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1 Sammendrag 

Hensikten med en hovedplan er å få en samordning av tiltak som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold 
og utvikling (FVDU) av kommunal bygningsmasse. Planen vil gi et godt grunnlag for prioritering og å få et 
realistisk vedlikeholdsbudsjett. Et godt vedlikehold av bygningsmassen vil sikre en bedre og forutsigbar 
økonomi.  
 
Planen vil derfor være et overordna styringsdokument for disponering og prioritering av vedlikeholds- og 
investeringstiltak. 
 
Hovedplanen blir rullert/revidert årlig med de endringer og oppdateringer som har skjedd siste driftsår. 
Hovedplanen blir fremmet for politisk behandling og vedtas av kommunestyret i november.  
 
FVD-system er innkjøpt, noe som vil gi en bedre forutsetning til å planlegge drift og vedlikehold i 
framtiden. 
 

2 Innledning 

Hovedplan for kommunal bygningsmasse beskriver organisering og driftsopplegg av kommunal 
bygningsmasse og utomhus-områder. Det er laget egne kapitel som viser en tiltaksplan for driftsbudsjett 
2017 og tiltaksplan for investeringer i perioden 2017-2020.  
 
Innrapporterte kortsiktige vedlikeholdstiltak, ENØK- tiltak (energiøkonomisering) HMS-tiltak (Helse, 
miljø og sikkerhet) og UU-tiltak (Universell utforming) er tatt inn og vist i prioritert rekkefølge. 
 
Kapitelet som omfatter økonomi viser kommunens budsjetterte midler til vedlikehold over en 10 års 
periode (2008-2017).  
 
Det er benyttet KOSTRA-tall i statistikken som er framstilt for å vise en sammenligning med 
sammenlignbare kommuner, gjennomsnitt for Nord-Trøndelag og landet utenom Oslo.  
 
Andre kommunale planer som hensynstas er: 

 Økonomiplan  

 Klima- og miljøplanens handlingsprogram (revideres årlig i forbindelse med økonomiplan)  

 Samla plan for energieffektivisering, vedtatt 19.12.2011 

 Handlingsplan for universell utforming 2011-2014, vedtatt 30.5.2011 (Det er ikke lenger krav om 
kommunedelplan for universell utforming. Retningslinjer og krav innarbeides i forbindelse med 
revisjon av kommuneplanens arealdel) 

 Handlingsprogram for HMS. (Periodisk gjennomgang av HMS 2 ganger per år / enhet, samt 
vernerunder) 

 Virksomhetsplan for Teknisk avdeling (rulleres hvert år)   
 
Historikk: 
Organiseringen for drift av kommunale bygg og eiendommer ble endret fra 1. januar 2004 som et ledd i 
en omorganiseringsprosess. Fram til da var vaktmestere og renholdere knyttet opp mot de enkelte bygg 
og tjenesteenhet, mens de nå er en samlet vaktmestergruppe underlagt teknisk avdeling.  
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Det ble iverksatt ny ordning for renholdet 1. september 2005. Dette etter en samlet vurdering av 
kommunens bruk og fordeling av total renholdsressurs. Ut fra kartlagt ressursbruk fordelt på areal, ble 
ressursbruken harmonisert for barnehagene sin del. 
      
Fra 21.06.10 overtok kommunen eierskap, herunder drift og vedlikehold, av idrettshallen og 
samfunnshus (Gimle). Renholdet ble utført av innleid renholdsfirma fra overtakelsen og fram til 
1.1.2015. Renhold utføres nå i egenregi, samt at drift og vedlikehold er tillagt vaktmestere på OBUS.  
Utleie av hall og samfunnshus utføres av Servicesenteret.  
 
Antall kommunale utleieboliger (eneboliger) har blitt redusert ved at de er solgt til private. Antall 
boenheter er delvis erstattet med kjøp av leiligheter i private leilighetsbygg.  
 
Outsoursing/konkurranseutsetting av renholdet ble vurdert i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av Hovedplanen i sak 120/12 (18.12.12). Det ble vedtatt å videreføre renholdet i egenregi.   
 
Vaktmesterressurs redusert med 50 % stilling i 2013. 
 
Skage Aktivitetssenter (Skage BOA) ble vedtatt solgt til Skage aktivitetssenter SA, k-sak 25/13 (18.3.13), 
og ble formelt overdratt 1.6.13. 
 
Øysletta skole nedlagt fra høsten 2013, og elever overført til Overhalla barne- og ungdomsskole fra og 
med skoleåret 2013-14. Det er pr.dd ikke tatt stilling til videre bruk av skolebygget. 
 
Fra 2013 og fram til i dag har vi solgt følgende boliger:  

- Grovin 12 (solgt I slutten av 2013) 
- Grovin 11 A – B – C – D (firemannsbolig) 
- Svenningsbrona 15 (enebolig) (Bjørbo) 
- Krabbstuvegen 34 (enebolig) (Østlund) 

 
Overhalla Frivilligsentral (Vangen) overtatt av kommunen i 2014. 
 
Barlia bygg (barnehage) kjøpt i 2014. 
 
Østre bygg (OBUS) og gml. barneskolen (OBUS) revet i 2015. 
 
Langlia 8 (bolighus), kjøpt 2015. 
 
Feiing og tilsyn ble utført i egenregi fram til 2009, og i perioden 2009-2015 har tjenesten vært 
konkurranseutsatt. Tilsyn av særskilte brannobjekt er fram til 1.1.2016 utført i egenregi. 
Fra og med 1.1.2016 er feiing og tilsyn tillagt felles brannordning Namdal brann- og redningsvesen (2 
feiere).                                                                                          
 
Fra 1.9.2015 ble brannvesenets oppgaver organisert i Namdal brann- og redningsvesen (Overhalla, 
Høylandet og Grong). 1.1.2016 ble 16 frivillige brannmannskap overført til ny ordning. Hver kommune 
har imidlertid økonomisk ansvar for bygninger og utstyr inkl. biler som er stasjonert i den enkelte 
kommune. 
 
Barlia (tidl. gml. husmorskolen (vgs.)) kjøpt høsten 2016.  
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3 Organisering og driftsopplegg  

Teknisk avdeling består i dag av en administrasjon og uteavdelinger.  Totalt er det 31 personer som 
budsjettmessig tilhører avdelinga. Dette utgjør ca. 25 årsverk utenom deltids brannmannskaper (16) 
som nå er tilknyttet Namdal brann- og redningsvesen. Avdelingen har kun budsjettmessig oppfølging av 
bygg, biler og utstyr. 
 
 
 

Teknisk sjef har det overordna ansvar for kommunal bygningsmasse og internkontroll - kvalitetssikring. 
Innenfor kommunal bygningsmasse er det i dag 5 stillinger som vaktmester og 16 stillinger som 
renholder. En avdelingsingeniør er tillagt arbeidsoppgaver med utleie av kommunale boliger og eiendom 
og Servicesenteret forestår utleie av Gimle. 
 
