
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Vistdal 

Dato: 14.03.2019 

Tidspunkt: 12.00 – 16.00 

 
 
 
 
Oppmøte på Nesset kommunehus kl. 12.00 for felles avreise til Vistdal. 
 
 
 
 
 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Arild Svensli Lill Kristin Stavik 
leder sekretær 

 
 



Saksliste – Utvalg for teknisk, næring og miljø, 14.03.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 14/19 Referatsaker   

RS 2/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, mars  2019/116 

PS 15/19 Prosjekt 600362 - Eresfjord barnehage, tilbygg - Endring av 
vedtak 

 2019/98 



PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 14/19 Referatsaker



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 2/19 14.03.2019 

 
 
 
 

Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, mars 

 

 

600217 – Utbedring ledningsnett, vann 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2017 2021 1 100 000 0 1 100 000 

 

Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Utbedringer 
ved Øvre veg prioriteres i 2019. Det er avsatt en årlig bevilgning på kr 1 100 000 i 
økonomiperioden 2018 – 2021.  

 

 

600218 – Utbedring ledningsnett, avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2017 2021 300 000 0 300 000 

 

Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Utbedringer ved 
Hargaut og nedre Hammervoll prioriteres i 2019. Det er avsatt en årlig bevilgning på kr 300 000 i 
økonomiperioden 2018 – 2021.  

 

 

 

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2019/116-5 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



 

 

600244 – Skilting/adressering av veier 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2019 2019 500 000 0 500 000 

 

Kommentar: 
Prosjektet med skilting/adressering av veier er ikke ferdig gjennomført. Det er en lovpålagt 
oppgave at alle veger skal merkes så snart de er gitt navn, og stikkveger til hus et stykke unna 
vegen skal også merkes. Denne merkingen er bl.a. til hjelp for at nødetatene skal finne frem.  

 

 

600290 – Vann Meisal 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2018 2019 3 000 000 184 709 2 815 291 

 

Kommentar: 
Prosjektet gjelder forlengelse av vannrør på Meisal, og tilknytning til kommunalt vann for 
eiendommer langs traseen. Konsulenter er leid inn for å lede prosjektet.  
Sak om tvungen påkobling til kommunalt vann- og avløpsnett er behandlet i kommunestyret, PS 
35/18. Resultat legger føringer for hvordan man skal gå frem i forbindelse med tilknytning av 
eiendommer langs den nye traseen.  
Prosjektet ble lyst ut på Doffin i juli., og det kom inn 4 tilbud, Nesset Bygg AS leverte mest 
gunstig tilbud. Prosjektet startet opp i desember 2018, med forventet avslutning i mai/juni 2019. 
Total budsjettramme over flere år er kr 6 000 000. 

 

600296 – Renseanlegg Eidsvåg vannverk 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2016 2019 3 256 000 84 965 3 171 035 

 

Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det omfatter grunnarbeider for 
byggegrop, betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende 
anlegg og maskinteknisk rensing. Høydebassenget var i hovedsak ferdig september 2017. 
Bassenget ble satt i drift august 2017. Ombyggingskontrakten for eksisterende bygg ble tildelt 
Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS. Ombygging hadde 
oppstart august 2017. Testkjøring og innjustering av anlegget har hatt en del utfordringer som 
har forsinket prosjektet. Det har av leverandør av maskinparken vært skiftet en del komponenter. 



Fra uke 46-2018 sendes vann fra nytt renseanlegg ut til abonnentene. Forventet avslutning av 
prosjektet i 2019.  

Vedtatt budsjettramme forventes å holde. Total budsjettramme over flere år er kr 22 350 000. 

