Kjøp av idrettsarealer

på Drengsrud

Etter at Eiendommen er solgt, skal Asker Skiklubb kjøpe fra Asker
kommune den vesentligste del av de arealer som inngår i Drengsrud
idrettspark. Arealet er kartfestet og er på totalt 92 dekar (inklusive grunn
til offentlig gang/sykkelveg over området som totalt utgjør 3,6 dekar) og
fremgår av Vedlegg 5 og er i denne Avtalen betegnet som "Asker
Skiklubbs
Eiendom".
Kjøpesummen er lik kostprisen ved Asker
kommunes erverv av eiendommene, og utgjør samlet kr 45.500.000.
Asker kommune er alene ansvarlig for oppfyllelse av eventuelle
kontraktuelle forpliktelser overfor selger i forhold til sitt kjøp av
eiendommen i sin tid.
Fradeling av dette arealet (jf Vedlegg 5) skal gjennomføres av Asker
kommune snarest mulig etter at Eiendommen, og overskjøting av arealet
skal skje uten ugrunnet opphold etter at fradeling har funnet sted.
Asker kommune dekker utgiftene ved fradeling, mens Asker Skiklubb
dekker utgiftene med overskjøting, inklusive dokumentavgift.
Ved beregningen av denne kjøpesummen er hensyntatt at formannskapet
i Asker kommune fattet vedtak 2. juni 1966 om at eiendom gnr 2 bnr 57
(«Flatland») stilles til disposisjon for Asker Skiklubb. Et tilsvarende areal,
dvs 2,2 dekar, er derfor som del av Asker Skiklubbs Eiendom overført
vederlagsfritt fra Asker kommune til Asker Skiklubb på Drengsrud.

5.3

Finansering av Drengsrud idrettspark,

samt tilstøtende

areal

I samsvar med punkt 4.3 er kr 135 000 000 av brutto salgssum
øremerket til opparbeidelse av Asker Skiklubb sitt erstatningsanlegg på
Asker Skiklubbs Eiendom på Drengsrud idrettspark. Denne summen er
basert på Norconsults beregning av anskaffelseskostnad for dagens
idrettsanlegg på Føyka.
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Hver Part er forpliktet til og skal selv betale alle øvrige kostnader ved å
etablere Drengsrud idrettspark som angitt nedenfor. De angitte
kostnadene er basert på beregninger utført av Norconsult.
a.
Asker kommune skal alene som del av opparbeidelsen av Drengsrud
idrettspark, stå for og bekoste prosjektering og opparbeidelse av et
friidrettsanlegg på Drengsrud idrettspark, inkludert innendørs løpebane,
som har større omfang og/eller kvalitet enn dagens friidrettsanlegg,
jf
punkt 4.3 og Vedlegg 8.
Det skal inngås en avtale (evt festeavtale) som gir Asker kommune
vederlagsfri rett til å etablere og ha friidrettsanlegget
på Asker Skiklubbs
Eiendom.
b.
Asker kommune skal alene som del av opparbeidelsen av Drengsrud
idrettspark, stå for og bekoste prosjektering og opparbeidelse av en
idrettshall på Drengsrud idrettspark, som omfatter 2 komplette
håndballflater, med garderober.
Kostnadene Asker kommune vil dekke etter dette punktet er beregnet til
kr 115 000 000 eks. mva (basert på P-50).
c.
Asker kommune skal alene som del av opparbeidelsen av Drengsrud
idrettspark, stå for og bekoste prosjektering og opparbeidelse av aktuelle
mindre anlegg på Kollen, som ligger ved siden av Drengsrud idrettspark,
herunder hoppbakker og den del av rulleskibane som er planlagt på
arealet.
Etter Asker kommunes vurdering gir reguleringsplanen rom for oppføring
av de tiltak som er uttegnet i mulighetsplanen (rulleskiløype, hoppbakker
etc)
d.
Asker kommune skal alene som del av opparbeidelsen av Drengsrud
idrettspark, stå for og bekoste prosjektering og opparbeidelse av 2800
kmv til nye parkeringsplasser på Drengsrud idrettspark.
e.
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Asker kommune skal alene som del av opparbeidelsen av Drengsrud
idrettspark, stå for og bekoste prosjektering og opparbeidelse av 5 stk
sandvolley ball baner.
f.
Asker kommunes kostnader ved opparbeidelsen av tiltakene angitt i punkt
a, d og e er beregnet til kr 44 millioner (eks mva) basert på P-50.
g.
Asker Skiklubb skal alene som del av opparbeidelsen av sine anlegg på
Asker Skiklubbs Eiendom, stå for og bekoste prosjektering og opparbeide
av slike anlegg med de kvaliteter som er angitt i Vedlegg 8, utover
beløpet på kr 135 000 000 som er øremerket i henhold til punkt 4.3 over.
De ekstra prosjekterings- og byggekostnadene ved disse tilleggs kvaliteter
mv er av Norconsult beregnet til kr ca kr 135 000 000 eks mva (basert på
P-50).
h.
Hver Part er ansvarlig for å søke om spillemidler til det anlegget
vedkommende part skal bekoste og bli eier av. Partene kan bli enige om å
utarbeide og sende inn felles søknad om spillemidler for Drengsrud
idrettspark.
Hver Part disponerer i utgangspunktet de spillemidler som utbetales for
det anlegget vedkommende Part skal bekoste og bli eier av. Eventuelle
tilbakebetalingskrav
knyttet til tidligere mottatte spillemidler for etablerte
anlegg på Føyka og Drengsrud, skal imidlertid dekkes forholdsmessig av
spillemidler knyttet til Drengsrud idrettspark før overskytende del
utbetales til aktuell Part.