Kommunikasjon via intranett 
På kommunens intranettside innrapporteres vedlikeholdsoppgaver fra enhetene direkte. I tillegg kan det 
innmeldes tiltak i avviks- og forbedringssystemet – særskilt. Innmeldte tiltak vurderes fortløpende av 
driftspersonellet, og eller i samråd med teknisk sjef. Vurderinger/løsninger/status kan følges på hvert 
enkelt tiltak.  
 

3.1  Vaktmestergruppen 

Vaktmesterressurs: 

 Det er per i dag totalt 5 årsverk fordelt på 5 vaktmestere på kommunal bygningsmasse.  
 
Organisering: 

 Vaktmestergruppen er direkte underlagt teknisk sjef, med en ledende vaktmester som har et 
koordineringsansvar for gruppen.  

 Enhetsledere ved det enkelte bygget forholder seg til ansvarlig vaktmester eller har direkte 
kommunikasjon med teknisk sjef ved behov.  

 Det gjennomføres faste driftsmøter, som hovedregel, hver første tirsdag i måneden. 

 Kommunale bygg er inndelt i 4 områder med en ansvarlig vaktmester per område. 
 
Beskrivelse av arbeidsoppgaver, områder, ressurs og oppmøtested: 
Vaktmestere har ansvar for det vedlikeholds-, tekniske-, og renovasjonsmessige innenfor sitt område, og 
evt. andre oppgaver som den enkelte kan bli pålagt av teknisk sjef. I tillegg har den enkelte ansvar for 
tilleggsoppgaver som beskrevet under hvert område, jfr. tabell på neste side. 
Vaktmestrene har siden 2014 utført flere mindre bygningsprosjekt i egen regi. Fremover vil vi i større 
grad se på dette som en fast regel før det leies inn eksternt. 
 
 
 
 

Organisasjonskart Teknisk avdeling 
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Ansvarsoppgaver knyttet til vaktmesterstilling: 
Oppgaver: Beskrivelse:  

Brannvernleder Vaktmester har ansvar for brannvern og 
brannforebygging. Herunder – organisere og holde 
brannøvelser i henhold til gjeldende retningslinjer. 
 

 

Ansvarlig for 
sonens tekniske 
utstyr  
 

Vaktmester har ansvar for å påse at enhetens 
tekniske utstyr er i orden, og eventuelt tilkalle 
hjelp når dette er nødvendig. Når det gjelder faste 
serviceavtaler følges dette opp i et samarbeid med 
ledende vaktmester, som koordinerer alle 
kommunens serviceavtaler.  
I tilknytning til ansvaret for det tekniske utstyr, 
ligger også ansvar for å planlegge, tilrettelegge og 
følge opp ENØK- tiltak.  

Det tekniske utstyr omfatter: 
- Fyringsanlegg 
- Elektriske anlegg 
- Brannvarslingsanlegg   
- Data- og telefonanlegg 
- Utstyr generelt 
 

Ansvarlig for 
løpende 
vedlikehold  

Vaktmester har ansvar for at løpende vedlikehold 
av byggene, inventar/utstyr og utomhus-områdene 
blir ivaretatt.  

 

Ansvarlig for 
renovasjon 
  
 

Vaktmester har ansvar for at renovasjon blir 
forsvarlig utført.  
 

Dette omfatter:     
- Tilrettelegge for søppeltømming. 
- Tilrettelegge for snørydding 
   samt rengjøring av søppelrom  
   og gårdsplass. 

Legionella Ledende vaktmester har ansvar for utførelsen av 
den løpende legionellakartlegging samt 
risikokartlegging alle bygg. I tillegg ansvar for de 
fysiske regelmessige arbeider med 
varmebehandling. Jfr. veiledninger og aktuelt 
regelverk. 

Dette omfatter alle kommunale bygg 

Radon Ledende vaktmester har ansvar for målinger og 
rutiner. 

Omfatter alle kommunale bygg 

Økonomi 
   
 

Vaktmester har ansvar for budsjett.  
 

Herunder:  
- Attestering av faktura som   
  omfatter byggene i sonen. 
- Budsjettkontroll. (Påse at  
  regnskapet samsvarer med 
  budsjett.) 
 

 
Område 1  
Bygninger:  
Stillingsressurs:    
Oppmøtested:    
Spesielt ansvar: 
 

 
Helsesenter, sykeheim, Ranemstunet, Laksvoll og Arnebo  
100 %  
Sykeheimen  

 (elektro) medisinteknisk utstyr og hjelpemidler 

 Sykesignalanlegg og trygghetsalarmer 

 Drift av SD anlegg. 

 
 
Område 2  
Bygninger:    
Stillingsressurs:   
Oppmøtested:   
Spesielt ansvar:  

 
OBUS og Gimle. 
100 %  
OBUS  

 Drift og vedlikehold av svømmebasseng 

 Fyringsanlegg (pellets) 
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Område 3 
Bygninger:  
  
 
Stillingsressurs:   
Oppmøtested:    
Spesielt ansvar: 
 

 
Hunn skole, Skage barnehage og avd. Trollstua + (brakkerigg midlertidig),   
samt kommunale boliger (inkl. 6 mannsbolig Skage (OFU)) og omsorgsleiligheter på 
Skage 
100 % 
Hunn skole 

 Fyringsanlegg (pellets) 

 Hjelpemidler 

 
 
Område 4 
Bygninger:  
  
 
 
Stillingsressurs:   
Oppmøtested:    
Spesielt ansvar:  

 
Administrasjonsbygget, Ranemsletta barnehage, Moamarka barnehage, Skage 
barnehage avd. Barlia, kommunale utleieboliger og leiligheter (inkl. 2 leiligheter i ett 
av barnehagebyggene ved Ranemsletta), omsorgsboliger og kommunalt lager. 
(Øysletta skole og gml. Ranemsletta barnehage 1 bygg)  
100 % + 100 % prosjektarbeider (selvfinansierende) 
Teknisk avdeling  

 Ledende vaktmester og renholdsleder 

 

3.2  Renholdsgruppen  

Renholdsressurs: 

 Det er per i dag om lag 10 årsverk fordelt på 16 renholdere.  
I tillegg er det etablert en fast vikarordning (30 % stillingshjemmel). 
 

Organisering: 

 Renholdsgruppen er organisert med en renholdsleder (ledende vaktmester), samt 3 
områdeansvarlige renholdere.  

 Enhetsledere forholder seg til ansvarlig vaktmester, renholdsleder eller områdeansvarlig 
renholder. 

 
Beskrivelse av arbeidsoppgaver, områder og ressurs: 
Renholdsleder: 
• Ledelse og koordinering av renholds- og vaktmesterressurser og bidra til faglig utvikling 
   av drifta.  
• Nærmeste kontaktpunkt mot teknisk sjef, herunder rapportering og bidra til gjensidig    
   informasjonsutveksling. 
• Ansvar for avviksregistrering og rapportering i tråd med internkontrollsystemet. 
• Være første kontaktpunkt ved varsling av fravær og oppfølging av sykemeldte. 
 
