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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Arealet som skal bebygges er på total ca. 3.600 m2, inkludert et tidligere oppar-
beidet lekeareal på ca. 420 m2. Det tilkommer også noe areal som skal benyttes
til vei fra krysset ved barnehagen og sydover området. Veien vil bygges ferdig i
løpet av 2017 og er ferdig finansiert. Veien skal bygges uten vann/avløp da dette
legges over boligarealene. Vann/avløp, strøm og fiber er allerede lagt frem til are-
alet i nord og syd for (byggetrinn 1 og 2) og vil trekkes videre sydover på arealet
(byggetrinn 3) samtidig med byggingen av den resterende del av veien sydover. 

Det er lagt opp til 8 eneboliger/kjedede eneboliger fra rundt 150 til 180 m2
boareal. Utviklingen deles opp i 3 byggetrinn. 1. trinn er arealet i nord, 2 kjedede
enheter. Byggetrinn 2 blir midtområdet med 2 kjedede eneboliger og en frittlig-
gende. Byggetrinn 3 blir arealet lengst syd med 3 frittliggende eneboliger.
Størrelsen på boligene møter markedet og man vil få 3 soverom (2 soverom +
kontor) samt at det er muligheter for takterrasse på 1. og 2. etasje med loftstue
som 3. etasje. Dette vil skape utsiktsmuligheter og bygningsmassene vil skape
skjermede uterom. Alle enhetene får garasje/carport og vil holde en relativt høy
standard i forhold til materialvalg osv. Tanken er at bygningsmassene bl.a. skal stå
i stil med Knerten Barnehage og da vil danne en helhet over området.

Vi opplever en stor etterspørsel etter slike nybygg da dette er et meget godt
alternativ til leilighet for både barnefamilier og godt voksne som ikke vil gi slipp på
en egen liten privat hage. Vi ser en trend i markedet nå med tilsvarende boliger
som selges raskt og til relativt høye priser så lenge kvalitet og beliggenhet er riktig.

1. byggetrinn  - nord

2. byggetrinn  - midt

3. byggetrinn  - syd
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BESKRIVELSE AV BYGGETRINN
Ved å dele prosjektet opp i byggetrinn vil man kunne bruke arbeidsressursene
mest mulig effektivt samt at man kan redusere lånebehovet ved at salgsgevinster
videreføres i prosjektet. Det første byggetrinnet man setter i gang er lengst nord
på arealet som inneholder 2 boenheter (kjedede eneboliger). Deretter går vi i gang
med byggetrinn 2, midt, hvor det skal settes opp 3 boenheter (2 kjedede enebo-
liger og en frittliggende). Lengst syd blir byggetrinn 3 med 3 boenheter (3 frittlig-
gende). Totalt er det 8 boenheter som skal bygges.

BYGGETRINN 1 - BESKRIVELSE
Byggetrinn 1 - Nord

Første byggetrinn består av 2 kjedede eneboliger på ca. 150 m2 BRA (170 BTA).
Tomtearealet er på ca. 750 m2. Boligene får hver sin innkjøring fra privat vei i syd
for arealet og det bygges frittliggende garasjer til hver enhet. Videre legges det opp
til 3 soverom (ev. 2 soverom og kontor), åpen kjøkkenløsning med stor stue og
loftstue (mesanin). Reguleringen åpner for 3 etasjer slik at man kan bygge takter-
rasse over både 1. og 2. etasje samt en loftstue som en 3. etasje. Dette vil skape
en flott utsikt mot nord og vest slik at man får kveldssol samt noe sjøutsikt mot
Husøysundet og Myrasundet mellom Husøy og Føynland.

KOSTNADER
Byggetrinn 1 - Nord

Som grunnlag er benyttet norsk prisbok 2017 enebolig normal standart. Det gir en
m2 pris på kr. 26.000,-.

Hus 1 og 2 vil bli på ca. 150 m2 BRA (170 BTA) og vil gi en byggekostnad på
ca. kr. 4.420.000,-. Tilsvarende gjelder for hus 2. 

i tillegg kommer meglerhonorar på 65.156,- kr. pr. enhet. Kr. 130.313,- for
begge enhetene (0,75% av salgspris), finanskostnader beregnet til kr. 400.000,-
, tomtekost på ca. kr. 2.000.000,- (kr. 1.000.000,- kr. pr. enhet) og andel pro-
sjekteringskostnad for BT2 og BT3 på kr. 293.288,-.

