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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/4728-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - Fastsetting av valgdag

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
76/14
65/14

Møtedato
18.11.2014
24.11.2014

Rådmannens innstilling
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 holdes som endagsvalg, mandag 14. september
2015.
Hjemmel for vedtaket er: Valgloven § 9-2
Behandling i Overhalla formannskap - 18.11.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 18.11.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

I
S

12.06.2014 Fastsetting av valgdag
Sundland Torill
03.11.2014 Kommunestyre- og fylkestingsvalget
2015 - Fastsetting av valgdag

Saksopplysninger
Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ble i statsråd den 6. juni 2014 fastsatt
til mandag 14. september 2015.
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det skal holdes valg også søndag 13. september
2015, jfr. valgloven § 9-2(2):
“§ 9-2. Fastsetting av valgdag
(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.
(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i
kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med
budsjettet for det året valget skal holdes.”

Vurdering
I Overhalla har praksis vært å avholde valget på vedtatt valgdag og rådmannen ser ingen grunn
til å endre på denne praksisen.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/7210-6

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Valg av nestleder til Kontrollutvalget i Overhalla

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
86/14
66/14

Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven § 77 nr.1
Behandling i Overhalla formannskap - 18.11.2014
Behandlet.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo Bernt Harald Opdal (AP) som nestleder til
kontrollutvalget.
Innstilling i Overhalla formannskap - 18.11.2014, enst.:
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt forslag til vedtak vedtas.
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Møtedato
18.11.2014
24.11.2014

Dokumenter i saken
Type
I

Dato
23.09.2014

S

23.09.2014

U

21.10.2014

X

21.10.2014

U

21.10.2014

Tittel
Ann Gregersen - Søknad om fritak som leder i
Kontrollutvalget i Overhalla
Ann Gregersen - Søknad om fritak som leder i
Kontrollutvalget i Overhalla
Ann Gregersen - Søknad om fritak som leder i
Kontrollutvalget i Overhalla
Særutskrift - Ann Gregersen - Søknad om fritak som
leder i Kontrollutvalget i Overhalla
Melding om vedtak: Særutskrift - Ann Gregersen Søknad om fritak som leder i Kontrollutvalget i
Overhalla - Valg av nytt kontrollutvalg

Adressat
Ann Gregersen

Ann Gregersen

'ingrid.klykken@grong.kommune.no' m.fl.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok den 20.10.14 nytt kontrollutvalg, men valg av nestleder i
kontrollutvalget ble ikke gjennomført.
Følgende ble valgt som medlemmer, varamedlem og leder for resten av valgperioden 20112015:
-

Øystein Mørkved (V), leder
Bernt Harald Opdal (AP), medlem
Ingrid Undstad Klykken (SV), medlem
Tom Julsrud (AP), varamedlem

Det velges en nestleder i hht. kommunelovens §77 nr.1.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/8554-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om salgsbevilling for egenprodusert øl - Eldhuset Gårdsbutikk

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
77/14
67/14

Møtedato
18.11.2014
24.11.2014

Rådmannens innstilling
1. Eldhuset Gårdsbutikk v/Jørgen Riibe innvilges salgsbevilling for egenprodusert øl med
4,7 volumprosent alkohol. Produksjonen av øl må foregå ved Haugum gård i godkjente
lokaler (Eldhuset ligger på gården).
Salg av egenprodusert øl kan skje fra gårdsbutikken, men ikke i samme lokalet som det
skjenkes, jfr. alkohollovens bestemmelser.
2. Bevillingen gjelder fra vedtak er fattet til 31.3.2016.
3. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol er tillatt
mellom kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, og mellom kl. 08.00 – 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.
4. Det er en forutsetning at styrer og stedfortreder gjennomfører og består kunnskapsprøven
(for salgsbevilling)i hht. alkoholloven før salg iverksettes.
Hjemmel for vedtaket er: Alkohollovens §§1-7a, 3-1, 3. ledd
Behandling i Overhalla formannskap - 18.11.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 18.11.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