Områdeansvarlige renholdere har i tillegg til daglig renhold, ansvarlig for: 
• Å skaffe vikarer for korttidsfravær, inntil 3 dager. (Ut over dette fast vikarordning som  
   skaffes ved henvendelse til konsulent merkantil på teknisk avdeling.) 
• Bestilling og innkjøp av artikler for renhold. (All fakturering skal gå via vaktmester.) 
• Ansvarlig for oppfølging av renholdsplan i samråd med vaktmester og enhetsleder. (Årlig  
   evaluering av renholdet innenfor hvert område. 
 
Område 1  
Bygninger:  
   
 
Stillingsressurs:   
 
 

 
Kommunal bygningsmasse på Ranemsletta (eks. Administrasjonsbygget) og Øysletta. 
Totalt ca. 359 % (6 renholdere) ca. 14 m2 pr 100 % stillingsprosent. 
 
- Ranemsletta barnehage: 90 %.  
- Helsesenteret inkl. sykeheimen: 181 %.  
- Laksvoll og Arnebo: 22 %. 
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Renholdsplan:  
Totalt renholdsareal: 

- Ranemstunet: 4 %. 
- Moamarka barnehage avd. Barlia: 30 %. 
- Moamarka barnehage: 32 %. 
 
Ja. 
4879 m2 eks Ranemstunet. 

Område 2  
Bygninger:   
Stillingsressurs: 
 
 
Renholdsplan: 
Totalt renholdsareal: 

 
Kommunal bygningsmasse på OBUS. 
Totalt 290 % (4 renholdere) ca. 17 m2 pr stillingsprosent. 
Stillingsressursen nedjustert fra 320 % til 290 % etter at ny barneskole er tatt i bruk. 
 
Ja. 
5159 m2. 
 

Område 3  
Bygninger:  
  
Stillingsressurs:  
 
 
 
Renholdsplan: 
Totalt renholdsareal: 

 
Kommunal bygningsmasse på Skage. 
Totalt 305 % (5 renholdere) ca. 14 m2 pr stillingsprosent. 
- Hunn skole: 190 %. 
- Skage barnehage: 60 %. 
- Skage barnehage avd. Trollstua: 20 %. 
- Skage barnehage brakkerigg (midlertidig): 35 %. 
Ja. 
3781 m2 (eks. brakkerigg (midlertidig)). 

Område 4  
Bygg:     
Stillingsressurs:   
Renholdsplan: 
Totalt renholdsareal: 

 
Administrasjonsbygget og utleieboliger ved behov. 
100 % (2 renholdere) ca. 25 m2 pr stillingsprosent. 
Ja. 
2578 m2 (eks. utleieboliger) 

Gimle 
Bygg:  
Stillingsressurs: 
Renholdsplan: 
Totalt renholdsareal: 

 
Idrettshall og samfunnshus. 
30 % (1 renholder) ca. 76 m2 pr stillingsprosent. 
Ja.  
2281 m2 inkl. skytebane, (eks. skytebane i 2.etg. renhold utføres av leietaker).  

 
Det er utarbeidet renholdsplaner for hvert bygg som beskriver frekvens av renhold (daglig/ukentlig/ 
månedlig). I tillegg er det laget et renholdsprogram som beskriver hvilke produkt som skal benyttes til de 
ulike objektene (golv, vegger, tak, møbler og annet inventar, samt inventar i sanitærrom). HMS datablad 
for renholdsprodukter foreligger. Renholdsplanene vil bli oppdatert der kvalitet vurderes. 
 
Renholdsareal   Oppvarmet areal  Bruksareal (BRA) 

    

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Measuring_Internal_Floor_Area_Norway.gif
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4 Beskrivelse av bygningsmassen 

Ansvar. 
Tjeneste 

Byggeår/sist 
rehabilitert 

Bygninger: Oppvarmet 
areal m2 

Renholds-
areal m2 

Bruksareal 
m2 

6030.13000 -69/2014 Administrasjonsbygget  2786 2578  

6030.19051 -1977 / 1997 
A og B   
2003 C 

Overhalla helsesenter inkl. sykeheim 4666 3593  

6030.22151 2011 passiv Ranemsletta barnehage  786 726  

6030.22151 -1979, -1983 Gml. Ranemsletta barnehage (1 bygg)     

6030.22152 -1986/-1992 Skage barnehage  580 401  

6030.22153 -1991 Moamarka barnehage  169 158  

6030.22154 2005 Skage barnehage avd. Trollstua  172 163  

6030.22156  Moamarka barnehage avd. Barlia  418 402  

6030.22251 -1970/2009 
 
 

2015 passiv 

Overhalla barne- og ungdomsskole  
OBUS inkl. naturfagbygget og 
basseng 
(Barneskolen) 

5631 5159  

6030.38150  OBUS – Svømmehall     

6030.38101 -1984 Gimle Idrettshall og samfunnshus  2561 2281  

6030.22252 -74/-83/-96 Hunn skole  3580 3217  

6030.22253 -55/-86/-96 Øysletta skole (nedlagt høsten -13) 877 869  

6030.26550  
-75, -92, -96 
-77, -81, -83 

2005 
 

-85 
-?/2007 

Omsorgsboliger/leiligheter:  
12 leiligheter Skage  
6 leiligheter Ranemsletta 
12 leiligheter Laksvoll  
5 leiligheter Arnebo 
2 leiligheter Øysletta 
10 leiligheter Ranemstunet 

   

6030.26559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 ombygd 

Kommunale boliger / leiligheter: 
(totalt 14 leiligheter i leilighetsbygg 
til utleie): 
Tuva I m/ garasje 
Tuva II u/ garasje 
Nordtun I m/ garasje 
Nordtun II u/ garasje 
Langlia 8 
Vestly m/ garasje 
Briksellia u/ garasje 
1 tidl. bygg Ranemsletta bhg.  
(2 leiligheter) 

   

6030.26559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6030.26555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 passiv 

Hildremstunet 5A (2 soverom) 
m/garasje  
Hildremstunet 9A (2 soverom) 
m/garasje  
Hildremstunet 7 B (1 soverom) 
m/garasje  
Sætertun u/garasje 
Snekkarvegen u/garasje  
 
 
6 mannsbolig Skage (OFU) 

   

6030.26559  Kommunalt lager/brannstasjon    

6030.26559  Gml. brannstasjon    

  Barlia (bhg.) kjøpt i 2014    

  Frivillighetssentralbygget 
Ranemsletta kjøpt i 2014 

   

  Barlia (tidl. gml. husmorskolen vgs) 
kjøpt 2016 

   

NB! Tabell vil bli oppdatert i forbindelse med nytt FDV-system. 
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5 Beskrivelse av grøntanlegg 

Kommunale grøntområder blir ivaretatt gjennom en vedlikeholdsavtale med NAMAS (området fra og 
med Bertnem til og med Ryggahøgda).  
 
Kommunale grøntområder i Skageområdet blir ivaretatt av ansvarlig vaktmester i sone 3 Skage. 
 