5.4

Tilbakebetaling av beløpet Asker kommune har forskuttert
tidligere avtaler

etter

Asker kommune har med grunnlag i tidligere inngåtte avtaler (jf punkt 1)
forskuttert utgifter til midlertidig match-arena på Føyka og til
planlegging/utvikling
av Føyka.
Det er utarbeidet en omforent oversikt over beregning og grunnlag for
disse beløpene (Vedlegg 6).
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På denne bakgrunn skal Asker Skiklubb betale kr 15 900 000 til Asker
kommune, etter at Eiendommen er solgt og oppgjøret fristilles fra
oppgjørsansvarlig megler for salget av Eiendommen.

5.5
Inntekts- og kostnadsestimat for salg av Eiendommen og
gjennomføring av Drengsrud idrettspark, med opsjonerPartene har i
fellesskap utarbeidet et inntekts- og kostnadsestimat for salg av
eiendommen og oppføring av Drengsrud idrettspark med opsjoner
(Vedlegg 7). Dette dokumentet synliggjør derfor forventet økonomiske
resultat for hver av Partene ved gjennomføring av Avtalen.

5.6

Forvaltning
salgssum

av brutto salgssum og tidspunkt

for fordeling av netto

Tidspunkt for innbetaling av brutto salgssum fra Kjøper av Eiendommen
skal Partene bli enige om, og dette inntas i avtalen for salg av
Eiendommen, jf punkt 3 og 11.2 i og ii.
Partene skal bli enige om hvordan brutto salgssum skal forvaltes frem til
netto salgssum fordeles, og inngå egen avtale om dette. I den avtalen
skal det sikres at forventede kostnader til gjennomføring av Drengsrud
idrettspark avsettes på egen konto til dette prosjektet, basert på P 85.
Overskytende del av netto salgssum skal settes på egen konto til
markedsmessig rente. Netto salgssum, fratrukket de beløp som følger av
punkt 5.2-5.4 kommer til utbetaling til hver av Partene etter at Drengsrud
idrettspark er ferdig oppført.

6

GJENNOMFØRING

AV DRENGSRUD IDRETTSPARK

6.1
Etableringen av Drengsrud idrettspark skal gjennomføres i samsvar med
utarbeidet mulighetsstudie (Vedlegg 8), og de endringer/justeringer
som
Partene måtte bli enige om under samarbeidet om prosjektering under
denne Avtalen. Omforent muligetsstudie i vedlegg 8 har to alternativer for
plassering av klubbhus. Ved inngåelsen av denne Avtalen er det ikke tatt
stilling til hvilket alternativ som skal gjennomføres. Valg av alternativ vil
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få betydning for gjennomføringen
økonomisk karakter.

av Drengsrud idrettspark,

dog ikke av

Partene har i fellesskap fått utarbeidet kostnadsestimat for opparbeidelse
av Drengsrud idrettspark (Vedlegg 9), basert på beskrivelsene i Vedlegg
8 og med angitte forutsetninger.
Prosjektering og utførelse av Drengsrud idrettspark skal tilfredsstille siste
gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
utgitt av Det Kongelige Kulturdepartement,
samt de normer og standarder
som er relevant for slike anlegg. Det henvises til publikasjoner
departementet har utgitt for ulike typer av idrettsanlegg.
Det skal i prosjekteringsfasen
utarbeides et dokument for hvilke krav som
skal tilfredsstilles ved ferdigstillelse og endelig overtakelse av anlegget for
Drengsrud idrettspark.
Gjennomføring av prosjektering og utførelse av anlegget skal være
forutsigbart og kontrollert. Det skal utarbeides budsjetter og planer for de
aktiviteter som skal gjennomføres, og hver av Partene skal månedlig
motta statusrapporter på fremdrift og eventuelle avvik med korrigerende