 

 

 

600330 – NOS ombygging demens 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

 2017  2019 12 593 000 4 754 461 7 838 539 

 

Kommentar: 
Oppstart på byggeplass uke 27 i 2017. To nye pasientrom på sykehjemmet ble overtatt 22.12.2017. 
Ombyggingen av første gruppe for demente, samt ved ny trapp og heis var ferdig og overtatt 7. 
juni 2018. Ombygging av den 2. gruppen for demente ble overtatt 3. oktober 2018. Prosjektet har 
på bakgrunn av utfordringer i gulvkonstruksjonene fått forlenget byggetid, og vil etter ny 
fremdriftsplan være ferdig første kvartal i 2019. På bakgrunn av en forventning om at 
budsjettrammen ikke ville holde, ble det lagt frem sak om økt bevilgning i kommunestyremøtet 
den 21. februar 2019. Bevilgningen i 2019 ble økt fra kr 1 000 000 til kr 12 593 000. Totalrammen 
ble økt fra kr 65 700 000 til kr 68 013 000.  
Prosjektet sammenfaller med prosjekt 600354 Uteområder NOS og 600355 Inventar NOS.  
Totalramme for dette prosjektet over flere år, etter at økt bevilgning ble gitt, er kr 68 013 000. 

 

 

600341 – Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2018 2019 785 000 525 000 260 000 

 

Kommentar: 
Byggeprosjektet ble påbegynt i slutten av oktober 2018. Prosjektet var forventet ferdigstilt i 
desember, men ble noe forsinket. Årsak er ekstraarbeid i forbindelse med den interne 
dreneringen som bygget skal koble seg på. Denne fungerte ikke. På bakgrunn av dette må deler 
av budsjettrammen for 2018 flyttes over til 2019. 
Vedtatt budsjettramme forventes å holde. Prosjektet er straks ferdig. 

Budsjettet ble i sak om budsjettkorrigering i Kommunestyret, PS 48/18, justert med kr. 650 000. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 1 557 000.  

 

 

600343 – Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon 



Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2017 2019 7 001 000 11 326 6 989 674 

 

Kommentar: 
Prosjektet omfatter etablering av ny brannstasjon i Eresfjord. Tomt til formålet er kjøpt fra Nesset 
Kraft. Prosjektet har fått økt budsjettramme i henhold til kostnadsberegning utført av ÅF 
Advansia Nordvest AS. ÅF Advansia Nordvest er innleide konsulenter, og Strandhagen Arkitekt 
har vært arkitekt for prosjektet. Skisser og funksjonsbeskrivelse er utarbeidet. 
Anbudskonkurranse er utlyst, og frist for innlevering av tilbud var 30. november 2018. Det kom 
inn 2 tilbud, hvorav det ene er utropt som vinner av konkurransen. Deler av budsjettet fra 2018 er 
flyttet over til 2019, men på bakgrunn av at man ikke kom i gang med selve rivnings og 
byggearbeidet, må ytterligere midler flyttes over til 2019. Det forventes at budsjettrammen er for 
lav slik prosjektet ligger an pr. i dag. Prosjektets byggekomité har hatt sitt første møte 30.01.2019, 
byggekomiteens ståsted er at de ønsker at brannstasjonen bygges slik den er planlagt, men at 
prosjektet kan reduseres for å imøtekomme vedtatt budsjettramme gitt at dette ikke går på 
bekostning av beredskapen og lovverk. Prosjektet forventes ferdigstilt 2019. Sak om endring av 
prosjektet og prosjektramme vil komme i kommunestyret 21.03.2019 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 9 884 000. 

 

600344 – Bofellesskap funskj.hemma, Holtan 4 leiligheter 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2017 2019 11 491 000 208 134 11 282 866 

 

Kommentar: 
Norconsult AS har utarbeidet situasjonsplan for området, samt prosjektert infrastruktur som vei, 
vann og avløp. Konkurranse for konsulent/arkitekthjelp for bygget, lekeplass og uteområder var 
publisert på Doffin, med tilbudsfrist 25. juni 218. Streken AS fikk oppdraget, og har tegnet og 
funksjonsbeskrevet prosjektet. ÅF Advansia Nordvest er engasjert som byggherreombud, og de 
har også laget en kalkyle for prosjektet. Det har i lengre tid vært orientert om at budsjettrammen 
ville være for lav, da kalkylen i sak om bevilgning kun har tatt høyde for Husbankens 
gjennomsnittspris for anleggskostnader for en leilighet, multiplisert med antall leiligheter. 
Anleggskostnad er i beste fall 60% av totalpris. Det er ikke tatt høyde for personalbase, prosjekt- 
og felleskostnader, samt sats for reserver og marginer. Det er heller ikke tatt høyde for at tomten 
ikke er klargjort, og at området mangler infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm, fiber, 
parkering og lekeareal. Kompliserte grunnforhold er også fordyrende. Oppdatert kalkyle fra ÅF 
Advansia Nordvest (kr 39 715 500) viser derfor som forventet at bevilgningen er for lav.  