I forbindelse med stedsutviklingstiltak i sentrumsområdene på Ranemsletta og Skage er det opparbeidet 
uformelle møteplasser. Drift og vedlikehold av disse blir ivaretatt av henholdsvis NAMAS og ansvarlig 
vaktmester i sone 3 Skage. 
 
Ved kommunale utleieboliger har leietaker ansvar for alminnelig vedlikehold rundt boligen, blant annet 
plenklipping. 
 
Vedlikehold av fellesarealer tilknyttet leilighetsbygg og hvor kommunen er leietaker, dekkes av innbetalt 
fellesutgifter til de ulike borettslag/hus-styrene.  
 

6 Beskrivelse energiøkonomisering (ENØK) 

Det er utarbeidet en Samla plan for energiøkonomisering (ENØK), rapport datert mai 2011. Planen 
omfatter en kartlegging av skolene OBUS, Hunn og Øysletta, barnehagene Moamarka, Skage og avd. 
Trollstua, Helsesenteret og sykeheimen, Administrasjonsbygget og Gimle, og med forslag til ENØK-tiltak 
og gjennomføringsplan.  
 
Samla plan for ENØK ble vedtatt av kommunestyret i sak 107/11 den 19.12.2011, og skal legges til grunn 
ved framtidig gjennomføring av tiltak med sikte på å nå vedtatte mål om 20 % energieffektivisering og 
gradvis overgang til fornybare energikilder i tråd med kommunens klima- og miljøplan (tidl. klima- og 
energiplan). Samla plan for ENØK skal brukes opp mot Enova ved framtidige byggeprosjekter som bidrag 
for å utløse tilskudd. Det kan søkes om tilskudd for nybygg, konvertering til fornybar energi og ENØK, og 
tiltak generelt. Det stilles imidlertid krav til søker om gjennomføringsevne og forpliktende finansiering 
vedtatt av kommunestyret. 
 
Energieffektiviserende tiltak kan være enkle tiltak med direkte energieffekt, til mer omfattende og 
sammensatte tiltak som både gir lavere energibruk og som samtidig innebærer en vedlikeholdspreget 
oppgradering/utskifting av vesentlige elementer i byggene.  
ENØK-tiltak med en slik vedlikeholdspreget andel medfører gjerne en vesentlig lengre inntjeningstid enn 
tiltak som kun gir energieffektiviserende effekt. I tillegg vil det gjerne også være fornuftig å gjennomføre 
mer helhetlige byggeprosjekter ved å ta med tilstøtende vedlikeholdsoppgaver i prosjektene. 
 
Nytt SD-anlegg (sentral driftsstyringsanlegg) og EOS-system (energioppfølgingssystem) er anskaffet, og 
er tatt i bruk på Administrasjonsbygget, Gimle, OBUS, Helsesenteret, Øysletta skole, Hunn skole, 
Moamarka barnehage, Skage barnehage og avd. Trollstua, Ranemsletta barnehage i 2012 og OFU 
boligene på Skage (6 manns bolig) i 2014. Nye bygg vil fortløpende bli koblet på systemet.  
 
Nytt SD-anlegg erstattet eksisterende anlegg som var fra 1988. SD-anlegget brukes til fortløpende 
energioppfølging av bygningsmassen og er et viktig styringsverktøy for optimalisering av drift og 
energibruk. EOS-systemet bidrar til systematisering og kontroll av energibruken. 
 
Høsten 2012 ble det igangsatt en nærmere utredning av mulig fornybare energikilder for 
Administrasjonsbygget og Helsesenteret med sykeheimen og bofellesskapene Laksvoll og Arnebo.  
Rapporten fra Norconsult “Effektiv oppvarming av kommunale bygg på Ranemsletta” 
Administrasjonsbygget og Helsesenteret, forelå ultimo april 2013.  
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De fleste kommunale bygg ble energimerket i 2010, og det foreligger en energiattest for disse.  
Bygg som ikke er energimerket per 2016: Gimle. En energimerking av Gimle avventes til det er tatt 
endelig beslutning på omfang av forestående rehabilitering av bygningsmassen. 
 
Det er gjennomført Energi-analyser av Helsesenteret (helsesenteret og sykeheimen), datert 24.11.2008 
og Administrasjonsbygget, datert 31.8.2010. 
 
I 2010 ble det gjennomført ENØK-tiltak ved helsesenteret/sykeheimen til en kostnad på ca. 3,1 mill.  
De vesentligste tiltakene var etterisolering av tak og tiltak på ventilasjonsanlegget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energimerket angir boligens energitilstand. Kort definert: Energikarakteren angir hvor energieffektiv 
boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av 
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje 
eller gass.  
 
Ny OBUS barneskole er bygget i samsvar med mørkegrønn A. (2015) 
 
2016: Helsesenteret/sykeheimen; etter-isolering av store deler av taket, utskifting av 17 vinduer og tiltak 
på ventilasjonsanlegget i 2016 (kostnad ca. 4,6 mill.). (Ny energimerking når alle planlagte tiltak er 
gjennomført). 
 
2016: Hunn skole – Nytt varmeanlegg - Ventilasjonsanlegg oppgradert / økt gjenvinningsgrad til TEK10 
nivå. (Ny energimerking må utføres). 
 
2016: Svømmebasseng: Utskifting av lysarmatur, endra rutiner ved ikke i bruk, skiftet pumper. 
Oppvarming luft/vann som en del av barneskolens varmesystem med pellets, i 2015. 
  
Ny Skage barnehage bygges som et «tilnærmet nullenergibygg» mørkegrønn A. (2017) 
 

7 Beskrivelse renovasjonsordning 

Renovasjonsordninga drives gjennom Midtre Namdal avfallsselskap (MNA). Egen driftsavtale for 
innsamling av næringsavfall. 
 
Veiing av avfall fra formålsbyggene ble utført fra 2. kvartal 2011 og tom. 4.kvartal 2015. 
MNA rapporterte inn 4 ganger per år på veid avfallsfraksjoner; restavfall, mat og papir. Ordningen med 
veiing vurderes innført på nytt hvis det viser seg at sorteringen ikke fungerer.  
 

a barnehage 
5 OBUS/ungdomsskolen 
6 Skage barnehage 
7 Skage barnehage avd. Trollstua 
8 Øysletta skole 
9 Ranemsletta barnehage 
10 6-manns bolig Skage 
11 OBUS/barneskolen 
 
 

1 Administrasjonsbygget 
2 Helsesenteret 
3 Hunn skole 
4 Moamarka barnehage 
5 OBUS/ungdomsskolen 
6 Skage barnehage 
7 Skage barnehage avd. Trollstua 
8 Øysletta skole 
9 Ranemsletta barnehage 
10 6-manns bolig Skage 
11 OBUS/barneskolen 
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Følgende bygg leverer ikke matavfall da de har kvern; Helsesenteret, Moamarka barnehage, Hunn skole, 
Skage barnehage og avd. Trollstua. 
 
