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Rådmannens innstilling 

Forslag til revidert hovedplan for kommunal bygningsmasse, datert oktober 2016, vedtas.  
 
A)  Følgende investeringstiltak 2017-2020 prioriteres: 

1. Kommunale leiligheter og omsorgstilbud:  

Framtidig utbygging av bygg til helseformål og omsorgsboliger ved helsesenteret. Det 
gjennomføres en reguleringsendring med utgangspunkt i utarbeidet forprosjekt. Det tas 
sikte på en byggestart i løpet av 2017. Utbyggingskostnad ca. 20 mill. kr. 

2. Ny brannstasjon: 

 Ny brannstasjon bygges i Barlia, jfr. vedtak i KOM-sak 95/16. Kostnadsramme på 
 ca. 8,95 mill. kr. 

3. Hunn skole og gymsal: 

 Forprosjekt som kartlegger tilstand på eksisterende bygninger, avklaring av 
 kapasitetsbehov, gymsal, uteområde mm. Forprosjektet fremmes for kommunestyret før 
 utbyggingsvedtak fattes, jfr. KOM-sak 94/16. Kostnadsramme forprosjekt ca. kr. 
 750 000.  

4. Administrasjonsbygget: 

Nytt ventilasjons- og varmeanlegg. Stipulert kostnad ca. 3-4 mill. kr. 
5. Helsesenter/sykeheim: 

 Enøktiltak og restaurering av tak. Kostnadsramme i 2017 ca. kr. 5,5 mill. kr. (2017) 
6. Ranemsletta barnehage: 

 Evt. utvidelse. Utredes nærmere. Stipulert utbyggingskostnad ca. 3 mill. kr. (2017) 
7. Moamarka barnehage: 

 Enøktiltak. Stipulert kostnad ca. 1,5 mill. kr. (2019) 
 
I tillegg til ovenstående tiltak vil Skage barnehage bli sluttført i 2017 (utbyggingskostnad 53 
mill. kr.) 
Nye bygg skal planlegges bygd med tilnærmet nullenergi-bygg, og ved rehabilitering av 
eksisterende skal det vurderes nye framtidsretta løsninger.  
 
 
 



B) Helse Miljø og sikkerhet (HMS-tiltak): 
1. Sykeheimen: 

 Ny branndør med automatikk (Rød avd.) (kr. 90 000). 
 Ombygging bygg A Øst kontorer (kr. 95 000) 

2. Ranemsletta barnehage: 

 Isolering sovebod småbarn (kr. 40 000). 
 Isolering, lys, ventilasjon utebod 3-5 (kr. 50 000). 
 
HMS-tiltak ved helsesenteret/sykeheimen prioriteres gjennomført i 2017, og finansieres 
innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 185 000, og dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i 
driftsbudsjettet.  
 
HMS-tiltak ved Ranemsletta barnehage ses i sammenheng med en nærmere utreding i 
forbindelse med en eventuell utbygging av barnehagen i 2017.  
 
C) Universell utforming tiltak: 

1. Helsesenteret: 

 Dørstokk mellom venterom fysioterapi og ny dør (kr. 76 000) 
2. Arnebo/Laksvoll: 

 Skilting (kr. 20 000) 
 
Tiltakene utføres i 2017 og finansieres innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 96 000, og 
dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i driftsbudsjettet. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2016 

Behandlet. 

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2016, enst.: 

Rådmannens forslag til vedtak vedtas. 
 
 
 

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.12.2016 

Behandlet. 
 
Det ble stemt over et samlet forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.12.2016, enst.: 

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
A)  Følgende investeringstiltak 2017-2020 prioriteres: 

1. Kommunale leiligheter og omsorgstilbud:  

Framtidig utbygging av bygg til helseformål og omsorgsboliger ved helsesenteret. Det 
gjennomføres en reguleringsendring med utgangspunkt i utarbeidet forprosjekt. Det tas 
sikte på en byggestart i løpet av 2017. Utbyggingskostnad ca. 20 mill. kr. 

2. Ny brannstasjon: 



 Ny brannstasjon bygges i Barlia, jfr. vedtak i KOM-sak 95/16. Kostnadsramme på 
 ca. 8,95 mill. kr. 

