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Økonomisk status - totalt
• Bokført egenkapital ca 363 mill
• Kontantbeholdning ca 364 mill
• Verdijustert egenkapital ca 600 mill
• Kapitalen forvaltes uten risiko, men også uten høy 

avkastning
• Selskapene drives uten at egenkapitalen forringes



Nytt styre – ny kompetanse

• Selskapet fikk umiddelbart nytt styre bestående av
– Per Sandvik til dd
– Nils Totland til dd
– Jostein Skjefstad til dd
– Bente Rathe til des 2011
– Ivar Egeberg til des 2011
– Gunnar Høverstad til des 2011

• Ny daglig leder Christen Ræstad fra okt 2005 til sept
2006

• Permanent leder Ingar Tranum fra sept 2006
• Etablert mellomledernivå 2007



Personalsituasjonen
• Trygghet

– I første fase ble det lagt stor vekt på å skape 
trygghet og forutsigbarhet for de ansatte, 
herunder også være tydelig ift hva som pågikk 
av prosesser

• Personalsaker
– 4 avskjedigelser ut over de dømte



Oversikt over eiendeler og avtaler

• Systematikk
– Nye eiendeler og nye lokasjoner krevde stor grad av systematikk for 

oversikt, avklaring av eierskap og verdivurderinger

• Avhendelse
– Allerede sommeren 2006 ble det avholdt auksjon på Berger, etterfulgt 

av den store auksjonen sommeren 2007. I september 2010 ble 11 biler 
solgt. 

• Forliksavtale som sikret tilgang på eiendeler
– Selskapene inngikk juni 2010 forliksavtale med de dømte basert på 

dommen i lagmannsretten. Dette sikret tilgang til eiendeler uten 
tvangsbruk eller beslag.

• Forlik revisor og styre
– Det ble i mars 2009 inngått forlik med PwC, og styrene i april 2009.

• Diverse andre forlik
– 2 mindre og en større leverandør



Bokettersyn / Kontroll

• I 2006 meldte Skatt Øst og Arbeidsgiverkontrollen Øvre 
Romerike om bokettersyn mht merverdiavgift og 
arbeidsgiveravgift. 

• Foreløpig rapport høst 2007, endelig vedtak 2010.

• Etterberegnet arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk på 1,34 
mill og mva inkl renter på 60 mill. 

• Alt innbetalt og belastet regnskap. Etterarbeide ift 
merverdiavgift som følge av formaliteter.

• Antatt effekt av etterarbeide er ettergivelse av renter 10-15 
mill og avgift ca 20 mill. 

• Saken løper fortsatt



Granskningen

• NRD utførende, med bistand fra private 
konsulenter

• Uklart mandat

• Planlagt ferdig våren 2006

• Rapport 31. mai 2007

• Kostnad 18 mill

• Frembragte mye nyttig info til rettssaken



Videre driftsform
• Etablering av nye selskaper

– Selskapenes styrer startet i 2007 arbeidet med å planlegge permanent driftsform. 
I lys av negative hendelser og ikke minst for effektiv avvikling av 
problemforholdene i AS’ene ble det besluttet å videreføre driften i nye selskaper. 

– Eierne ønsket etablering av Interkommunale selskaper, og disse ble etablert 1/1-
2008

• Overføring av relevante eiendeler
– Ved etableringen ble det overført alle relevante eiendeler, med den følge av 

oppryddingsselskapene fikk ansvar for å avvikle ikke relevant utstyr.

• Salgspris
– Ved overføring av eiendeler til nye selskaper ble fullstendige driftsanlegg og 

tilhørende eiendeler overført til kr 275 mill som tilsvarte bokført verdi på 
salgstidspunktet.

– I tillegg kommer alle eiendeler som var kostnadsført eller ferdig nedskrevet, 
overført vederlagsfritt



Rettssaker
• Bistand aktorat og forsvarer

• Selskapet har bistått politi, granskningsutvalget, aktorat og forsvarere før og 
under rettssaken med hensyn til fremskaffelse av informasjon, verifikasjoner, 
oversikter og viderebehandling av informasjon. 

• Partsrepresentant
• Selskapene har vært representert i begge rettssaker

• Nedre Romerike Tingrett høst 2007. 
• Påstand 67 mill erstatning; tilkjent 57,9 mill

• Vinter/vår 2010
• Påstand 57,9 mill. Forlik inngått.

• Erstatningsoppgjøret



Erstatning og realisasjon



STRANDVEIEN 22

• Kommuneplanen er vedtatt (KF4)
• Arealet er 40,3 da, utbyggingspotensiale 60 da. Etter oppstartsmøte 

kan det synes som om arealet utvides til Rælingen kommune
• Rekkefølgekrav => 

Områderegulering for elvebredden langs Nitelva gjennom hele kommunen 
før detaljregulering

• Samtaler Skedsmo kommune om gjennomføring av 
områderegulering og detaljregulering
– Selskapene har tilbudt å forestå områderegulering i et begrenset 

arealomfang, slik at dette kan påbegynnes 2012.
• Engasjert rådgivere
• Grunnundersøkelser = OK





FORELØPIG SKISSE



FORELØPIG SKISSE





Hamarby Sjøstad - Stockholm



Oppstart av reguleringsarbeide
• Oppstartsmøte
• Dialog med Skedsmo og Rælingen 

kommune
• Planprogram
• Forskuttering av KU

– Miljø, trafikk, grunnforhold, biologisk mangfold 
etc.

• Signal om økt volum









Gjenstående arbeide
• Merverdiavgift og renter
• Ferdigstillelse Berger
• Utvikling Strandvegen

– Reguleringsplan antatt ferdig våren 2015
– Mulig salg i flere faser. Fase 1 sannsynlig 

sommer 2014
– Mulig forsinket oppgjør medfører utsettelse