Totale byggekostnader byggetrinn 1 (inkl. tomt, megler og finans):
kr. 11.663.601,-

FORVENTET SALGSPRIS PÅ BOLIGENE
Byggetrinn 1 - Nord

Føynland er, i likhet med Teie, et av de mest attraktive boligområdene på hele
Nøtterøy. Det er svært få nye eneboliger på Føynland og de få som legges ut til
salgs er solgt raskt. Vi har fått eiendomsmegler Henning Grødem hos Z-Eiendom
til å utarbeide forventede salgspriser på prosjektet. 

Forventet salgssum av disse boligene vil ligge på kr. 6.950.000,- pr. stk. 
Totalt kr. 13.900.000,-

Byggetrinn 1

De forskjellige byggetrinnene



SALGSMETODE
Byggetrinn 1 - Nord

Første byggetrinn vil man selge på prospekt. Det betyr likevel at man må pro-
sjektere hele trinnet samt gjøre endel arbeid med byggetrinn 2 og 3 i tillegg slik
at man får helheten i prosjektet. 

FORVENTET LÅNEBEHOV
Byggetrinn 1 - Nord

Det ligger allerede et lån på kr. 5.700.000,- for tomtene i nord og midten av pro-
sjektet (byggetrinn 1 og 2). I tillegg er dette lånet inkludert ferdigstillelse av vei og
VA til alle de 8 enhetene (til tomtegrenser).

Selve byggekostnaden for byggetrinn 1 er beregnet til kr. 8.840.000,- og andel pro-
sjekteringskostnad for BT2 og BT3 i denne fasen er beregnet til kr. 293.288,-, ca.
100.000,- til gebyret (Nøtterøy Kommune) for reguleringen. I tillegg kommer
finanskostnader på kr. 400.000,- før husene kan overleveres kjøper.

Har snakket med megler, Henning Grødem, som bekrefter at meglerhonorarer
først forfaller ved overtagelse slik at dette ikke må lånefinansieres.

Inkludert reguleringsgebyr (Nøtterøy Kommune) er det beregnet et lånebehov
(byggelån) på kr. 9.633.288,- for å fullføre byggetrinn 1.

Etter at begge husene er solgt/overtatt vil vi, i tillegg til å nedbetale byggelånet,
innbetale kr. 2.000.000,- til nedbetaling av det opprinnelige tomtelånet (kr.
1.000.000,- pr. tomt), og man vil betale meglerhonorar på kr. 130.313,-. 

De resterende kr. 2.136.399,- vil gå inn som egenkapital i byggetrinn 2.

TOMTELÅN - DEL AV 15/1 FRA FAM. RØED
(Byggetrinn 3 - Nord)

Omreguleringen av arealet ble godkjent 27. september 2017 og vi kan sette i
gang deling av tomten vi har kjøpt av familien Røed (byggetrinn 3 - Nord - 15/1).
Kjøpesummen er satt til kr. 2.600.000,- og av dette har aksjonærene allerede
finansiert kr. 1.600.000,-. Resterende sum, kr. 1.000.000,- forfaller til betaling
etter tomten er fradelt.

Grunnen til at de resterende kr. 1.000.000,- ikke ble lånefinansiert ved kontrakt-
inngåelse var at arealet fortsatt er en del av 16/1 og man da ikke kunne ta pant
i bare den delen av arealet vi kjøpte. Den vil nå bli fradelt med eget gårds- og
bruksnummer slik at man kan ta pant i denne.

Tomten vi kjøper av Røed har en reel markedsverdi på mellom kr. 5.000.000,-
og 6.000.000,- (3 boligtomter ferdig regulert) og banken vil få 1. prioritet sikker-
het i disse ved at det lånes inn de resterende kr. 1.000.000,-. Grunnen til den
lave kjøpsprisen er at Røed skulle betalt endel i refusjon i forbindelse med
regulering /VVA som er motregnet i forbindelse med kjøpet.