Drengsrud idrettspark skal gjennomføres som et prosjekt med en
styringsgruppe hvor begge Parter er likt representert, en prosjektleder og
tilhørende arbeidsgruppe med likt antall representanter fra begge Parter.
Begge Parter skal ha rett til for egen regning å engasjere egen
prosjektleder under byggeperioden for å følge opp arbeider på egne
anlegg omfattet av Partenes respektive del av Drengsrud idrettspark.
Vedlegg 10 angir hvorledes prosjektorganisasjonen
hvorledes prosjektet for øvrig skal gjennomføres.

skal etableres og

Oppføring av Drengsrud idrettspark skal i utgangspunktet gjennomføres
med en felles valgt entreprenør, basert på konkurranse og i samsvar med
regelverket om offentlige anskaffelser, og fortrinnsvis basert på en felles
entreprise-kontrakt,
men hvor Asker Skiklubb og Asker kommune kun er
byggherrer og økonomisk ansvarlige for sine egne respektive
deler/arbeider av totalentreprisen overfor totalentreprenøren.
Ingen av Partene skal således ha noe direkte eller indirekte solidarisk
ansvar overfor entreprenøren for arbeider på den annen Parts del av
Drengsrud idrettspark. Entrepriseavtaler skal uansett inngås slik at hver
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av Partene sikres full refusjons-/evt fradragsrett
kostnader for sin del av entreprisen.

for merverdiavgift

og

Asker kommune tar all risiko for eventuell merverdiavgift knyttet til
prosjektering og opparbeidelse av Drengsrud idrettspark, som eventuelt
ikke gis kompensasjon og/eller fradrag for. Dette gjelder hele Drengsrud
idrettspark, også den del som Asker Skiklubb skal bekoste. Asker
kommune vil således kompensere Asker Skiklubb krone for krone for
manglende mva fradrag/refusjon
av slike prosjekterings- og
oppførings/entreprisekostnader
knyttet til opparbeidelse av Drengsrud
idrettspark.
Det er en forutsetning for Asker kommunes ansvar for mva etter
ovenstående avsnitt at Asker Skiklubb oppfører anlegg til egen bruk og
ikke til utleie/salg.
Hver av Partene skal følgelig også bli eksklusiv eier av respektive anlegg
etter hvert som de ferdigstilles.
6.2
Dersom idrettshall oppføres separat uten klubbhus i tilstøtende lokaler,
skal Asker kommune ha rett til å prosjektere og opparbeide bygget som et
eget prosjekt uavhengig av gjennomføringen av den øvrige del av
Drengsrud idrettspark, og dens organisering. Det betyr at bestemmelsene
i punkt 6.1 i så tilfellet ikke kommer til anvendelse for hallen.
Bestemmelsene nedenfor i punkt 6.3 om fremdrift komme imidlertid til
anvendelse.
6.3
Det er et rekkefølgekrav i Områdeplan Føyka punkt 4.2.1 at
erstatningsanlegg for eksisterende idrettsanlegg på Føyka er etablert.
Partene er derfor enige om at Drengsrud idrettspark, inklusive ny
idrettshall, samt hoppbakke og rulleskibane på tilstøtende areal på Kollen,
skal være gjennomført før utbygging kan skje på Føyka.
Det er utarbeidet en fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektet
begge Parter skal tilstrebe at den blir oppfylt (Vedlegg 11).

og

Dette forholdet gjelder også for ny idrettshall ved Borgen skole og
planlagte anlegg på Kollen (rulleskiløype, hoppbakke etc)
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Eventuelle kostnadsoverskridelser
ved etablering av Drengsrud idrettspark
ut i fra de beløp som er angitt i denne Avtalens punkt 5 og som er basert
på P-50 estimat, dekkes av hver Part opp til nivå som tilsvarer P-85.
Eventuelle overskridelse utover dette dekkes av Asker kommune. Dette
innebærer at Asker Skiklubbs ansvar maksimalt kan øke med kr 22
millioner, forutsatt at det ikke gjøres endringer i prosjektet utover vedlegg
8 og 9.