3. Hunn skole og gymsal: 

 Forprosjekt som kartlegger tilstand på eksisterende bygninger, avklaring av 
 kapasitetsbehov, gymsal, uteområde mm. Forprosjektet fremmes for kommunestyret før 
 utbyggingsvedtak fattes, jfr. KOM-sak 94/16. Kostnadsramme forprosjekt ca. kr. 
 750 000.  

4. Administrasjonsbygget: 

Nytt ventilasjons- og varmeanlegg. Stipulert kostnad ca. 3-4 mill. kr. 
5. Helsesenter/sykeheim: 

 Enøktiltak og restaurering av tak. Kostnadsramme i 2017 ca. kr. 5,5 mill. kr. (2017) 
6. Ranemsletta barnehage: 

 Evt. utvidelse. Utredes nærmere. Stipulert utbyggingskostnad ca. 3 mill. kr. (2017) 
7. Moamarka barnehage: 

 Enøktiltak. Stipulert kostnad ca. 1,5 mill. kr. (2019) 
 
I tillegg til ovenstående tiltak vil Skage barnehage bli sluttført i 2017 (utbyggingskostnad 53 
mill. kr.) 
Nye bygg skal planlegges bygd med tilnærmet nullenergi-bygg, og ved rehabilitering av 
eksisterende skal det vurderes nye framtidsretta løsninger.  
 
B) Helse Miljø og sikkerhet (HMS-tiltak): 

1. Sykeheimen: 

 Ny branndør med automatikk (Rød avd.) (kr. 90 000). 
 Ombygging bygg A Øst kontorer (kr. 95 000) 

2. Ranemsletta barnehage: 

 Isolering sovebod småbarn (kr. 40 000). 
 Isolering, lys, ventilasjon utebod 3-5 (kr. 50 000). 
 
HMS-tiltak ved helsesenteret/sykeheimen prioriteres gjennomført i 2017, og finansieres 
innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 185 000, og dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i 
driftsbudsjettet.  
 
HMS-tiltak ved Ranemsletta barnehage ses i sammenheng med en nærmere utreding i 
forbindelse med en eventuell utbygging av barnehagen i 2017.  
 
C) Universell utforming tiltak: 

1. Helsesenteret: 

 Dørstokk mellom venterom fysioterapi og ny dør (kr. 76 000) 
2. Arnebo/Laksvoll: 

 Skilting (kr. 20 000) 
 
Tiltakene utføres i 2017 og finansieres innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 96 000, og 
dekkes innenfor vedlikeholdsmidlene i driftsbudsjettet. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Hovedplan for kommunal bygningsmasse med vedlegg 



 
 
 

Saksopplysninger 

Forslag til revidert hovedplan er revidert i tråd med de innspill og endringer som har 
framkommet i løpet av 2016. 
 
Formålet med en hovedplan er å få en samordning av tiltak som omfatter forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling (FVDU) av kommunal bygningsmasse.  
 
Det er innkjøpt et nytt FVD – system med en grunnmodul og utleiemodul. Famacweb ble 
leverandøren som ble valgt ut. Dette vil gi oss en bedre forutsetning til å planlegge vedlikehold 
og drift av kommunal bygningsmasse. Arbeidet med å legge inn dokumentasjon har startet. 
Dette innebærer arbeider med å samle inn å digitalisere tegninger og kvalitetssikre arealer og 
annen dokumentasjon. Dette er et krevende arbeid men man antar at det skal la seg gjøre 
innenfor 2017. Øvrige moduler som kan bidra til en optimalisering av ressursbruk og 
kvalitetsheving innenfor blant annet renhold og booking (utleieboliger) vil bli vurdert anskaffet i 
løpet av 2017.  
 
Den årlige gjennomgangen med enhetslederne viser innrapportert og registrert kortsiktige tiltak 
til en kostnad på ca. 5,7 mill. kr., samt en kostnad på ca. 35 mill. kr. til langsiktige tiltak. I disse 
tallene er tiltak på eksisterende Skage barnehage inkludert. Kun nødvendig vedlikehold vil bli 
prioritert fram til ny Skage barnehage kan tas i bruk i løpet av høsten 2017. I kostnadsrammen 
for langsiktige tiltak er gymsal Hunn skole foreløpig tatt inn med ca. 17 mill. kr. Dette skal 
defineres nærmere som en del av igangsatt forprosjekt Hunn skole.  
 