Skolene og barnehagene leverer kartong til gjenvinning, egen henteordning. 
I tillegg er det tilrettelagt for sortering av fraksjonene papp, glass/metall, EE-avfall og plast/hardplast ved 
de fleste formålsbyggene. 
Hentefrekvens: 

 Restavfall 1 gang per uke 

 Papp og papir etter tømmekalender 3.hver uke 

 Mat etter tømmekalender 3.hver uke 

 Plast/hardplast etter tømmekalender 3.hver uke 

 Glass/metall hentes etter avtale 

 EE-avfall hentes etter avtale 
 

8 Økonomi – Statistikk – Framtidsretta ressursbruk 

Et vedlikeholdsbudsjett som ikke dekker inn det årlige vedlikeholdsbehovet, vil på sikt resultere i et stort 
etterslep, som igjen kan medføre at vedlikeholdskostnader kan bli unødvendig store. All erfaring tilsier 
at et godt vedlikehold av bygningsmassen sikrer en bedre og forutsigbar økonomi. I tillegg vil 
vedlikeholdsplanen gi et godt grunnlag for å få et realistisk vedlikeholdsbudsjett.  
 
Å opprettholde nivået krever en årlig vedlikeholdsinnsats. Rådgivingsselskapene Multiconsult og PwC 
har i en egen rapport til KS i 2008 anslått årlige vedlikeholdsbehov til 100 kroner pr m2 ved 30 års levetid 
og 170 kroner pr m2 ved 60 års levetid (inkl. nødvendige oppgraderinger).  
 
Overhalla har i følge innrapportert statistikk til SSB om lag 21 500 m2 (2015 KOSTRA) i samlet areal på 
formålsbygg som kommunen eier. (2014 KOSTRA-tall: 24 088 m2)  
I tillegg vil eldreboliger, omsorgsboliger og utleieboliger og leiligheter komme i tillegg. 
 
Hvis en tar utgangspunkt i 150 kr pr m2, så vil det bety for Overhalla sin del at et realistisk budsjett for 
formålsbyggene vil beløpe seg årlig til ca. 3,2 mill. (100 kr pr m2 vil utgjøre ca. 2, 2 mill.) I tillegg vil det 
måtte påregnes vedlikeholdsmidler til kommunens øvrige bygg.  
 
 
Budsjettoversikt som viser vedlikeholdsmidler til kommunale bygg de siste 10 årene:   
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013     2014     2015 2016 2017 

Budsjett 1,333  1,465 1,866  1,959  1,765  2,170  1, 975  2,1 1,717 1,817 

(Tall i mill. kr.) 

 

8.1 KOSTRA-statistikk 

KOSTRA: (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon 
om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike 
tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og 
andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og 
styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.  
 
Formålsbygg: Administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale 
idrettsbygg og kommunale kulturbygg. 
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8.2 KOSTRA-tall Overhalla: 

Utgifter (kr) til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr m2: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

68 61 41 45 52 63 70 84 
Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 (K) etter region, statistikkvariabel og tid. 
 
 

Samlet areal på formålsbyggene  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

18 326 22 169 24 796 25 251   25095          25095 24088 21500 
Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid. 
 

Innrapportert areal i 2015 viser en reduksjon på 2588 m2 i forhold til 2014. Reduksjonen skyldes blant 
annet at det er gjennomført en kontroll av arealene, samt at vi har hatt endring i bygningsmassen 
(barneskolen obus mfl.).  
 

 
Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 (K) etter region, statistikkvariabel og tid 
(SSB: Indikatorer som viser utgifter per kvadratmeter, kan bli misvisende når man bare ser på fakta-arket basert på kommuneregnskapet. Dette 
fordi man ikke tar hensyn til at mange kommuner har egne eiendomsforetak. Regnskapstall knyttet til kommunale bygg som eies av foretak, vil 
kun vises i konsern-fakta-arket. Vi anbefaler derfor å ta utgangspunkt i konsern-fakta-arket når man ønsker tall for utgifter per kvadratmeter.) 

 

 
I følge KS varierer antall kvadratmeter pr innbygger fra 5,0 (mer enn 20 000 innbyggere), 6,0 (innbyggertall mellom 5-20 000) til 9,5 for 
kommuner med inntil 5 000 innbyggere.   
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(SSB: Indikatorer som viser utgifter per kvadratmeter, kan bli misvisende når man bare ser på faktaarket basert på kommuneregnskapet. Dette 
fordi man ikke tar hensyn til at mange kommuner har egne eiendomsforetak. Rengskapstall knyttet til kommunale bygg som eies av foretak, vil 
kun vises i konsern-faktaarket. Vi anbefaler derfor å ta utgangspunkt i konsern-faktaarket når man ønsker tall for utgifter per kvadratmeter.)  
 
Statistikken viser at kommunen ligger litt under gjennomsnittet for alle kommunene i Nord-Trøndelag, 
kommunegruppe 1 (sammenlignbare kommuner i hele landet), landet u/Oslo, og litt over kommunene Grong og 
Vikna tom 2015. Med mindre bygningsmasse på fokusbygg i 2015, så burde dette tilsi et redusert energiforbruk.  
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9 Tiltaksplan driftsbudsjett 2017 

Det er innmeldt et kortsiktig drifts- og vedlikeholdsbehov til en stipulert kostnad på ca. 5,7 (5,1) mill. kr  
 
Langsiktig vedlikeholdsbehov er stipulert til ca. 35 mill. kr. 
 
Tiltaksplan for driftsbudsjett 2017 omfatter alle kortsiktige tiltak som omfatter vedlikehold, 
energiøkonomiske tiltak (ENØK), universell utforming (UU) og helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
 
Kortsiktige tiltak totalt innrapportert pr. okt. 2017: 
Enhet: Stipulert kostnad: 

Barlia (husmorskolen) 290 000 

Eldreboliger Hildremsveien 0 

Ranemstunet 115 000 

Overhalla Helsesenter 1 080 800 

Arnebo – Laksvoll 160 000 

Eldrebolig Øysletta 0 

Utleieboliger 90 000 

Administrasjonsbygget 553 000 

OBUS (u-trinn) 110 000 

* Skage Barnehage (rives – nødv. vedl.hold) 608 000 

(Skage Barnehage avd. Trollstua 165 000 

Eldreboliger Skage 355 000 

Hunn Skole 1 190 000 

Øysletta Skole (nedlagt høsten -13) 0 

Øysletta Grendehus 210 000 

Moamarka Barnehage 158 000 

Lager (brannstasjon) 0 

Gimle 65 000 

Ranemsletta barnehage  491 500 

Barlia barnehage 70 000 

6 mannsbolig Skage (OFU) 0 

Vangen (Flerbrukshuset) 0 

Skage Kirke 0 

Ranem Kirke 0 

Sum totalt kortsiktige tiltak 5 711 300 

Sum totalt kortsiktige tiltak eks. Skage bhg 5 103 300 

 
 

9.1 Kortsiktige vedlikeholdstiltak  

Beskrivelse av innrapporterte kortsiktige drifts- og vedlikeholdstiltak, listet opp i prioritert rekkefølge 
med inntil 6 tiltak pr. bygg. 
 
