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Søknad om utvidet lånegaranti 

 

Jorekstad AS viser til sak 28/18. I denne saken innstiller rådmann på at Lillehammer kommune yter 

selvskyldnerkausjon tilknyttet lån til utbygging og rehabilitering på Jorekstad badeanlegg på inntil 40 

mill. kroner.  

Vi viser også til vår søknad av 20/2 19 om utvidet lånegaranti. Utvidelsen av badeanlegget var delt i 

to faser. Den første delen var nødvendig for å gjenopprette anlegget etter rivning i forbindelse med 

bygging av nye Jørstadmoen skole i tillegg til en betydelig fornyelse av både bade og idrettsanleggets 

tekniske utstyr. Fase en hadde et kostnadsoverslag på kr 47.240 eks mva. Fase to, som omhandler 

utvidelse av badeanlegget, var budsjettert til 85.400.000 kr.  En beslutning om investering i fase to 

var tidligere planlagt til våren 2019. Som det framkommer av vår søknad av 20/2 19 har styret i 

Jorekstad AS vedtatt å utsette investeringsbeslutning for fase 2 inntil man har full oversikt over 

kostnader og tiltak gjennomført i fase 1.  

Styret i Jorekstad AS ser i ettertid at avveiningen mellom hva som tilhørte de to fasene har vært 

krevende å vurdere. Av ulike byggetekniske årsaker har man vært nødt til å ta kostnader som ble 

definert under trinn to inn i trinn en i tillegg til at det har vært mer omfattende arbeid enn forutsatt å 

koble sammen nytt/gammelt bygg. Som en konsekvens av det forventer styret i Jorekstad AS at fase 

to kan realiseres noe rimeligere enn først antatt, men dette må en komme tilbake til når mer fakta 

ligger på bordet. Jorekstad AS mener også at selskapet har blitt påført en rekke ekstra kostnader som 

følge av beslutninger tatt i forbindelse med bygging av Jørstadmoen skole. Beslutninger som fikk 

store økonomiske konsekvenser for Jorekstad sin del, uten at skoleprosjektet har tatt ansvar for det. 

Vi viser da til våre e-post av 18/12 og 19/12-18.  

I etterkant av søknad 20/2 19 ble det gjennomført et møte med administrasjonen i Lillehammer 

kommune. I møtet ble det besluttet at Jorekstad skulle utvide kreditt mot DNB i forhold til dekking av 

løpende utgifter samt fremme en oppdatert søknad når Jorekstad hadde fått oversikt over 

byggeprosjektets totale kostnader.  

 

 

 

 

 

 



Oversikt over byggekostnadene for fase 1. 

Kostnadsoversikt 

                     opprinnelig overslag            Avvik                          Totalt 

Frisklivesentral          2.000.000              ikke utført                         

Vedlikehold              10.240.000              6.040.000                       16.280.000 

Garderobe; bad       20.000.000              4.600.000                       24.600.000 

Mellombygg             15.000.000              3.508.000                       18.508.000          

Utomhus                        500.000                  500.000                         1.000.000 

Moms refusjon                                          1.540. 178                         1.540.178  

Sum                           47.740.000            16.396. 178                      61.928.178 

 

Kapital                     

Lån                                    40.000.000        avvik      0                        40.000.000 

Egenkapital                        4.000.000        avvik    2.000.000            2.000.000 

Spillemidler                        3.500.000        avvik     0                           3.500.000 

Kapital                               47.500.000                    -2.000.000          45.500.000 

Totalt behov for kapital 18.428. 178    

Årsak til merforbruk 

Vedlikehold: 

Tilstandsrapporten som lå til grunn hadde ikke tatt høyde for utskifting av elektrisk anlegg, 

brannvarslingsanlegg, lys, himlinger, dusjvann gjenvinner. Veldig mye av dette tekniske utstyret var 

fra 1985 og tilfredsstilte ikke dagens krav i forhold til funksjonalitet og forskrifter. Det måtte også 

skiftes tak på svømmehallen fra 1999. For å bli kvalifisert til å bli et Miljøfyrårn, kom det nye 

forskrifter for badeanlegg i perioden. Den gamle delen av Jorekstad tilfredsstilte ikke disse kravene, 

og det måtte foretas en oppgradering. Dette er utgifter som vil komme tilbake som reduserte 

driftskostnader.  

Garderobe og bad: 

Sammenkoblingen mellom nytt og gammelt ble komplisert, det måtte også settes opp et nytt 

vaktrom og vaktsentral for badevaktene, denne var tenkt i trinn to. Betonmast hadde ikke 

garderobeskap med i sitt opprinnelige tilbud. 

I forprosjektet var det ikke tatt høyde for at vi var i drift under byggingen og de gamle 

ventilasjonsanleggene måtte gå. Dette medførte at vi måtte bygge et nytt rom for de nye 

ventilasjonsaggregatene som ble større enn beregnet i vårt overslag. Dette sammen med når vi 

begynte å se på hva som måtte tas med på vedlikehold ble det mere enn forutsatt på bassengteknikk 

og elektrisk anlegg. 

Kjøkken: 

Det måtte skiftes mer teknisk utstyr på kjøkken en tenkt (trinn2). Det måtte settes opp en ny vegg i 

badet for å balansere ventilasjon.  



Tekniskrom bad:  

I forprosjektet var det ikke tatt høyde for at vi var i drift under byggingen.. Det ble mere enn forutsatt 

på bassengteknikk og elektrisk anlegg i forbindelse med at nytt og gammelt skulle sammenføyes.   