7

BRUK OG DRIFT AV DRENGSRUD IDRETTSPARK

7.1

Bruk av anlegg

Hver part har i utgangspunktet
idrettspark som vedkommende

enerett til bruk av den del av Drengsrud
Part blir eier av.

Hele idrettsparkens uteareal skal imidlertid være tilgjengelig for
allmennheten og idrettsparken skal ikke fremstå som et lukket anlegg.
Dette innebærer også at skoler i nærområdet på dagtid skal ha rett til å
bruke idrettsparkens uteareal, basert på de alminnelige retningslinjer som
ellers gjelder for bruken av anleggene. Bruk av innendørs deler av
idrettsparken kan dog bare skje i henhold til skriftlig avtale mellom
brukerne og Parten som eier den aktuelle delene av idrettsparken.
Allmennhetens tilgang og bruk, inklusive skolenes bruk, skal ikke skje på
bekostning av organisert aktiviteter som hver Part planlegger for sine
anlegg.
Asker kommune har ved Avtalens inngåelse en politisk vedtatt modell for
tildeling av treningstid. Asker Skiklubb skal tildeles treningstid for anlegg
eid av Asker kommune i samsvar med denne modellen, og eventuelle
fremtidige justeringer eller endringer i denne.

7.2

Drift og vedlikehold

av anlegg

Hver Part har ansvar for drift og vedlikehold av egne eide anlegg og
bygninger. Partene kan imidlertid inngå egen avtale om felles drift dersom
det anses hensiktsmessig.
Ved Avtalens inngåelse har Asker kommune vedtatt en politisk modell for
tilskudd til drift av private anlegg. Asker Skiklubb skal gis tilskudd i
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samsvar med denne modellen, med eventuelle
som måtte bli vedtatt politisk.

justeringer

eller endringer

Partene har felles intensjon om at Drengsrud idrettspark til enhver tid
skal fremstå som en moderne og godt vedlikeholdt idrettspark, i god hevd
og at den er på et høyt bygnings- og anleggsteknisk nivå.

7.3

Parkering

Asker kommune har ansvar for drift og vedlikehold av parkeringsplasser
idrettsparken. Parkeringsplassene skal være i sambruk med kirke,
barnehage og utfartsparkering.

til

Asker kommune skal ha rett til å avgiftsbelegge parkering på normale og
markedsmessig baserte vilkår og priser for sammenlignbare parkeringer i
tilknytning til denne type anlegg, og på en måte som for øvrig ikke
undergraver bruken av idrettsparken som et attraktiv, tilgjengelig og
ønsket brukt idrettsanlegg for flest mulig.

8

EIERSKAP TIL GJENVÆRENDE
MATCHARENA FØYKA

DEL AV FØYKA - DRIFT/BRUK

AV

Resterende del av Føyka på til sammen ca 50 dekar, skal eies i fellesskap
mellom Partene med lik eierbrøk 50/50. Det aktuelle areal er kartfestet
på vedlagte kart, jf Vedlegg 12. Det samme gjelder alle bygg og anlegg
som er oppført på dette arealet.
Det aktuelle arealet skal fradeles først etter at vilkårene i punkt 10.1 og
punkt 12 er oppfylt, men før øvrige del av Føyka (Eiendommen) selges.
Partene dekker selv kostnadene til overføring av hjemmel til sin
respektive eierandel.
Partene skal senest samtidig med oppstart av arbeidet med fradeling og
overskjøting utarbeide en egen sameieavtale, inklusive bestemmelser som
regulerer rett til bruk av eiendom/anlegget,
drift og dekning av kostnader
mv.

9

Vilkår

for avtalen
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9.1

Erverv og regulering av Kollen på Drengsrud

Det er et vilkår for gjennomføring av denne Avtalen, herunder salg av
Eiendommen i samsvar med punkt 4, at Asker kommune har ervervet
eiendomsrett til "Kollen" på Drengsrud. Det aktuelle arealet er regulert til
grønnstruktur/offentlig
friområde i reguleringsplan for Kollen vedtatt av
kommunestyret 29. januar 2019 og er kartfestet som angitt i Vedlegg
13.
Dersom slikt erverv ikke er avklart innen 3 år fra denne Avtalens
inngåelse, er denne Avtalen ikke lenger bindende mellom Partene, uten at
noen av Partene kan gjøre krav gjeldende overfor den annen Part for
bortfallet av Avtalen.