Det er foreslått at fremdriften i dette prosjektet sees i sammenheng med fremdriften i prosjektet 
600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste. Det er orientert om ulike alternativer i utvalg 
for helse og omsorg, formannskap og kommunestyre, og det må avgjøres hvilke alternativer 
administrasjonen skal jobbe videre med.  

Totalramme for prosjektet over flere år er kr 14 000 000. 

 



 

600349 – Brannsikring Holtan, bofellesskapet og omsorgsboliger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2018 2019 500 000 0 500 000 

 

Kommentar: 
Prosjektet kom inn på listen over investeringsprosjekter i 2018 etter behandling av sak om 
budsjettkorrigering i Kommunestyret, PS 48/18.  
Avvik ved virksomheten er utstedet og må lukkes.  Prosjektet har 3 hovedmomenter; anskaffe 
branndokumentasjon, utbedring av bygningsmasse ihht branndokumentasjonen og nytt 
brannalarmanlegg. Prosjektet kom inn igjen på investeringsplana etter budsjettkorrigering i juni. 
Arbeidet med utarbeidelse av brannteknisk tilstandsanalyse er snart fullført. Tilstandsanalysen 
vil gi føringer for hvilke bygningstekniske utbedringer som må utføres og hvordan nytt 
brannalarmanlegg skal utformes. Prosjektet sluttføres i 2019, og kr 500 000 av budsjettrammen 
flyttes fra 2018 til 2019. Totalrammen forblir uendret, kr 700 000. 

600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2018 2020 50 000 000 111 392 49 888 608 

 

Kommentar: 
Kommentar: 

Sak om oppstart av detaljprosjekt ble vedtatt i kommunestyret den 14. desember 2017, PS 86/17. 
Behovskartlegging er ferdigstilt, skisser er utarbeidet og 
funksjonsbeskrivelse/konkurransegrunnlag er påbegynt. Prosjektet er forsinket hovedsakelig av 
to grunner: Uavklart situasjon med helseforetaket ang. ambulansestasjon, samt innsigelser fra 
NVE og fylkesmannen i forbindelse med høring på mindre endring av reguleringsplan (frist 25. 
januar 2019). Det har vært orientert om dette i ekstraordinært formannskapsmøte, samt i 
kommunestyret, og prosjektet har fått signaler om å fortsette planleggingen uten 
ambulansestasjon. Prosjektet er godt i gang med å adressere innsigelsene fra NVE og 
fylkesmannen, men inntil det er gjort, så er det en viss risiko for at helsehuset, med dets planlagte 
funksjoner, ikke kan bygges på tomten ved kommunehuset. Etter at prosjektet fikk signaler om at 
ambulansestasjonen kunne trekkes ut av planleggingen, så jobbes det nå for fullt med å 
ferdigstille konkurransegrunnlag parallelt med å adressere de innkomne innsigelsene til 
reguleringsplanen. Det arbeides for at vedtatt budsjettramme skal holde.  

Det er foreslått at fremdriften i dette prosjektet sees i sammenheng 600344 – Bofellesskap 
funskj.hemma, Holtan 4 leiligheter. Administrasjonen har fått i oppgave å skissere alternative 
løsninger for funksjonene helsehuset skulle dekke, i tilfelle helsehuset ikke kan bygges på tomten 
ved kommunehuset, og disse alternativene vil legges frem for kommunestyret senere.  

 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 123 000 000. 
 