Lånebehov tomtekjøp (del av 16/1): kr. 1.000.000,-

Finansierings-
prospekt
- Utbygging av 8 stk. eneboliger - Føynland

Tilsvarende prosjekt på Teie 
• utsolgt før annonsering

Tilsvarende prosjekt på Ringshaug
• kr. 6.990.000,-

Tilsvarende prosjekt på Duken
• fra kr. 7.050.000,- til 7.450.000,-
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BYGGETRINN 2 - BESKRIVELSE
Byggetrinn 2 - Midt

Andre byggetrinn består av 2 kjedede eneboliger på ca 150 m2 BRA (170 BTA)
og en frittliggende på samme størrelse. Tomtearealet er på ca. 1.110 m2.
Boligene får, i likhet med byggetrinn 1, hver sin innkjøring fra privat vei i nord for
arealet. Det er tenkt at garasjene/carport integreres i selve huset. Videre legges det
opp til 3 soverom (ev. 2 soverom og kontor), åpen kjøkkenløsning med stor stue
og loftstue (mesanin) i 3. etasje. Videre bygges det takterrasse over både 1. og 2.
etasje. Det er lagt mye vekt på skjermede uteplasser og private rom.

KOSTNADER
Byggetrinn 2 - Midt

I byggetrinn 2 er det beregnet en byggekostnad på ca. kr. 4.420.000,- pr. enhet
(tilsvarende byggetrinn 1). Her er det 3 enheter slik at byggekostnaden er totalt
beregnet til kr. 13.260.000,-. I byggetrinn 1 er det tatt med andel prosjekterings-
kostnad med kr. 132.957,- som kommer til fratrekk på byggekostnaden.

I tillegg kommer meglerhonorar på kr. 195.469,- (kr. 65.156,- kr. pr. enhet - 0,75%
av salgspris), finanskostnader kr. 500.000,- og tomtekost på kr. 3.000.000,-
(kr. 1.000.000,- pr. enhet)

Totale byggekostnader byggetrinn 2 (inkl. tomt, megler og finans):
kr. 16.822.512,-

FORVENTET SALGSPRIS PÅ BOLIGENE
Byggetrinn 2 - Midt

Boligene vil holde tilsvarende høye bokvalitet som i byggetrinn 1 og man forven-
ter samme salgssum pr. enhet på kr. 6.950.000,-. 
Forventet salgssum totalt: kr. 20.850.000,-

FORVENTET LÅNEBEHOV
Tomtekosten ligger allerede i det opprinnelige tomtelånet samt at man vil ha
kr. 2.136.399,- i ekstra egenkapital fra byggetrinn 1.

Totalkost kr. 16.822.512,- minus tomtekost kr. 3.000.000,-, meglerhonorar på
kr. 195.469,- og ekstra egenkapital kr. 2.136.399,- = kr. 11.490.644,- 
Beregnet lånebehov (byggelån) på kr. 11.490.644,- for byggetrinn 2.

Etter at alle tre husene er solgt/overtatt vil vi, i tillegg til å nedbetale byggelånet,
nedbetale de siste kr. 3.000.000,- av det opprinnelige tomtelånet (kr.
1.000.000,- pr. tomt).  VVA som også ligger i tomtelånet på kr. 700.000,- vil ned-
betales slik at det opprinnelige byggelånet innfris i sin helhet. Videre vil man
betale meglerhonorar på kr. 195.469,-

De resterende kr. 5.463.887,- vil gå inn som ekstra egenkapital i byggetrinn 3.

Byggetrinn 2
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BYGGETRINN 3 - BESKRIVELSE
Byggetrinn 3 - Syd

Tredje byggetrinn består av 3 frittliggende eneboliger. I byggetrinn 3 er det større
tomter og vi vil her øke til størrelsen på boligene til ca. 180 m2 BRA (205 BTA).
Tomtearealet er på ca. 1.350 m2. Boligene får hver sin innkjøring fra privat vei i syd
av området og det bygges frittliggende garasjer til hver enhet. Videre legges det
opp til 3 soverom (ev. 2 soverom og kontor), åpen kjøkkenløsning med stor stue
og loftstue (mesanin) og takterrasse over både 1. og 2. etasje. Dette vil skape en
flott utsikt mot syd og vest, med noe sjøutsikt ned mot Ekenessundet og Nøtterøy
Båtsenter, og gode solforhold.

KOSTNADER
Byggetrinn 3 - Syd

Det er beregnet en byggekostnad på ca. kr. 5.330.000,- pr. enhet. Her er det 3
enheter slik at byggekostnaden er totalt beregnet til kr. 15.990.000,-. I bygge-
trinn 1 er det tatt med andel prosjekteringskostnad med kr. 160.331,- som kom-
mer til fratrekk på byggekostnaden.