9.2

Privatrettslige

avtale

Denne Avtalen er kun av privatrettslig karakter, og er ikke bindende for
Asker kommune som offentlig myndighet, herunder ved behandling av
søknader om byggetiltak eller fremtidige reguleringsplaner.

9.3

Forholdet til statsstøtte-regelverk

Asker Skiklubb er et bredde idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund og
har i samsvar med vedtektene ikke ervervsmessig formål. Partene har på
denne bakgrunn vurdert at Asker Skiklubb ikke er et foretak (økonomisk
virksomhet) etter regelverket om offentlig støtte.
Avtalen er uansett inngått basert på eksterne vurderinger og faktiske
kostnader og inneholder derfor ingen støtte-elementer
slik dette blir
forstått i statsstøtte-regelverket.

10

ANNET
10.1 Opsjon for Asker Skiklubb på leie/kjøp lokaler på Høn
Asker Skiklubb har etter denne Avtalen en ikke tidsbestemt opsjon på å
kjøpe, eventuelt leie, klubblokaler på ca 200 m2 i fremtidig idrettshall på
Høn Landås. Prisen skal være markedsmessig.
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10.2

Øvrige opsjoner

a.
Asker Skiklubb har etter denne Avtalen opsjon på å feste del av gnr 55
bnr 799 i Asker kommune med formål om å oppføre en innendørs
fotballhall i samsvar med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan.
Nødvendig areal skal fradeles før festeavtale inngås. Festeavgiften skal
tilpasses driftsform til hallen og øvrige festeavtaler for idrettsanlegg i
kommunen. Opsjonen gjelder i 10 år fra ferdigstillelsen av Drengsrud
idrettspark i henhold til denne Avtalen.

b.
Asker Skiklubb har etter denne Avtalen opsjon på å opparbeide
kunstgressbane i Askerparken som angitt på kartskisse (Vedlegg 14).
Opsjonen gjelder i 10 år fra ferdigstillelsen av Drengsrud idrettspark i
henhold til denne Avtalen.
Kostnadene med å opparbeide en kunstgressbane
Partene.

deles likt mellom

c.
Asker skiklubb har etter denne Avtalen for egen regning og risiko rett til å
gjennomføre en utvidelse av Vardåsen alpinbakke med tilkomst fra
Gullhella, forutsatt at de nødvendige offentlige tillatelser fremskaffes, jf
punkt 9.2.

11

SAMARBEID
Partene er under henvisning til det ovenstående enige om å samarbeide
om den videre gjennomføringen av Avtalen, herunder, men ikke begrenset
til;
11.1

For Drengsrud idrettspark;

(i)

nødvendig prosjektering

av Drengsrud idrettspark
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(ii)

nødvendige søknader om offentlige tillatelser til gjennomføring av
Drengsrud idrettspark, inklusive søknad om rammetillatelse og
søknad om igangsettingstillatelse

(iii)

utarbeidelse av en endelig kravspesifikasjon
Drengsrud idrettspark;

(iv)

utarbeidelse

(v)

forhandlinger om og inngåelse av entreprisekontrakt
Drengsrud idrettspark

(vi)

oppfølging og kontroll av byggingen av Drengsrud idrettspark,

(vii)

etterfølgende

av anbudsdokumenter

for entreprisen

for

for Drengsrud idrettspark;
for bygging av

og

drift av Drengsrud idrettspark.

(viii) avtale om leie (evt feste) av grunn til friidrettsstadion

11.2 For Føyka;
(i)

(ii)
(iii)

videre arbeid med tilretteleggelse
salg av Eiendommen;

av og fastsettelse

av vilkår for

engasjering av megler for salg og markedsføring av Eiendommen.
Avtale om forvaltning av brutto salgssum frem til gjennomføring av
Drengsrud idrettspark og utbetaling av netto salgssum

(iii)

avklaring og formalisering av størrelsen og eierforholdet på den
gjenværende del av Føyka området, og utarbeidelse og inngåelse av
sameieavtale for den gjenværende del av Føyka;

(iv)

avklaring av og sikring av Partenes rettigheter
driften av den gjenværende del av Føyka,

(v)

avklaring og etablering av eventuelle heftelser og servitutter
må tinglyses på Eiendommen ved et salg av denne;

mv til bruken og

som

Oppramsingen over er ikke uttømmende, idet samarbeidet skal omfatte
alt som har felles interesse for Partene, og som berører hhv
(A)

salget av Eiendommen;

(B)

organisering

og utvikling

av den resterende del av Føyka; og
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(C)

prosjektering, utvikling,
Drengsrud idrettspark.

ferdigstillelse

samt drift og vedlikehold

av

11.3
Samarbeidet skal skje på det nivå i Partenes organisasjoner som er
hensiktsmessig, og Partene skal være representert med personer som har
relevant beslutningskompetanse
i forhold til det aktuelle forholdet.
Partene kan til alle møter under samarbeidet medbringe ytterligere
relevant intern eller ekstern kompetanse/fagpersoner
hvor en Part ønsker
det.
Samarbeidet

skal være preget av åpenhet, gjensidige tillit og respekt.