 



600355 – NOS ombygging demens - Inventar 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2018 2019 880 000 268 472 611 528 

 

Kommentar: 
Prosjektet omfatter nytt inventar/ møblement til de ombygde arealene ved NOS. Størsteparten av 
møbler og inventar er satt i bestilling. Det benyttes rammeavtaler gjennom ROR innkjøp så langt 
det lar seg gjøre til dette prosjektet. Prosjektet trenger derfor ikke å utlyses som en egen 
konkurranse. Møbler og inventar til byggefase 1 - 4 er levert, det gjenstår leveranser til dagsenter 
og eldresenter, byggefase 5 og 6. Leveranser av møbler i henhold til ferdigstillelse av de ulike 
byggefasene i hovedprosjektet. Prosjektet er noe forsinket på grunn av forsinkelsene i prosjektnr 
600330. Vedtatt budsjettramme forventes å holde.  
Prosjektet sammenfaller med prosjektnr. 600354 NOS ombygging demens – Uteområde og 600330 
NOS ombygging demens. Prosjektet avsluttes når hovedprosjektet 600330 avsluttes.  
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 150 000. 

 

 

 

600362 – Eresfjord barnehage, tilbygg, forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2018 2019 4 100 000 1 425 4 098 575 

 

Kommentar: 
Forprosjektet er påbegynt med interne ressurser for å kartlegge behov og omfang, samt legge 
rammene for prosjektet. Prosjektet har høy prioritet. Kr 250 000 av budsjettrammen for 
forprosjektet fra 2018 må flyttes over til 2019. Antar at vedtatt budsjettramme for gjennomføring 
på kr 4 100 000 blir for lite i forhold til hva vedtaket sier skal gjøres. Sak om økt bevilgning vil 
komme i kommunestyret 21.03.2019. 
Totalramme inkl. forprosjekt kr 4 400 000. 

 

 

600363 – Øvre Hammervoll veg, rehabilitering 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2019 2019 1 300 000 0 1 300 000 

 

Kommentar: 
Vegen er i svært dårlig stand, veifundamentet er sunket sammen og store steiner kommer opp. 
Det påregnes betydelige arbeider for å få første del av veistrekningen oppgradert (260 meter), 
veifundamentet må graves vekk og nytt veifundament må legges. Det er totalt 360 meter som 



skal ha asfalt og lyspunkter. Det er hentet inn prisoverslag fra maskinentreprenør, Nesset Kraft 
AS (veglys) og NCC (asfalt). Prosjektet startet opp i uke 10/2019 

 

 

 

600364 – Vaktmestertjenesten, nyttekjøretøy 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2019 2019 300 000 139 000 161 000 

 

Kommentar: 
Det blir kjøpt inn 2 Citroën Berlingo til vaktmestertjenesten.  

 

600365 – Renholdstjenesten, nyttekjøretøy 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2019 2019 300 000 150 000    150 000 

 

Kommentar: 
Det blir kjøpt inn 2 Citroën Berlingo til renholdstjenesten. 

 

600366 – EIBUS u-trinn, ombygging klasserom 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2019 2019 2 000 000 0 2 000 000 

 

Kommentar: 
På nåværende tidspunkt er det aktuelt å dele et undervisningslandskap i to separate klasserom. 
Det engasjeres konsulenter for å vurdere hva som må utføres med tanke på brannsikkerhet, 
eventuelt endringer i sprinkleranlegg og ventilasjon. Ombyggingen forsøkes lagt til 
sommerferien, og må stå ferdig til skolestart for skoleåret 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 22/19 07.03.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 15/19 14.03.2019 

Nesset kommunestyre  21.03.2019 

   
 
 
 
 

Prosjekt 600362 - Eresfjord barnehage, tilbygg - Behov for økt ramme 
og endring av vedtak 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyret sitt vedtak fattet i møte 20.09.2018 sak PS 57/18 endres.  