I tillegg kommer meglerhonorar på kr. 223.594,- (kr. 74.531,- kr. pr. enhet - 0,75%
av salgspris), finanskostnader kr. 550.000,- og tomtekost på kr. 2.600.000,- (kr.
866.667,- kr. pr. enhet)

Totale byggekostnader byggetrinn 3 (inkl. tomt, megler og finans):
kr. 19.203.263,-

FORVENTET SALGSPRIS PÅ BOLIGENE
Byggetrinn 3 - Syd

Boligene vil holde tilsvarende høye bokvalitet som i byggetrinn 1 og 2 i tillegg til
at disse blir større og øker dermed en klasse i salgssum. Man forventer her en
salgssum pr. enhet på kr. 7.950.000,-. 
Forventet salgssum totalt: kr. 23.850.000,-

FORVENTET LÅNEBEHOV
Tomtekosten ligger allerede inne med egenkapital på kr. 1.600.000,- (i tillegg til
det nye tomtelånet på kr. 1.000.000,-). Man vil da ha med en egenkapital fra
byggetrinn 1 og 2 på tilsammen kr. 5.463.887,-

Totalkost kr. 19.203.263,- minus tomtekost kr. 2.600.000,-, meglerhonorar på
kr. 223.594,- og ekstra egenkapital kr. 5.463.905,- = kr. 10.915.764,-
Beregnet lånebehov (byggelån) på kr. 10.915.764,- for byggetrinn 3.

Etter at alle tre husene er solgt/overtatt vil vi nedbetale byggelånet og innfri det
nye tomtelånet på kr. 1.000.000,-. Videre vil man betale meglerhonorar på kr.
223.594,-.

Innlånet fra aksjonærene på kr. 1.600.000,- vil da også tilbakebetales slik at man
vil sitte igjen med en gevinst på kr. 10.110.642,- på prosjektet.

Byggetrinn 3



Kostnader og salgsinntekter, 09.11.17



Hovedplan, foreløpig 28.09.17
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BEREGNING AV AREALPRISER
Norsk prisbok 2017

Arealprisen som er brukt i dette prosjektet er beregnet av BTA og er er hentet ut
fra Norsk prisbok 2017 som utgis av Norconsult Informasjonssystemer i samar-
beid med AS Bygganalyse

Norsk Prisbok er et oppslagsverk for den norske byggebransjensom som hol-
der en oppdatert på viktige endringer i den norske byggebransjen.

Oppslagsverket har mer enn 6.000 brukere i bokform og digitale plattformer.
Blant brukerne er entreprenører, rådgivere, arkitekter og byggherrer.
Konstruksjoner, priser, livssykluskostnader og carbon footprint

Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase og inneholder bred og mangfoldig
prisinformasjon vedrørende kostnader for et byggeprosjekt, samt LCC og car-
bon footprint verdier. Norsk Prisbok følger den kontinuerlige utviklingen i bygge-
bransjen. Boken utgis én gang året. Innholdet består av 1700 ferdigkalkulerte
elementer, 3500 prislinjer, tider, reseptmengder, livssykluskostnader og carbon
footprint verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for 74 bygningstyper
i.h.t NS 3457.

Produktet er designet for å kunne benyttes i flere prosjektfaser - fra kostnads-
vurdering i tidligfasen av ett eller flere prosjektkonsepter basert på overordnede
nøkkeltall, til vurdering av bæresystem i en bygning og sammenligning av kost-
nader for ulike ytelse- og kvalitetsvalg.

Norsk Prisbok utgis av Norconsult
Informasjonssystemer og AS Bygganalyse
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SAMSPILLSENTREPRISE
Etter modell av EBA - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Arbeidene gjennomføres som en samspillsentreprise etter modell av EBA
(Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg). 

Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er
basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. Prosjektet gjennom-
føres under felles målsettinger og felles økonomiske interesser.

Fase 1: Utvikling av prosjektet, med måltall i samarbeid med tekniske entreprenø-
rer, og beslutning om å gå videre i fase 2.

Fase 2: Kontrahering underentreprenører bygg, og produksjon gjennomført som
totalentreprise ihht NS8407 Alminndelige kontraktsbestemmelser for gjennomfø-
ring av totalentrepriser. 

Det er ASO Management AS som er samhandlingsentreprenør.