HMS-tiltak som ikke er vurdert som HMS-avvik, er tatt inn som et ordinært vedlikeholdstiltak. I tillegg er 
enkelte ENØK-tiltak tatt inn.  
 
Barlia 
 Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Tette alle tak, taklekkasje på adm.bygg, mangler 

takstein og takrenner på «Læmmen» og på 
hovedbygning 

120 000 

2 Beise «Læmmen» og garasje 170 000 

 Sum 290 000 

 



16 
 

Ranemstunet 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Golv på bad i leilighet 10 30 000 

2 Fjerning av mose fra tak 25 000 

3 Heving av kjøkkeninnredning leilighet 7 10 000 

4 Uteareal uu 25 000 

5 Ny ventilasjon/kjøkkenvifte leilighet 10 25 000 

 Sum 115 000 

 
Overhalla Helsesenter og sykeheim 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 TV-system Sykeheimen  88 800 

2 Regulering av varme på romnivå rød avd. 49 000 

3 Lakk på parkett gulv antistatisk lakk (nytt gulv ca 
90 000) 

49 000 

4 Ny branndør med automatikk (rød avd.) 90 000 

5 Dørstokk mellom venterom fysio Ny dør 76 000 

6 Oppmerking P-plasser 5 000 

 Sum 357 800 

 
Laksvoll og Arnebo 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Skilting Laksvoll og Arnebo  20 000 

2 Beising altan Laksvoll 25 000 

3 Varmestyring Arnebo 85 000 

4 Gelender hovedinngang Laksvoll 5 000 

5 Nytt ventilasjonsskap leilighet 4 Arnebo 25 000 

 Sum 160 000 

 
Utleieboliger 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Nøkkelsystem 90 000 

 Sum 90 000 

 
Administrasjonsbygget 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Kortlås-system 120 000 

2 Brannvarslingsanlegg 45 000 

3 Styring ventilasjonsanlegg 4.etg. 75 000 

4 Ytterdør (klubbinngang) 40 000 

5 «Bibliotek» og 1.etg: Varmestyring 50 000 

6 Nye lysarmaturer 99 000 

 Sum 429 000 

 
OBUS 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Rive foldevegg og sette opp vegg med 

gips/smartplater u-trinn 
10 000 

2 Brannvarsling U-trinn 100 000 

 Sum 110 000 

 
Skage barnehage  
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
 Skal rives kun nødvendig vedlikehold  

 Sum  
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Skage barnehage avd. Trollstua  
(uendret pga usikkerhet hva som skjer med bygget etter ny barnehage er ferdig) 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Grusing av veg og lekeplass  20 000 

2 Tømme kummer for sand 10 000 

3 Maling av søppelskur og grind 10 000 

4 Beis gjerde 30 000 

5 Maling av betongplater på vegg 5 000 

6 Vedlikehold varmeanlegg 10 000 

 Sum 85 000 

 
Eldreboliger Skage 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Altandører 80 000 

2 Kjøkkenvifter 30 000 

3 Takreparasjoner 35 000 

4 Div. El-installasjoner 50 000 

5 Nye trapper Kjerkvegen 80 000 

6 Altan renovering Kjerkvegen 80 000 

 Sum 355 000 

 
Hunn skole 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Skifte sandfang utløp kum ved Bio-anlegg 20 000 

2 Varmekabler hovedtrapp 95 000 

3 Renovering arbeidsrom 1-4 95 000 

4 Renovering arbeidsrom 4-7 95 000 

5 Setningsskader golv, bygg 83/84 95 000 

6 Renovering tak bygg 83/84  95 000 

 Sum 495 000 

 
Øysletta grendehus 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Etterisolering takkonstruksjon 99 000 

2 Nytt golv, gymsal 99 000 

3 Avvik brannkontroll 12 000 

 Sum 210 000 

 
Moamarka barnehage 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Vedlikehold utearealer 40 000 

2 Søppelskur 35 000 

3 Varmepumpe service 10 000 

4 Maling innvendig 3 000 

5 Smøring av gulv i sovebod 5 000 

6 Skifte vinduer 65 000 

 Sum 158 000 

 
Gimle 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Tetting av gml. nød vent. Idrettshall 10 000 

2 Bukker til idrettshall 15 000 

3 Benker til idrettshall 10 000 

3 Prosjektor/lerret samfunns-sal 30 000 

 Sum 65 000 
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Ranemsletta barnehage 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Vifte sovebod 20 000 

2 Ny hovedport 45 000 

3 Isolering sovebod småbarn 40 000 

4  Lys med dimming sovebod småbarn 25 000 

5 Dimming lys på personalrom 20 000 

6 Dimming lys på storkjøkken 35 000 

 Sum 185 000 

 
Barlia Barnehage 
Nr.: Beskrivelse av tiltak: Kostnadsoverslag: 
1 Gjerde og port 45 000 

2 Utebod til leker 25 000 

 Sum 70 000 

 
Med inntil 6 tiltak pr bygg så vil dette gi et behov for ca. 3,2 mill. kr. i vedlikeholdsmidler.  
 
 
 

10 Tiltaksplan investeringer 2017 – 2020 

Tiltaksplan for investeringer i kommunal bygningsmasse. (omfatter større vedlikeholdstiltak, 
utviklingstiltak, ENØK-tiltak, UU-tiltak og HMS-tiltak (avvik)).  
 
Tiltak: Beskrivelse: Økonomi (økonomiplan): 

Kommunale leiligheter og 
omsorgstilbud 
 

Gjennom boligsosial plan framkommer et 
behov for utvikling av den gamle 
barnehagetomta til helseformål. (tomta 
hvor hovedbygget ligger). Det er utarbeidet 
et forprosjekt. Før utbygging kreves det en 
reguleringsendring. 

2017: Utbygging 20 mill. 
 
 

Administrasjonsbygget 
 

Administrasjonsbygget trenger ny 
ventilasjon og nytt varmeanlegg. Dagens 
anlegg er fra byggeår og utdatert på alle 
måter. Det oppstår til stadighet driftsfeil og 
varmespredningen er variabel. 
Nye anlegg vil gi bedre stabilitet og en 
betydelig senkning av driftskostnad med 
tanke på strømforbruk. 
 
Administrasjonsbygget har i 2014 og 2015 
blitt pusset opp utvendig i tråd med 
tidligere vedtak. 

Stipulert kostnad kr. 3-4 mill. 

Ny Skage barnehage Byggestart 2016. Ferdigstilles høsten 2017. 
Planlegges bygd som «tilnærmet 
nullenergibygg». 

Kostnad kr. 53 mill. 
 

Gimle Gimle trenger vedlikehold. 
I første rekke gjelder dette garderobe-
forhold og enøk tiltak knyttet til lys og 
varme. Det trengs også annet vedlikehold. 
Kartlegging av ønsket behov utført. 
Forprosjekt utsatt.  