Partene dekker selv kostnadene til sine egne ressurser og representanter interne eller eksternt engasjerte. Under samarbeidet kan Partene
engasjere eksterne resurspersoner. Kostnader til slike personer dekkes av
samarbeidet, men forskutteres av Asker kommune som en
prosjektkostnad.
11.4
Ingen av Partene kan forplikte den annen Part overfor tredjemann,
hverken økonomiske eller avtalemessig med grunnlag i eller under
henvisning til denne Avtalen. Avtalen etablerer heller ikke noe solidarisk
ansvar for forpliktelser, kontraktsmessige forhold eller annet for det en av
Partene selv måtte påta seg av forpliktelser mv som ledd i
gjennomføringen av denne Avtalen. Samarbeidet utgjør heller ikke noe
felles virksomhet, selskap, arbeidsfellesskap eller annet, og skal heller
ikke profileres eller markedsmessig som noe slikt utad, utover at det er et
samarbeide for realiseringen av et nytt Drengsrud idrettspark.
Fra alle møter under samarbeidet skal det føres nummererte
referater som skal underskrives av Partene.
Alle meddelelser om gjennomføring
og rettes til følgende personer:

og daterte

av denne avtalen skal være skriftlig

For Asker kommune – rådmann Lars Bjerke
For Asker Skiklubb – formann Didrik von Hafenbrädl
Hver av Partene kan i gjennomføringsperioden
endre navn på sin person
dersom det er mer hensiktsmessig ut ifra aktuelle kompetansekrav og
utfordringer.
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Den annen Part skal da umiddelbart
endringen.
12

Gyldighet

skriftlig bli informert

om denne

av avtalen

Denne Avtalen er ikke endelig bindende mellom Partene før den er
godkjent av de respektive besluttende organer hos Partene. For Asker
kommune betyr det at Avtalen skal godkjennes av kommunestyret.
For Asker Skiklubb betyr det at minst 2/3 av de tilstedeværende
medlemmene på to etterfølgende årsmøter, må godkjenne Avtalen. Slik
godkjennelse må skje innen – åtte – måneder etter at kommunestyret
har godkjent Avtalen.

13

Vedlegg

til denne

Avtalen

Som del av denne Avtalen omfattes følgende vedlegg;
Vedlegg 1;

Kartbilag med oversikt over eiersituasjonen

Vedlegg 2;

Oversikt over tidligere avtaler mellom Partene

Vedlegg 3;

Kartbilag for Drengsrud idrettspark

Vedlegg 4;

Kartbilag som viser Eiendommen

Vedlegg 5;

Kartbilag for Asker Skiklubb sitt tomteareal på
Drengsrud idrettspark som skal overtas fra Asker
kommune

Vedlegg 6;

Oversikt og beregninger av Asker kommunes
forskutterte utlegg på Føyka

Vedlegg 7;

Inntekts- og kostnadsestimat for salg av Eiendommen
oppføring av Drengsrud idrettspark

Vedlegg 8;

Kravspesifikasjon
idrettspark

Vedlegg 9;

Kostnadsestimat for opparbeidelse av Drengsrud
idrettspark i henhold til Vedlegg 8

Vedlegg 10;

Modell for samarbeid mellom Partene under Avtalen

Vedlegg 11;

Fremdriftsplan

og illustrasjon

på Føyka

og

av Drengsrud

for etablering av Drengsrud idrettspark
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Vedlegg 12;

Kart over resterende/gjenværende

del av Føyka

Vedlegg 13;

Kartbilag over Kollen

Vedlegg 14;

Kartskisse for kunstgress banen i Askerparken

ooOoo

Denne Avtalen er utferdiget i 2 - to - eksemplarer,
beholder hvert sitt eksemplar.

hvorav Partene

Asker,______________________2019

___________________
Asker Skiklubb

____________________
Asker kommune
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