I hovedplanens tiltaksplan budsjett 2017 (jfr. pkt. 9.1), er det valgt å prioritere inntil 6 
kortsiktige tiltak per bygg. Tiltakene har en stipulert kostnadsramme på ca. 3,2 mill. kr.   
 
Tiltaksplan for investeringer i perioden 2017 – 2020 omfatter flere større utbyggingsprosjekt. 
Disse har en stipulert kostnadsramme på ca. 124 mill. kr. (eks. ny Skage barnehage). 
De største investeringene vil være en utbygging av kommunale leiligheter og omsorgstilbud på 
den gamle Ranemsletta barnehagetomta (2017), Hunn skole/gymsal (2018-2019), ny 
brannstasjon (2017) og en rehabilitering av Gimle (2019-2020). 
 
Følgende eiendom/bygningsmasse er kjøpt i perioden 2014 – høsten 2016: 

− Vangen (Overhalla frivilligsentral) 
− Barlia barnehagebygg 
− Enebolig Langlia 8 
− Barlia gml. husmorskole/videregående skole. 

 
Følgende eiendom/bygningsmasser er solgt i perioden 2014 – høsten 2016: 

− Bjørbo (bolighus) 
− Østlund (bolighus) 
− 4 leiligheter på Skage 

 
 
 
Følgende større tiltak er sluttført (s) /pågår (p) i bygningsmassen i 2016: 

− Rehabilitering av omsorgsbolig (Hildremsvegen) til passivhusstandard (2 leiligheter) (s) 



− Skage barnehage, nybygg (p) 
− Helsesenteret/sykeheimen, enøktiltak: tak, utskifting av 17 vinduer og tiltak på 

ventilasjonsanlegget (s). (Ytterligere enøktiltak er planlagt gjennomført i 2017)  
− Svømmehall, rehabilitering og hms-tiltak, garderober, inngangsparti, lys og oppvarming 

(s) 
− Hunn skole, nytt varmeanlegg – ventilasjonsanlegg oppgradert/økt gjenvinningsgrad til 

TEK10 nivå (s) 
 
I tillegg er det utarbeidet forprosjekt for tomtevalg av ny brannstasjon (vedtatt bygd i Barlia), og 
et forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorgstjenester (gml. barnehagetomta). 
 

Vurdering 

Forslag til revidert Hovedplan gir en god oversikt over kortsiktig og langsiktig vedlikehold av 
den kommunale bygningsmassen.  
 
Flere av tiltakene vil imidlertid være uaktuelle hvis foreslåtte prosjekter i tiltaksplanen 2017-
2020 blir realisert i perioden. Dette gjelder blant annet større tiltak på eksisterende 
barnehagebygg Skage (rives når nytt bygg står ferdig), Hunn skole (rehabilitering/ny gymsal), 
Skage barnehage avd. Trollstua (selges), Ranemstunet og Gimle. Innmeldte tiltak ved 
Ranemsletta barnehage anbefales å ses i sammenheng med en eventuell utvidelse av 
eksisterende bygningsmasse (2017). 
 
For å få et tilfredsstillende vedlikehold er det viktig at tiltak bli utført før etterslepet blir for 
stort. Preventivt vedlikehold er alltid å foretrekke. 
 
KOSTRA-statistikken viser at innrapportert areal på kommunens formålsbygg 
(administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, idretts- og 
kulturlokaler) har et samlet areal på 21 500 m2 i 2015. I tillegg kommer kommunens øvrige 
bygningsmasse. 
 
Å opprettholde nivået på vedlikeholdet vil kreve en årlig innsats. Rådgivingsselskapene 
Multiconsult og PwC har i en egen rapport til KS i 2008 anslått det årlige vedlikeholdsbehov til  
100 kr pr m2 ved 30 års levetid og 170 kr pr m2 ved 60 års levetid (inkl. nødvendige 
oppgraderinger).  
 