Prosjektstruktur (WBS)
Samhandlingsentreprise

Veileder om samspillsentreprise

NS8407







Hovedkontor - Knerten Barnehage

Knerten Invest as
Kalvetangveien 90 A

3132 Husøysund
Telefon:  920 50 766

E-post: martin@yoyo.no

Sokketerrasse - Knerten Barnehage

KNERTEN INVEST
Knerten Invest as ble stiftet 1. februar 2013 i forbindelse med prosjektering/
bygging av Knerten Barnehage. Dette ble gjort da man ønsket å skille barne-
hagen/bygget med restarealet som ble regulert samtidig med barnehagen.
Knerten Barnehage trengte ca. 4,5 mål og man kjøpte totalt rett i overkant av
9 mål av grunneierne. Deler av dette ble brukt til veisystem men fire arealer på
tilsammen ca. 3 mål skulle reguleres videre til bolig/lekeplass. 

En boligtomt ble solgt rett etter reguleringen men man satt fortsatt igjen med et
areal på i overkant av 1.800 m2. Planen var at dette disse arealene skulle sel-
ges videre så raskt som mulig da Knerten Invest ikke hadde ressurser eller kom-
petanse til å utvikle området videre. 

Etter en meget vellykket byggeprosess med Olaussen rådgivende ingeniørkontor
i ryggen ble man etterhvert enige om at man ønsket et videre samarbeid/
kompaniskap. Derfor ble Føynland Utvikling as stiftet, med 50/50% eierandel,
og vi kan utvikle restarealet samt tilleggsarealet vi sammen har kjøpt fra g./br.nr:
16/1.

I tillegg til disse arealene ved barnehagen eier Knerten Invest 2 boligtomter nede
på Kalvetangen. Disse ble kjøpt samlet for kr. 3.750.000,- og finansiert i
Sparebank 1 Vestfold/Buskerud med en egenkapital på kr. 750.000,-. Disse
tomtene har i dag en verditakst på mellom kr. 7.000.000,- og 8.000.000,-.

Knerten Invest eier 100% av aksjene i Knerten Føynland as som igjen eier
Knerten Barnehage på Føynland. Det er ingen ansatte i Knerten Invest og firmaet
eies av Kine Johansen og Martin Bülow-Berntzen med like andeler.
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Knerten Barnehage

Eier av 2 stk. boligtomter på tilsammen
1.780 m2. Kalvetangveien 85 A og B
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Fylkeshuset - Vestfold fylkeskommune

ASO MANAGEMENT AS  
ASO UTVIKLING
ASO Mangement AS ble stiftet allerede i 1981.

ASO Mangement AS er et datterselskap til Olaussen rådgivende ingeniørkontor
AS for å påta seg samhandlings- og totalentrepriser. Ved gjennomføring av
prosjekter blir det innleid nødvendig resurser og kompetanse fra Olaussen rådgi-
vende ingeniørkontor AS som har lang erfaring fra byggherrestyrte entrepriser.
Ledelse og ansatte har erfaring fra entreprenørbransjen.

Olaussen var prosjektledere og hadde prosjektadministrasjon i forbindelse med
byggingen av Knerten Barnehage. Spisskompetansen i firmaet er prosjekt
administrasjon og kvalitetssystemet som benyttes er bygget opp rundt RIF’s norm
for kvalitetssikring av byggeprosjekter.

Olaussen er tilsluttet RIF - foreningen for rådgivere innen følgende fagområder:
• prosjektadministrasjon • generell byggfaglig rådgivning • uavhengig kontroll

I forbindelse med samarbeidet med Knerten Invest og etableringen av Føynland
Utvikling ble det stiftet et nytt firma som heter ASO Utvikling as. Det er dette
firmaet som eier 50% av aksjene i Føynland Utvikling. Grunnen til at man ønsket
dette var at man ville skille seg litt fra Olaussen rådgivende ingeniørkontor/ASO
Management som skal levere tjenester til Føynland Utvikling samt at det er en litt
annen eierstruktur.

ASO Utvikling/ASO Management/Olaussen rådgivende ingeniørkontor har stor
erfaring fra både store kompliserte prosjekter til mindre og enklere bygg. Firmaet
vil bidra til å sikre en trygg, effektiv og god gjennomføring av prosjektet

ASO Utvikling eies av ASO Eiendom AS (90%) og Rune Andersen (10%)

Kompetansehuset AS
Horten kommune

Færder Nasjonalparksenter

ASO Management AS
Øvre Langgate 69, 3110 Tønsberg
Telefon 33 31 64 40

Biblioteket i Tønsberg 



Føynland Utvikling as
Kalvetangveien 90 A - 3132 Husøysund
E-post: martin@yoyo.no
Mobil: 920 50 766

FØYNLANDSTUNET
Organisasjonskart