Nytt vedtak i investeringsprosjekt 600362 - Eresfjord barnehage:   

Nesset kommunestyre godkjenner at: 

 Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2. Dette for å imøtekomme økt 
etterspørsel til barnehageplass, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med 
dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen 
vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 

 Gjesteparkering tilhørende Eresfjord bofellesskap tas inn i barnehagens areal.  
 Prosjektets totalramme økes fra kr 4 100 000 til 6 000 000. (Gitt bevilgning for 2019 økes 

med kr 1 900 000).  
 Økt bevilgning finansieres med kr 360 000 i momskompensasjon og kr 1 540 000 i bruk 

av lånemidler (nytt lån). 

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2019 

Nesset kommunestyret sitt vedtak fattet i møte 20.09.2018 sak PS 57/18 endres.  

Nytt vedtak i investeringsprosjekt 600362 - Eresfjord barnehage:   

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2019/98-2 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



Nesset kommunestyre godkjenner at: 

 Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2. Dette for å imøtekomme økt 
etterspørsel til barnehageplass, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med 
dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen 
vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 

 Gjesteparkering tilhørende Eresfjord bofellesskap tas inn i barnehagens areal.  
 Prosjektets totalramme økes fra kr 4 100 000 til 6 000 000. (Gitt bevilgning for 2019 økes 

med kr 1 900 000).  
 Økt bevilgning finansieres med kr 360 000 i momskompensasjon og kr 1 540 000 i bruk 

av lånemidler (nytt lån). 

 
 
 

 

Saksopplysninger 
Det vises til sak i Nesset kommunestyre den 20.09.2018, PS 57/18. Det ble ved behandling av 
denne saken gjort følgende vedtak i Nesset kommunestyre; 

«Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, ivareta de 
ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til 
barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 

Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på øvresida trekkes ut slik at 
man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle avdelingen rustes opp til dagens standard. 
Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den 
delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 

kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

Planleggingsarbeidet iverksettes straks med egen, eventuelt innleid kompetanse. Dette gis høy prioritet for 
at tilbygget kan stå klart til neste barnehageår.» 

 

Dette vedtaket er svært omfattende og langt mer kostnadskrevende enn vedtatt budsjettramme. 
Det har tidligere vært informert om dette i både formannskapsmøter og kommunestyremøte i 
forbindelse med orienteringer om investeringsprosjekter. Det er også mer enn hva Eresfjord 
barnehage har meldt behov for. Grunnlaget for budsjettrammen var at det skulle bygges til et 
tilbygg på omlag 100 kvadratmeter i en etasje mot sørvest, samt at det kunne utføres mindre 
tilpasninger i eksisterende lokaler.  

 

Kommunestyret vedtok ved behandling av PS 57/18 at den gamle avdelingen skulle rustes opp til 
dagens standard. Dette betyr å heve standarden til gjeldende teknisk forskrift, TEK17, noe som 
vil bli svært kostnadskrevende. Ved å bygge om eksisterende til TEK 17 vil det bli krav til blant 
annet energieffektivitet, noe som betyr omfattende ombygging i forhold til krav om 
isolasjonsevne, ventilasjon, vinduer m.m.  

 



Ved å utvide barnehagens uteområde til å omfatte også uthuset på nabotomten, vil kommunen 
måtte legge om strømforsyningen til dette uthuset, da dette i dag er forsynt fra Eresfjord 
bofellesskap (tidl. Eresfjord Trygdeheim).  

 

Det har vist seg at den beste muligheten for å bygge til Eresfjord barnehage er mot nord, dette på 
grunn av forhold i grunnen. Kommunestyret vedtok også at tilbygget burde vurderes mot nord. 
Dette vil gi et tilbygg i to etasjer på grunn av at terrenget skråner, hvorav hovedetasjen blir 
barnehage og personaldel, mens underetasjen blir et uinnredet lagerlokale. Barnehagen vil da 
ikke ha behov for uthuset som er lokalisert på nabotomta.  