Hvis en tar utgangspunkt i 100 kr pr m2 så vil dette for Overhalla sin del beløpe seg årlig til ca. 
2,2 mill. kr. I tillegg vil det måtte påregnes vedlikeholdsmidler til kommunens øvrige bygg. 
 
Budsjettoversikt som viser vedlikeholdsmidler til kommunale bygg de siste 9 årene:   
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013    2014     2015 2016 2017 (budsjett-

forslag) 
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.) 
 

Utgifter (kr) til vedlikeholds aktiviteter 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. 
 

Ut fra innrapporterte HMS-tiltak har en valgt å prioritere to tiltak ved Helsesenteret/Sykeheimen 
og som foreslås gjennomført i 2017 innenfor vedlikeholdsbudsjettet.  



Når det gjelder HMS-tiltak ved Ranemsletta barnehage, så foreslås disse å ses i sammenheng 
med en nærmere utredning i forbindelse med en utbygging av barnehagen i 2017.  
 
Prioriterte tiltak innenfor universell utforming (UU) ved Helsesenteret og Arnebo/Laksvoll 
foreslås gjennomført i 2017 innenfor vedlikeholdsbudsjettet jfr. pkt. C i forslag til vedtak. 
 
Øvrige HMS-, og UU-tiltak vil måtte bli vurdert opp mot andre kortsiktige vedlikeholdstiltak 
innenfor budsjettert ramme.  
 
I følge KOSTRA-rapportering av energiforbruk i formålsbyggene, så viser det en økt 
energikostnad pr m2 i 2015, sett i forhold til en nedgang i arealet på formålsbyggene. Det vil 
derfor være viktig å fokusere på enøktiltak også i årene framover. En god oppfølging av 
energibruken vil være viktig for å sikre at byggene opprettholder et lavt forbruk. De fleste av 
kommunens formålsbygg er tilkoblet SD-anlegget (sentral driftsstyringsanlegg), og nye bygg vil 
bli fortløpende bli koblet på systemet. 
 
De fleste kommunale bygg ble energimerket i 2010, og det foreligger en energiattest for disse. 

 
Energimerket angir byggets energitilstand. Kort definert: Energikarakteren angir hvor energieffektivt bygget er, 
inkl. oppvarmingsanlegget. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet 
(romoppvarming og varmtvann) som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass. 
 
OBUS/ungdomsskolen (svømmehall), er flyttet fra rød D til lysegrønn D med de tiltak som er 
gjennomført i 2016.  
 
Etter at planlagte enøktiltak ved Helsesenteret/Sykeheimen er gjennomført i 2017, så vil det bli 
foretatt en ny energimerking av bygningsmassen. En ny energimerking ved Hunn skole og 
Gimle avventes til det er avklart omfang av rehabilitering av bygningsmassen.  
 
Kommunens klima- og miljøplan har flere ambisjoner og tiltak som skal følges opp både når det 
gjelder nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Ambisjonen om at alle 
kommunale nybygg skal være passivhus/nullenergibygg eller bedre er en viktig del av den totale 
miljøsatsingen som kommunen har. En utfasing av gjenstående oljekjeler vil måtte bli prioritert i 
nær framtid.  
 
Det er vedtatt i sak 94/16 (14.11.16) å gjennomføre et forprosjekt i 2017 for å kartlegge tilstand 
og kvalitet på Hunn skole, samt gymsal/hall. Forprosjektet var planlagt utført i 2016, men er satt 
på vent inntil videre for å avklare valg av langsiktig løsning og se det i sammenheng med 
gymsal/hall Hunn skole, utbygging ved OBUS og bygningsmessig grunnlag/tilstand Gimle. I 
forslaget til økonomiplan 2017-2020 er det satt opp et forprosjekt for Gimle i 2019 med 
gjennomføring i 2020. 



  
Tiltaksplanen for perioden 2017 – 2020 viser at kommunen fortsatt har et stort investerings-
behov både når det gjelder nye bygg og større rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.  
 
Etter at nytt FVD - system blir tatt i bruk i løpet av 2017, så vil en få et bedre grunnlag for å få 
fram det faktiske behovet for vedlikehold og tilstand i bygningsmassen. I tillegg vil det gi 
grunnlag for en bedre planlegging og tidspunkt for når tiltak bør iverksettes.  
 
 
 
  
 
 