2019: 1 mill. 
2020: 40 mill. 

Brannstasjon Brannstasjon har ikke de kvaliteter til 
garderobeforhold som kreves. Forprosjekt 
ferdig.  
Ny brannstasjon vedtatt etablert i Barlia. 

2017: 8,95 mill. 
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Hunn skole 
Ny gymsal 

Tiltak vedtatt tatt inn i økonomiplanen.  
Byggteknisk gjennomgang. 
 

2017: 0,75 mill. 
2018: 20 mill. 
2019: 20 mill. 

Helsesenter/sykeheim Enøktiltak  2017: 5,5 mill. 

Moamarka barnehage Enøktiltak 2019: 1,5 mill. 

Ranemsletta barnehage  Evt. utvidelse. Utredes nærmere.  2017: 3 mill. 

 

10.1  HMS 

Det er utarbeidet et internkontrollsystem i henhold til forskrift av 1.1.1997. 
(1) Overordnet del- virksomhetsplan for teknisk avdeling 
Virksomhetsplan for teknisk avdeling revideres ved hvert årsskifte ved at tilbakelagt periode evalueres 
og det utarbeides ny plan for kommende år. Planlagte medarbeidersamtaler gjennomføres. 
 
((2-6) Beskriver øvrige driftsområder (renseanlegg, vannforsyning, slam, brannvesen)) 
 
(6) Internkontroll for drift av bygg: 
Internkontrollen vil bestå av en vedlikeholds, investerings og HMS plan som revideres ved hvert 
årsskifte. Videre vil det foreligge en strukturert oversikt og rutiner vedrørende serviceavtaler på byggene 
for ventilasjon, heiser, oljefyrer, bioanlegg, el-kjeler, brannvarslingsanlegg, brannslokningsapparater og 
varmestyringsanlegg. I tillegg skal den enkelte ansvarlige vaktmester ha en internkontrollperm på sitt 
kontor med nødvendig dokumentasjon for drifta av bygget. 
 
(7) Ansvarlig for oppfølging av internkontroll/avviksrapportering: 
Ansvarlige vaktmestere skal sørge for at del 6, internkontrollen ved byggene oppfølges og ajourføres. 
(8) Avviksbehandling: 
Med avvik menes feil eller mangler. Alle små og store avvik fra lov, forskrift, interne regler/rutiner/ 
instrukser er avvik. 
Kritiske avvik:  
• Alle forhold som meldes eksternt 
• Feil/brudd på etablerte rutiner som direkte berører sikkerheten til ansatte eller fører til 
 vesentlige merutgifter eller tidsforsinkelser for kommunen 
Forhold som anses som ikke kritiske forsøkes løst på et så lavt nivå som mulig. 
Kritiske avvik rapporteres snarest til teknisk sjef/brannsjef. 
(9) Kartlegging av arbeidsmiljø: 
Kartleggingen skal omfatte alle arbeidsplasser i etaten og omfatte både det fysiske og psykososiale 
arbeidsmiljø samt forhold som dekkes av gjeldende lovverk. 
I tillegg skal det regelmessig foretas inspeksjon av alle arbeidsplasser gjennom årlige vernerunder. 
Innenfor pkt. 2, 3 og 5 skal det gjennomføres årlig vernerunde i mai/juni. Innenfor pkt. 6 skal ansvarlig 
vaktmester, en gang pr. år, delta i vernerunde på byggene i sitt ansvarsområde. Det gjennomføres et 
opplegg for medarbeidersamtaler. 
 
(10) Opplæring: 
Det skal foretas opplæring/kursing i en slik grad at samtlige medarbeidere kan utføre sin jobb 
tilfredsstillende og i tråd med gjeldende regelverk. 
 
(11) Oppdatering av internkontrollsystemet: 
Oppdatering skal utføres ved hvert årsskifte.  
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Innmeldte HMS tiltak (avvik):  
Nr.: Bygg: Beskrivelse av kortsikt tiltak (K) og langsiktig tiltak (L): Kostnadsoverslag: 

1 Ranemsletta barnehage a. Isolering sovebod småbarn (K) 
b. Isolering, lys vent. utebod 3-5 (L) 

40 000 
50 000 

2 Helsesenteret/sykeheim a. Ny branndør med automatikk (Rød avd.) 
b. Ombygging bygg A Øst kontorer (K) 
c. Frosting av vinduer A Bygg mot sykeheimen (K) 
d. Skyvdør lydisolert Vaktrom (K) 
e. Avfallsrom sortering / Kjøkkenet (L) 
f. Omgjøring av dobbeltrom til enerom C110 (L) *) 
g. Omgjøring av dobbeltrom til enerom C120 (L) *) 

90 000 
95 000 
10 000 
25 000 

450 000 
230 000 
230 000 

 Sum 1 220 000 

 

10.2 ENØK 

Kommunestyret vedtok en gjennomføringsplan for energieffektivisering (ENØK) av kommunale bygg, i 
sak 107/11 den 19.12.2011: “Gjennomføringen av Samla plan for ENØK skal tilpasses følgende 
ambisjonsnivå og tidsplan, og innarbeides i kommende budsjetter og økonomiplaner”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppvarmingskarakter: 5-trinns skala fra grønn (1) til rød (5). (Hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som 
dekkes av el, olje el. gass. Grønn farge betyr lav andel av el, olje og gass, mens rød bety høy andel). Karakteren lys grønn innebærer at andel 
oppvarming fra el og fossile kilder som olje/gass i sum ikke skal overstige 47,5 %. 

 
Som oppfølging av k-sak 107/11 ble det iverksatt utredningsarbeid av mulige fornybare energikilder i 
administrasjonsbygget og helsesenteret (inkl. sykeheimen, laksvoll og Arnebo) i 2012. Norconsult ble 
valgt som konsulent for utredningsarbeidet, og det forelå en rapport ultimo april 2013 som konkluderer 
med hvilke alternativer som vil være best i forhold til kommunens målsetning om energisparing og 
overgang til større andel fornybare energikilder og hvilket alternativ som er mest økonomiske. En har 
valgt å se rapporten i forbindelse med Hovedplan for kommunal bygningsmasse og ikke fremme den 
som egen sak.  
 
