
Iløpet av oktober står mange-
milliardæren Kjell Inge 
Røkkes nye hjem på 

Konglungen i Asker endelig 
ferdig. 

Byggearbeidene har pågått i 
tre og et halvt år, bekrefter bygg-
mester Ivar Rune Ansnes.  

Han leder og er største eier i 
bedriften som fikk det gjeve 
oppdraget: Ansnes Entreprenør 
as i Asker. 

For bedriften har de siste tre 
årene vært gullkantede: 

Siden 2007 har bedriften en 
samlet omsetning på over en 
halv milliard kroner. Resultatet 
før skatt er 37 millioner kroner. 

– Jeg ønsker å holde en lav 
profil, er alt Ansnes vil si. 

Vil være litt bedre
Ansnes satte opp sin første 
tømmerhytte som 18-åring på 
hjemstedet – en liten gård i 
Ålvundfjord i Sunndal. I dag eier 
og styrer 48-åringen et konsern 
med over 100 ansatte. 

Veksten har skjedd raskt etter 
at han startet som byggmester 
for 20 år siden. 

– Jeg har med meg en god 
ballast fra landsbygda. Jeg har 
bygd opp bedriften med ærlighet 
og hardt arbeid, og bygger på et 
godt omdømme, sa Anses til 
Adresseavisen i 2006. 

Så sent som i 2005 omsatte 
Ansnes Entreprenør for 30 milli-
oner kroner. Fem år senere var 
omsetningen tidoblet. Bunnlinja 

viste et samlet overskudd på 50 
millioner kroner.

Det har gjort Ansnes Entre-
prenør til en gjenganger på gasel-
lelisten i Asker, DNs årlige kåring 
av landets mest lønnsomme og 
hurtigvoksende selskaper. 

– Helt fra da jeg startet å 
ansette folk i 1988 har jeg vært 
opptatt av at vi skulle være litt 
bedre enn konkurrentene. Vi 
skulle jobbe for å være mer 
nøyaktige, byggeplassene våre 
skulle være ryddigere, vi skulle 
være penere i tøyet og hyggeli-
gere. Vi har hatt den filosofien at 
én kunde blir til flere kunder, og 
har klart å vokse på grunn av et 
godt rykte i jungeltelegrafen, sa 
Ansnes til Asker og Bærums 
Budstikke i vinter.

To brødre
Ryktet nådde blant andre prin-
sesse Märtha Louise og Ari Behn 
og Kjell Inge Røkke. 

Ansnes sto for utbyggingen av 
ekteparet Behns bolig i Lomme-
dalen og rehabiliteringen av 
Røkkes hus i Prinsessealleen i 
Oslo. 

– Jeg ble kjent med Kjell Inge 
Røkke for noen år siden, og tror 
han fikk tillit til meg som en ærlig 
og hardt arbeidende entreprenør. 
Det er en person som setter høye 
krav til seg selv, og til de som 
arbeider for ham. Gjennom vår 
referanseliste tror jeg han føler 
seg trygg på at vi klarer denne 
oppgaven, sa Ansnes til Tidens 
Krav i 2007. 

Storebroren Bjørn Ove Ansnes 
er dessuten milliardærens mann 
i Oppdal. Sammen driver de 
hotell- og hytteutvikling i fjell-
bygda. 

Den kraftige veksten i Ansnes 
Entreprenør skyldes ikke bare 
Røkke. Ansnes har hatt store 
oppdrag i både privat og 
offentlig regi samt kjøpt flere 
selvstendige selskaper. Under 
Ansnes-paraplyen finnes nå 

rørleggere, elektrikere, murmes-
tere og grunnentreprenører. 
Konsernet Ansnes as – hvor 
Ansnes eier 90 prosent og Pål 
Magnus Aglen ti prosent – 
omsatte for 324 millioner kroner 
i 2009, med et resultat på drøyt 

ti millioner kroner. Fra sitt 
private holdingselskap har 
Ansnes tatt drøyt fem millioner 
kroner i utbytte de to siste 
årene. 

finans@dn.no
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Lukrativt for R økkes snekker
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 Ikke bare tar Kjell Inge 
Røkke ut 705 millioner kroner 
fra sitt investeringsselskap. 
Fem av disse millionene ble 
tatt fra aksjekapitalen, og 
dermed kan han kutte formu-
esskatteregningen med cirka 
20 millioner kroner i samme 
slengen. 

Hvis man eier børsnoterte 
aksjer privat, skal formues-
skatten beregnes ut fra verdien 
av aksjene ved årsslutt. Men 
hvis man som Røkke eier børs-
noterte aksjer via et eget inves-
teringsselskap, skal skatten 
beregnes ut fra formuen ved 
inngangen til året. 

