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Breivold, GNR 113 BNR 2

Kostnadsoppstilling

Innfrielse av forpliktende investeringer samt nødvendig opprusting av

eiendommen.

Viser til møte på deres kontor hvor det ble drøftet de ulike investeringer som Ås kommune v/rådmannen har

godkjent etter leieavtalens pkt. 13A. Det er enighet om at alle arbeider som er gjennomført er i henhold til

avtale med kommunen v/rådmannen, men at kommunen ønsker oversendt ferdigstillelsessoknader for de

ulike søknadspliktige prosjekter. Søknader om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for hvert enkelt

prosjekt følger vedlagt.

De arbeider som er gjennomført etter leieavtalens pkt. 13A har en samlet kostnad på totalt 12,4 millioner.

Dette er bakgrunn for at vi ønsker ny avtale knyttet til låven.

Investeringene etter pkt. 13A ble opprinnelig avtalt og godkjent av Skotland, jfr tidligere notat om dette.

Investeringene er gjennomført i tiden 1998 -- 2002, og da er ikke drift eller vedlikehold medtatt, Det er felles

forståelse for at større ombygginger og utskiftinger er aanse som nybygg. Dette gjelder både bygninger og

utomhusanlegg. Bygningene på Breivold var i svært dårlig tilstand når vi overtok ansvar for stedet. Det var

derfor stort behov for omfattende ombygginger og utskiftinger. Da kommunen ikke ønsket at byggene skulle

rives ble de derfor rehabilitert, selv om dette ikke var det mest økonomisk gunstige.

Vedlagt følger en oppstilling av arbeidene som er gjennomført, med tilhørende kostnader. Avskrivningstiden

på 25 år regnes fra utgangen av hvert kalenderår hvor den enkelte investering er gjennomført.
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Kostnadsopsett:
Følgende oppsett er basert på de kostnader vi har hatt i forbindelse med nødvendige investeringer, basert på

leieavtalens forpliktelser. Investeringene er gjort basert pagodkjent helhetsplan for Breivold

1998:
a, Bygging av nye godkjente lekeplasser. nok 250 000,-

1999;
a. Etablering av nye turstier.
b. Omlegging av tak hovedhus, nytt HC- WC, omfattende rehabilitering
c. Drenering og bygging av ballplass.
d. Kloakktrase fase 1.
e. Påbegynt ombygging av BC-hus med tilrettelegging for de funksjonsh.

2000:
a. Fortsettelse og ferdigstillelse av full ombygging HC hus
b.  Komplettert turstier
c. Påbegynt bygging av ny Drengestue med påbygg
d. Påbegynt bygging av båtbrygger med tilh. ramper for funksjonshemmede

2001:
a. Ferdigstillelse av ny Drengestue
b. Ferdigstillelse av båtbrygger med broer for funksjonshemmede

2002.
a. Bygging av badebrygge med tilhørende ramper og bro
b. Kloakktrase fase 2 med tilhørende pumpehus, samt ledninger til Kjarnes

nok 1 350 000,-
nok 650 000,-
nok 1 450 000,-
nok  550000,-
nok 200 000,-

nok 1 400 000,-
nok 250 000,-
nok 1 500 000,-
nok 600 000,-

nok 2 500 000,-
nok 400 000,-

nok 200 000,-
nok I 100 000,-

Totalt investerti tidsperioden: nok 12 400 000,-
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