 
 

 
 
 

 
Status: Målsetting: 

Innen: 

  
Energikarakter Oppvarming Energikarakter Oppvarming 

1 Administrasjonsbygget E 5/Rød D 2/Lys grønn 2018 

2 Helsesenteret D 5/Rød C 2/Lys grønn 2018 

3 Hunn skole F 3/Gul D 2/Lys grønn 2017 

4 Moamarka barnehage E 4/Oransje D 2/Lys grønn 2018 

5 OBUS ungdomsskolen D 5/Rød D 2/Lys grønn 2016 

6 
OBUS barneskolen (endring når 
nyskolen er ferdig i 2015) I/A 5/Rød A 

1/mørk  
grønn 2015 

7 Skage barnehage  E 5/Rød A 
1/mørk 
grønn 2017 

8 Trollstua barnehage E 5/Rød C 
Ingen 

målsetning 2018 

9 Øysletta skole F 5/Rød D Lagt ned - 

10 Ranemsletta barnehage A 2/Lys grønn A 2/Lys grønn 
 

11 
OFU bygg Skage (6 manns 
bolig) A 2/Lys grønn A 2/Lys grønn - 

 
 

Gimle energimerkes når bygging OBUS er 
avklart. Energikarakter: Skala fra A til G. 
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Innmeldte ENØK-tiltak: 

 

10.3  Universell utforming 

I regjeringens handlingsplan for UU – Norge universelt utformet 2025, er det et tidsfastsatt mål om at 
alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer for universell utforming innen 2015.  
Overhalla kommune er en pilotkommune for universell utforming (UU) i Nord-Trøndelag sammen med 
fire andre kommuner. Kommunen er tilført midler for blant annet å øke kompetansen.  
 
Handlingsplan for UU 2011-2014, ble vedtatt av kommunestyret i sak 28/11 den 30.5.2011.  
Planen er grunnlag for prioritering av tiltak rettet mot UU på kommunal bygningsmasse og grunnlag for 
private eiere og drivere til å søke om finansiering av tiltak rettet mot UU i sin virksomhet.  
 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel skal UU være et tema som skal tas inn og evt. 
gis retningslinjer/bestemmelser. 
 
Gjennomføring av prioriterte tiltak er sluttført. 
 
UU på kommunale bygg skal i hovedsak ivaretas i forbindelse med den årlige revideringen av hovedplan 
for kommunal bygningsmasse, og tiltak skal innarbeides og prioriteres.   
 
Innmeldte UU-tiltak: 
Nr.: Bygg: Beskrivelse av kortsikt tiltak (K) og langsiktig tiltak (L): Kostnadsoverslag: 

1 Helsesenter og sykeheim a. Dørstokk mellom venterom fysio og ny 
branndør (K) 

b. Vedlikehold av ledestripe gang sykeheim 
c. Heis 2.etg.møterom (L) 

76 000 
 

20 000 
? 

2 Arnebo og Laksvoll a. Skilting innvendig og utvendig (K) 20 000 

3 Adm.bygget a. Bytte gangdører (L) 120 000 

4 Hunn skole a. Teleslynge kontorfløy (K) 
b. Døråpner administrasjon (K) 
c. Døråpner hoveddør (K) 
d. Heis i nyskolen (L) 

40 000 
40 000 
40 000 

1 100 000 

5 Ranemstunet e. Uteareal (K) 25 000 

 Sum 1 481 000 

 

11 Vedlegg     

1. Vedlikeholdsskjema for bygningsmassen   
(Innrapporterte vedlikeholds-, HMS-, ENØK-, og UU-tiltak) 

2. Kartutsnitt som viser beliggenhet og omfang kommunal bygningsmasse 
 

Nr.: Bygg: Beskrivelse av kortsikt tiltak (K) og langsiktig tiltak (L): Kostnadsoverslag: 

1 Hunn skole a. Vinduer gymsal sør og bordkledning (L) 
b. Ny gymsal (L) 

 450 000 
16 000 000 

2 
 
 
 
 

Øysletta grendehus a. Etterisolering takkonstruksjon (K) 
b. Nye vinduer (L) 
c. Nytt ventilasjonsanlegg (L) 
d. Taktekking grendehus (L) 
e. Ny bordkledning (L) 

99 000 
180 000 
550 000 
170 000 
230 000 

3 Gimle a. Tetting av gml. nød vent. Idrettshall (K) 
b. Nye lys i idrettshall (L) 

10 000 
200 000 

 Sum 1 644 000 
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VEDLEGG 2 
Kartutsnitt som viser kommunal bygningsmasse. 
 

Administrasjonsbygget 
Svalivegen 2 

 
 
 

Helsesenteret inkl. sykeheim, 
 
Laksvoll (12 leiligheter) 
Ferjemannsvegen 10 A – 10 L. 
 
Arnebo (5 leiligheter) 
Ferjemannsvegen 8 A – 8 E 
 

 
 

Ranemstunet (10 leiligheter) 
Hildremsvegen 16 

 
 

Ranem omsorgsboliger (2 leiligheter) 
Hildremsvegen 5 A og B 
 
 

 
 

Ranem omsorgsboliger (6 leiligheter) 

Hildremsvegen 6 A og  B, 8 A og B og 10 A og B 
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Omsorgsboliger Skage (4 leiligheter) 
Kjerkvegen 7 A og B og 9 A og B  

 
 

Omsorgsboliger Skage (8 leiligheter) 

Grovin 13, 15, 17 og Grovin 16 A, 19 A og B, og 21 

A og B 

 

 
 

Ranemsletta barnehage 

 
 

Moamarka barnehage 
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Moamarka barnehage avd. Barlia 

 
 

Skage barnehage 

 
 

Skage barnehage avd. Trollstua 

 
 

Overhalla barne- og ungdomsskole OBUS 

 
 

Hunn skole 
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Gimle Idrettshall og samfunnshus 

 
 

Kommunalt lager og brannstasjon 

 
 

Kommunale boliger/leiligheter Ranem  

Vangen (Flerbrukshuset) (1 leilighet) 

Overhallsvegen 1760 

 

 
 

Kommunale boliger/leiligheter Ranem 
Hildremstunet (3 leiligheter (1.etg / 

2.etg))Hildremstunet 5 A, 7 B og 9 A 

 

 
 

Kommunale boliger/leiligheter Ranem (2 
leiligheter) 
Snekkarvegen 8 (Sætertun) 2.etg. 
Snekkarvegen 21 1.etg. 
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Kommunale boliger/leiligheter Ranem 
Briksellia utleiebolig (Krabbstumarka) 
Skogvegen 1 

 
 

Kommunale boliger/leiligheter Ranem 
Tuva utleiebolig (2 leiligheter) 

Svenningbrona 5 og 7     

 

 
 

Kommunale boliger/leiligheter Ranem 
Vestly utleiebolig 
Svenningbrona 3 

 
 

Kommunale boliger/leiligheter Øysletta 
Eldrebolig Øysletta (2 leiligheter)  

Stasjonsvegen 15 A og 15 B (gnr/bnr 81/39) 

 

 
Kommunale boliger/leiligheter Skage 
6 mannsbolig (OFU) 
Grovin 1A – 1D 
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Kommunale boliger/leiligheter Skage 
Nordtun I og II (2 leiligheter) 
Melavegen 14 og 16 

 
 

Kommunale boliger/leiligheter Skage 
Langlia 8 

 
 

Øysletta skole (nedlagt høsten -13)  

Øysletta grendehus   

       

 

 
 

Gml. brannstasjon på Reinbakkan 

 
 

Gml. Ranemsletta barnehage 
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Barlia   

 
 

 
    

   

  

 

 

             

  

       

     

 

    

 

 

   

  

 

     

 