Men ved å endre aksjekapi-
talen i det privateide investe-
ringsselskapet, flyttes tids-
punktet frem til slutten av året. 
Formålet er å hindre dobbelbe-
skatning av beløpet som tas ut, 
alternativ å sørge for at beløp 
som skytes inn beskattes. 

For Røkkes del innebærer 
dette at hans formuesskatt for 
2011 i utgangspunktet blir 
beregnet ut fra verdien av Aker-
aksjene ved årsskiftet 
2009/2010. Da var aksjene verd 
cirka 7,8 milliarder kroner. I 

løpet av 2010 har verdien av 
aksjene falt med cirka to milli-
arder kroner. Det betyr at Røkke 
risikerte å betale skatt av et 
beløp som var gått tapt på 
Børsen. Men ved å endre aksje-
kapitalen, vil Røkkes formues-
skatt bli fastsatt basert på Aker-
aksjenes verdi ved utgangen av 
2010. Med en flat aksjekursut-
vikling resten av året, vil Aker-
formuen være to milliarder 
kroner mindre ved utgangen av 
2010 enn ved inngangen av året. 
Med skattesats på 1,1 prosent, 
betyr det drøyt 20 millioner 
kroner spart. Dette regnestykket 
er meget forenklet, og forut-
setter blant annet at Aker-
formuen er lik nettoformuen. 
Det tar heller ikke hensyn til 
øvrige eiendeler og gjeld og til 
eventuelle skattemessige 
effekter av uttaket på 700 milli-
oner kroner og plasseringen av 
midlene. 

Kutter skatteregningen

 Jeg har med meg 
en god ballast fra 

landsbygda. Jeg har 
bygd opp bedriften 
med ærlighet og 
hardt arbeid
Ivar Rune Ansnes, Kjell Inge Røkkes snekker

Lukrativt for R økkes snekker

n

Ansnes entreprenør as,
resultat siste tre år

n  Ligger ved sjøen på Konglungen i 
Asker
n  920 kvadratmeter bolig fordelt på 
tre hus. 1951 kvadratmeter kjeller. 17 
mål tomt. 
n  Eget spa, kinosal, trimrom og vin-
kjeller. P-hus for 13 biler med egen 
bilvask. Tennisbane. Kunstige sva-
berg av håndpussede granittblokker. 
n Avisen VG har tidligere anslått pri-
sen til «flere hundre millioner kroner». 

Lite gjenstår før Kjell Inge 
Røkke kan flytte inn i sitt 
nye drømmehus, etter 4,5 

års byggeprosess.–Vi er veldig 
fornøyd og har fått mange gode 
tilbakemeldinger, sier Kristian 
Fodstad i Meinich Arkitekter 
som står bak drømmehuset til 
Kjell Inge Røkke og kona Anne 
Grete Eidsvåg.

Fodstad har jobbet med 
husene siden starten av 2006 og 
nå gjenstår bare papirarbeid for 
arkitekten.

– Det har vært en lang bygge-
prosess. Det er ikke vanlig å 
bruke over fire år på en privatei-
endom, sier han.

Han mener resultatet ikke ble 
så prangende som folk trodde 
det skulle bli. 

– Eiendommen ble ikke over-
dådig svær. Den sitter fint i 
terrenget, sier han.

Som ansvarlig søker er 
Fodstad helt til slutten av bygge-
prosessen. I midten av oktober 
skal de søke om midlertidig 
brukstillatelse, slik at Røkke og 
Eidsvåg får lov å flytte inn. 
Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus er ikke helt klar for 
innflytningsfest hos Røkke. I et 
brev datostemplet i slutten av 
forrige måned etterlyser han en 
mer detaljert rapport for 
mudringsarbeidet Røkke har fått 
utført utenfor eiendommen sin. 
Blant annet påpeker Fylkes-
mannen at avfallet som er tatt 
opp av grunnen kan inneholde 
tungmetaller – noe tidligere 
analyser har vist at det gjør. 
Derfor krever Fylkesmannen at 
det tas prøver av mudderet før 
det får bli liggende på tomten 
som fyllmasse slik Røkke nå har 
gjort. Hvis disse testene ikke er 
tilfredsstillende må avfallet 
fraktes til spesialdeponier. 
Fylkesmannen vil også ha et kart 
som viser nøyaktig hvor avfallet 
er deponert i dag. Røkke har 
frist til 1. november på å avlevere 
ny rapport.

Den midlertidige brukstilla-
telsen skal senere erstattes av en 
ferdigattest, som formelt 
avslutter byggeprosessen. 

Det som gjenstår for å få en 
ferdigattest er at Konglungfaret, 
veien som går inn til Røkkes 
eiendom, må være ferdig oppar-
beidet. 

redaksjonen@dn.no
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Kan snart flytte inn
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