 

Mellombygg:  

Vår arkitekt hadde ikke sett at skolen var flyttet 3 m sørover. Det gjorde at hele forprosjektet måtte 

gjøres om. Og det ble økt kostnad som følge av at hele mellombygget ble ca. 75 m2 større. Vi fikk 

også store kostander med brannsikring på skolen, da vi måtte skifte vinduer på skolen til brannglass. 

Vi fikk ekstra kostander på å lage byggeklar tomt. Vi måtte også bygge et fordrøyningsbasseng og 

montere ny fettavskiller, det kom som et pålegg og var ikke med i kalkylene.   

Utomhus: 

For stor del var lagt inn i trinn to og ekstra kostnader i forbindelse med skolen.  

Momsrefusjon 

Jorekstad AS hadde beregnet full momsrefusjon i forbindelse med dette prosjektet. Ved 

gjennomgang viser det seg at man ikke får refundert mer enn 90% av moms. Grunnen til dette er 

samdrift med skole og idrettshall som det ikke er moms på. 

Kapital  

I forbindelse med at byggeprosjektene skole/Jorekstad har pågått i over 2 år, har Jorekstad opplevd 

svikt i driftsinntekter. Dette kommer av de vanskelige forholdene våre gjester opplever i å ta seg fram 

på en kaotisk byggeplass. Det er brukt av egenkapital for å dekke underskudd i 2017-18. Prognosen 

for 2019 antyder et marginalt overskudd. 

Jorekstad AS viser til prognose for resultat ved en oppgradering og videre utbygging i fase to. I nevnte 

kommunestyre sak 28/18 går det fram at Jorekstad AS vil måtte få et utvidet tilskudd for 2019, Dette 

er ikke gjennomført og vi søker om dette for 2020. I prognosen er det en forutsetning at fase to skal 

gjennomføres i 2020 for å nå rett besøkstall. Bygget er forsinket og det må til et forprosjekt før det 

kan komme i gang tidligst våren 2021 

Tabell med forutsetning om fase to ferdig 2020 

Resultat før skatt:    2018   2019         2020         2021  2022     2023 

                                     -69.000       -3.240.000   100.007   492.230   915.077   1.354.000 

 

Gjeld og kostnader knyttet til betjening av gjelden 

Jorekstad AS  har en gjeld på kr 59.673.000. Av dette er 40.000.000 sikret med kommunal 

selvskyldnerkausjon og 14.508.750 har simpel kausjon fra Lillehammer kommune. Det resterende 

beløpet er knyttet opp mot ulike langtidsleieavtaler. Banker gir gjeld sikret med kommunal 

selvskyldnerkausjon svært gode betingelser. Jorekstad forventer at det er mulig å hente en margin på 

om lag 2,5% på gjeld sikret med selvskyldnerkausjon i forhold til simpel kausjon.  Som nevnt ovenfor 

er det et behov for å øke gjelden med 18.000.000 i tilknytning til byggeprosjektet.  

Jorekstad AS ber derfor om at dagens selvskyldnerkausjon fra Lillehammer kommune utvides til også 

å omfatte de ovenfor nevnte beløp, det vil si en utvidelse fra 40.000.000 kr til avrundet 72.500.000 

kroner.  



Konklusjon 

Det viser seg at våre prognoser på trinn 1. ikke hadde tatt nok høyde for at en noen punkter vi hadde 

lagt til trinn 2 burde vært lagt til trinn. 1. Det samme med at vi skulle være i drift var mer krevende 

enn forutsatt fra dem som beregnet trinn 1.  

I ettertid kan man stille spørsmålet om vi burde stengt, dette hadde helt klart vært det mest 

effektive, men samtidig ville vi da ikke kunne levert tilbud til skoler og publikum. Jorekstad AS er av 

den oppfatting at å stenge ned virksomheten over en lengre periode ikke var et reelt alternativ. 

Konsekvensene for våre kunder ville blitt for store, og det ville i tillegg vært krevende å jobbe seg inn 

i markedet igjen. Som et eksempel måtte skolebad vært gjennomført hos andre bad på Innlandet. 

Styret mener at de påkostninger som er kommet på i trinn har vært nødvendige og at en bør starte 

med forarbeider for å legge frem et tilstrekkelig beslutningsunderlag for byggetrinn 2. Det forventes 

at det ligger et uførløst markedspotensial i å kunne utvide badeproduktet med et større tilbud av 

aktiviteter. I dag må en ofte velge en enten/eller strategi i forhold til det å holde badet åpent for alle, 

eller det å gjennomføre organiserte kurs/treninger/skolebad. Styret legger også til grunn at 

opprinnelig ramme fra 2017 gitt begge byggetrinn kan la seg realisere, dog justert for prisutvikling.  

Oppsummert: 

• Jorekstad AS søker Lillehammer kommune om en utvidet lånegaranti på byggetrinn 1 på 

18.000.000 kroner. 

• Jorekstad AS søker om at selvskyldnerkausjonen utvides fra 40.000.000 kroner til totalt 

72.500.000 kroner. 

• Jorekstad AS søke om et tilskudd på 2.000.000 kroner øremerket prosjektering av byggetrinn 

2. 

• Jorekstad AS anmoder Rådmannen at det etableres tilstrekkelig driftstilskudd i perioden fram 

til byggetrinn 2 er realisert.  

 

Jorekstad AS 

Håkon Rustad 

 

Styreleder 