 

På bakgrunn av at tilbygget blir i to etasjer, lar det seg ikke gjøre å dekke arealbehovet Eresfjord 
barnehage har i hovedetasjen innenfor vedtatt budsjettramme. For å beregne budsjett har vi 
Holte Kalkulasjonsnøkkel å støtte oss til. Dette er en prisbank, hvor det er innhentet 
gjennomsnittspriser i Norge, for bygging av en rekke typer bygninger. Basert på 
kvadratmeterpriser i denne prisbanken vil prosjektet ha behov for en budsjettramme på kr 
6 000 000. 

 

Tabell 1; budsjettbehov: 

Del av bygg Antall m2 Sum 

Barnehage, tilbygg 2 etasjer Ca 190 5 650 000 

Mindre ombygginger i eksisterende 
bygningsmasse 

- 350 000 

Totalt hele prosjektet  6 000 000 

 

Kostnadene inkluderer planlegging, innleid kompetanse, felleskostnader, reserver og marginer. 
Kostnadene er basert på Holtes kalkulasjonsnøkkel. 

 

Vurdering 
Det er forsøkt å finne gode løsninger for prosjektet innenfor budsjettrammen. 
Kostnadsberegninger for prosjektet viser at budsjettrammen er for knapp, selv om man tar ut fra 
vedtaket punktene om å ruste opp eksisterende bygningsmasse til dagens standard og utvidelse 
av barnehagens uteområde til også å innbefatte uthuset i tilknytning til bofellesskapet. Det 
vurderes derfor som mest hensiktsmessig å be om økt bevilgning for prosjektet, slik at 
arealbehovet til Eresfjord barnehage blir dekket. For å ha større handlingsrom til å finne gode 
løsninger innenfor ny totalramme, formuleres prosjektets vedtak noe enklere enn det 
opprinnelige vedtaket som ble gjort i sak, PS 57/18, Nesset kommunestyre den 20.09.2018. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Behovet for økt budsjettramme gir et økt lånebehov på ca. kr 1 540 000.  

 

Betydning for folkehelse 
Det har stor betydning for barnefamilier å ha barnehageplass i nærmiljøet til dere de bor. (Ref. 
sak i Nesset kommunestyre den 20.09.2018, PS 57/18.)



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 59/18 30.08.2018 

Utvalg for oppvekst og kultur 20/18 11.09.2018 

Nesset kommunestyre 57/18 20.09.2018 
 
 
 
 

Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage 

Rådmannens innstilling 
For å imøtekomme økende behov for barnehageplasser ved Eresfjord barnehage og kunne ivareta 
et godt arbeidsmiljø for både ansatte og barnehagebarn, innstiller rådmannen på alternativ a) 
Tilbygg Eresfjord barnehage.  

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme.  

 

Saksopplysninger 
Ved Eresfjord barnehage er det nå 19 barn som har plass, 11 barn over 3 år og 8 barn under 3 år. 
Det tilsvarer 27 plasser siden de under 3 år teller for 2 plasser. 
For barn under 3 år kreves det et areal på 5,3m2 pr barn og for barn over 3 år kreves det et areal 
på 4,0m2, totalt krever dagens barn 86,4m2 etter minstenormen.  
Barnehagen har et godkjent leke-/ og oppholdsareal på 96m2, men det ene rommet er nå brukt til 
soverom og er lite egnet til lekerom. Dermed er barnehagen helt på smertegrensen til hva som 
kan tåles arealmessig i forhold til lovverk. 
Slik barnehagen organiserer hverdagen er de stort sett delt i to grupper med små og store på 
hvert sitt område avdelt med reoler. Det er ikke ideelt med tanke på støy og uro, men det er den 
beste løsningen på nåværende tidspunkt. 
 
Som en følge av at barnehagen har tatt inn flere barn enn tidligere har personalgruppen økt og 
plassen har dermed blitt enda mindre. 
Grovgarderoben ved barnehagen er for liten, noe som har vært et tema i mange år. Personalet har 
ikke egen garderobe, kun et lite skap med dør inne på toalettet og en knaggrekke i en krok i 
gangen til å henge klær. Personalrom har de heller ikke, det brukes til 
øvingsrom/gruppedelingsrom/arbeidsplass for ansatte. Siden barnehagen har vokst med antall 
plasser og barnehagene har fått en ny pedagognorm som sier at pedagogtettheten skal øke fra 
01.08.2018, er det også et behov for kontorplasser til pedagogene i barnehagen.  
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/770-2 

Saksbehandler: Tanja A. Holsæther Bersås  



I Eresfjord og Eikesdal er det totalt 6 barn under barnehagealder som vi vil anta kommer til å 
søke plass ved Eresfjord barnehage, 4 av disse 6 barna har allerede søkt plass fra januar og utover 
våren og sommeren 2019. I tillegg har vi et hovedopptak med søknadsfrist 15. september, hvor 
det kan komme flere søknader. I forbindelse med søknader som behandles på hovedopptakene 
ligger det rettigheter i forhold til å få barnehageplass. Siden disse 6 barna er under tre år teller de 
som 12 plasser og krever et minimumsareal på 31,8m2. Med bakgrunn i lovlighet i forhold til 
areal vil vi måtte si nei til søknader som er kommet inn og som vi antar vil komme. Dette er en 
veldig beklagelig situasjon med tanke på den veksten vi har hatt av barnefamilier i indre. 
 
Høsten 2019 er det kun 2 barn som går over i skolen så det vil fortsatt være for lite 
barnehageplasser i Eresfjord i forhold til antatte søknader. Søkerne på barnehageplasser i 
Eresfjord kan tilbys barnehageplass i Eidsvåg området, ved Eidsvåg barnehage, Liedgarden 
barnehage AS eller Farmen friluftsbarnehage AS. Men dette vurderes som en mindre heldig 
løsning pga kjøreavstanden. Foreldre som har arbeid i Eresfjord vil måtte kjøre ca. 4 mil for å 
levere barnet i barnehage før jobb og ytterligere 4 mil for henting, altså ca. 8 mil daglig. Det er 
riktignok noen foreldre som jobber i Eidsvåg, men ofte er dette tilknyttet skift/turnus. Vistdal 
barnehage er et annet alternativ, men her begynner det å bli få ledig plasser, samt at 
kjøreavstanden vil være lik som for Eidsvåg-alternativet. 
 
Alternativ til løsning: 

a) Tilbygg Eresfjord barnehage 
Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen utvides mot sør/sørvest og vil bestå av 
personalfløy og oppholdsareal til barnehagebarna. Personalfløyen inneholder garderobe, 
pauserom, kontor og vareinngang, mens oppholdsarealet integreres og utvider det 
eksisterende oppholdsarealet som blant annet vil gi mer fleksibel deling av storbarn- og 
småbarngruppe. 

Investeringskostnad, budsjett:     kr  3 300 000 

 
b) Omgjøring og renovering av uthus ved Eresfjord bofellesskap 
Barnehagedriften tar i bruk et bygg som ligger like utenfor barnehagens uteområde, i 
nordvestlig hjørne av tomten. Uthuset har vært tilknyttet Eresfjord bofellesskap med 
funksjon som lager/verksted og er et kaldtlager bygget i 1986 på ca. 70m2. Uthuset må 
totalrenoveres og bygges om til en frittstående barnehageavdeling med toalett, garderober og 
oppholdsareal, samt areal for teknisk anlegg og renhold. Uthuset ligger på tomten til 
Eresfjord bofellesskap som skal avhendes, men kommunen kan foreta en grensejustering og 
beholde uthuset videre i kommunal eie. 

Investeringskostnad, budsjett:     kr   1 700 000  

 

Vurdering 
Samlet drift under samme tak som alternativ a) innbefatter vil være den mest fremtidsrettede og 
kvalitetsmessig beste løsningen for barnehagetilbudet i Eresfjord. Blant annet vil 
personalressursen være samlet til enhver tid og man kan uten praktiske utfordringer veksle 
barnegruppens sammensetning. Barnehagetilbudet vil generelt sett stå sterkere på tross av 
høyere investeringskostnad enn alternativ b). Utvidelse av bygget vil gi marginal økning i 



driftskostnader i form av noe oppvarming, renholdsressurs og utvendig overflatevedlikehold. 
Eksisterende brann- og ventilasjonsanlegg benyttes og gis kun en utvidelse. 

Renovering av uthus ved Eresfjord bofellesskap har lavest investeringskostnad av alternativene, 
samt kun marginal økning i driftskostnader. Alternativet er billigst, men vil derimot gi mer 
krevende daglig organisering for de ansatte. Man får en todelt drift og uthuset vil ikke løse 
utfordringene med garderobefasiliteter til barn og ansatte, samt kontor til ansatte i eksisterende 
barnehagebygg. 

I hensyn av beliggenheten har det vært vurdert å benytte deler av Eresfjord bofellesskap til 
barnehage. Men det vil kreve betydelig investering i bygget til både overflaterenovering og 
rehabilitering av tekniske anlegg, samt brannteknisk oppgradering. Eresfjord bofellesskap er 
662m2 og ved å benytte ca. 100m2 til barnehage har kommunen fortsatt måtte betalt driftsutgifter 
for resten av bygget. Eresfjord bofelleskap er vedtatt avhendet og eiendomsmeglerforetak er 
snart ferdig med klargjøring av eiendommen for salg på det åpne markedet. Et salg av denne 
eiendommen vil kunne generere ny aktivitet i bygget og bygda for øvrig. Om det delvis hadde 
blitt tatt i bruk som barnehage i kommunal eie ville dette begrenset muligheten for ny aktivitet.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Både alternativ a) Tilbygg Eresfjord barnehage og alternativ b) Omgjøring og renovering av 
uthus ved Eresfjord bofellesskap vil gi en liten, men lik økning i driftskostnader. 
Begge alternativene må lånefinansieres og øker kommunens kapitalkostnad. 
 
Betydning for folkehelse 

Det har stor betydning for barnefamilier å ha barnehageplass i nærmiljøet til dere de bor.  

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

For å imøtekomme økende behov for barnehageplasser ved Eresfjord barnehage og kunne ivareta 
et godt arbeidsmiljø for både ansatte og barnehagebarn, innstiller rådmannen på alternativ a) 
Tilbygg Eresfjord barnehage: 

 

Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen utvides mot sør/sørvest og vil bestå av 
personalfløy og oppholdsareal til barnehagebarna. Personalfløyen inneholder garderobe, 
pauserom, kontor og vareinngang, mens oppholdsarealet integreres og utvider det 
eksisterende oppholdsarealet som blant annet vil gi mer fleksibel deling av storbarn- og 
småbarngruppe. 

Investeringskostnad, budsjett:      kr 3 300 000 

 

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme.  



 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Utvalget var på befaring i Eresfjord barnehage før behandling av saken. 
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til 
antall barn, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til 
arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd 
mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, 
kjøkken og toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på 
øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i 
barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som 
inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres 
av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
 

Enstemmig vedtatt tilrådd. Formannskapets tilråding fikk 0 stemmer og falt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta 
lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. 
Taket på øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i 
barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som 
inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

 



 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Eva Solstad Alme fremmet følgende forslag: 
 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til 
antall barn, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til 
arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd 
mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, 
kjøkken og toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på 
øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i 
barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som 
inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres 
av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

 
Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand fremmet Utvalg for oppvekst og kultur sitt forslag 
med følgende tillegg som nytt 3. avsnitt: 
 

Planleggingsarbeidet iverksettes straks med egen, eventuelt innleid kompetanse. Dette gis 
høy prioritet for at tilbygget kan stå klart til neste barnehageår. 
 

Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand endret sitt forslag til et oversendingsforslag. 
 
Forslaget til Eva Solstad Alme ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og 
falt.  
 
Oversendingsforslaget til Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta 
lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på øvresida trekkes 
ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle avdelingen rustes opp til dagens 



standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens areal. Barnehagens uteområde 
utvides med den delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
 
Planleggingsarbeidet iverksettes straks med egen, eventuelt innleid kompetanse. Dette gis høy 
prioritet for at tilbygget kan stå klart til neste barnehageår. 
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