I

10.11.2014 Søknad om salgsbevilling for
egenprodusert øl (VEDLAGT)
11.11.2014 VS: Søknad om salgsbevilling for
egenprodusert øl
11.11.2014 SV: Søknad om salgsbevilling for
egenprodusert øl

U
I

Tittel

Adressat

Jørgen Riibe
erling.lundstadsveen@politiet.no
m.fl.
Erling Lundstadsveen

Saksopplysninger
Eldhuset gårdsbutikk v/Jørgen Riibe søker om salgsbevilling for egenprodusert øl.
De ønsker i all hovedsak å utvide sitt tilbud til sine kunder og med en salgsbevilling vil de få
mer fokus på egne produkter med lokal mat og drikke.
Det opplyses at Jørgen Riibe skal stå som styrer med Bente Riibe som stedfortreder for
bevillingen. Ingen av søkerne har gjennomført kunnskapsprøve for salgsbevilling, men det er
avtalt at denne skal gjennomføres 20.11.14.
Viser for øvrig til vedlagte søknad med skisse.
Vurdering
Fra 1.1.2012 ble det åpnet for at kommunene kan gi bevilling for salg av bl.a. egenprodusert øl.
(Alkohollovens § 3-1, 3. ledd med endringer av 14.4.2011).
Bakgrunnen for denne ordningen er primært ønske om å fremme det potensialet som ligger i
kombinasjonen lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og forholdet lokal mat, drikke
og turisme spesielt.
Haugum gård v/Jørgen og Bente Riibe har fra før fått innvilget skjenkebevilling for
egenprodusert øl og en ser positivt på at de også kan få selge ølet i gårdsbutikken på gården. Det
kommer tydelig frem av loven at det ikke skal skjenkes og selges i samme lokale.
Gårdsbutikken ligger i samme bygning som skjenkelokalene, men butikken skal være godt nok
adskilt fra skjenkelokalene, jfr. vedlagte skisse.
Søknaden er sendt til uttalelse hos sosialleder, her og Lensmannen i Overhalla.
Vi har mottatt uttalelse fra Lensmannen som ikke har noen innvendinger mot at salgsbevillingen
gis. Når det gjelder utsalgssted og åpningstid anmerker han følgende:
“Når det gjelder utsalgssted, forholder lensmannen seg til loven og kommunens praksis her.
Lensmannen tilslutter seg søkers anmerkning om at salg og skjenking av alkohol, ikke foregår
på samme sted og tidspunkt. En forutsetter at åpningstiden for utsalgsstedet følger de rammer
som gjelder for andre utsalgssteder i kommunen”.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/5142-7

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Bente Eidesmo

Saksframlegg

Friskliv Overhalla - statusrapport

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
78/14
68/14

Møtedato
18.11.2014
24.11.2014

Rådmannens innstilling
1. Statusrapport friskliv Overhalla tas til orientering.
2. Evaluering av frisklivstilbudet høsten 2015 brukes som grunnlag for å gjøre vedtak om
hva som videreføres til ordinær drift fra 2016.

Behandling i Overhalla formannskap - 18.11.2014
Behandlet.
Maia Skaret Engblom fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel: Fvl. §6a
Begrunnelse: Hun er part i saken ved at hun leies inn som instruktør.
Innstilling i Overhalla formannskap - 18.11.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok 23.09.13 å etablere et frisklivstilbud i Overhalla fra høsten 2013.
Tilbudet skulle evalueres i egen sak i 2014. Det legges derfor nå fram en statusrapport til
politisk behandling.
Frisklivprosjektet hadde oppstart høsten 2013 og i den forbindelse ble frisklivsentralen åpnet og
kommunen ansatte en frisklivkoordinator i 15 % stilling. Frisklivkoordinator administrerer
tilbudet og har åpent 1 dag pr uke (onsdager).
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I løpet av året er det gjort gode erfaringer som videreføres i 2015 i tillegg til at det planlegges 2
nye tiltak. Aktivitetene som er gjennomført er beskrevet i vedlagt prosjektrapport og følgende
årshjul:

Helsesamtaler

01.01

Gruppesamtale/evaluering

Helsesamtaler
Treningsgruppe

KID-utdanning

Røykesluttskurs

Bramatkurs

Gruppetilbud diabetes

Lungeskole
Gruppesamtale /evaluering

Treningsgruppe
Helsesamtaler

31.06

Helsesamtaler

Tiltak
Hovedtiltaket har vært “frisklivresepten”. Det er en resept på endring av livsstil, med
motiverende helsesamtaler med frisklivskoordinator og treningstilbud med fysioterapeut i 12
uker. Henvisning til tilbudet kan gjøres av fastlegen, annet helsepersonell eller en kan søke selv.
Henvisningen rettes til frisklivskoordinator som vurderer behovet og gir tilbud om
livsstilsendring med helsesamtaler og treningstilbud. Det har vært bra etterspørsel og en kan vise
til god deltakelse på frisklivsresepten; 13 deltakere høst 2013, 11 deltakere vår 2014 og 14
deltakere høst 2014.
Frisklivsentralen har også ulike læring og mestringskurs som:
 Bramatkurs ( 16 + 14 deltakere)
 Røykesluttkurs (5 deltakere)
 Lungeskole (11 deltakere)
 Diabetesskole (7 deltakere)
Lungeskolen ble arrangert i samarbeid med Fosnes kommune.
Det planlegges å fortsette med alle disse tilbudene i 2015 i tillegg til at en utvider med 2 nye
tilbud. Det planlegges læring- og mestringstilbud for deprimerte i løpet av 2015. Dette er et
tilbud som kommunen planlegger å arrangere sammen med kommunene i Midtre Namdal.
Det er også ønskelig å utvikle et gruppetilbud til de som har kreft, “å leve med kreft”,
Planlegging av dette tilbudet starter vinter/vår 2015 og arrangeres høst 2015
Økonomi
Frisklivprosjektet er driftet med prosjektmidler fra helsedirektorat (kr 300 000) og fylkesmann
(kr. 52 000). Ved årets slutt vil det stå igjen ca. kr 100 000 av disse midlene som overføres til
2015. Det forventes at helsedirektoratet lyser ut nye midler våren 2015 og da er det håp om å
finansiere de planlagte tiltakene med hjelp av gammelt og nytt tilskudd.
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Vurdering
Samhandlingsreformen og den nye lovgivningen gir føringer om at kommunene skal bli
gode på folkehelse og friskliv for å forebygge sykdom, redusere lidelser og dermed minske
bruken av sykehus.
De nasjonale føringene i lovgivningen er sterke, mens de økonomiske insentivene er mye
svakere. Hittil har dette arbeidet vært basert på prosjektmidler.
Siste rest av tilskuddet som kommunen mottok i 2013 er tilstrekkelig til å opprettholde
frisklivskoordinator for 2015. Kommunen er derimot avhengig av noen friske midler for å få
gjennomført de andre tiltakene. Helsedirektoratet lyser ut tilskudd vinter/vår 2015 som
kommunen skal søke på. I tillegg skal siste rest av prosjektmidlene etter “helhetlig
helsetjenester” (MNS) fordeles til hver enkelt kommune ved årsskiftet, det er enda noe usikkert
hvor mye dette vil utgjøre for Overhalla.
I tillegg til tiltakene som er beskrevet under læring og mestring ønsker en å opprettholde 10 %
stilling til både lungesykepleier og kreftsykepleier. Dette for å videreutvikle tilbudene til
innbyggerne på dagbehandlingen (akuttavdelingen) og i heimen med opplæring og samtaler i
tillegg til gruppetilbudene (lungeskole og “å leve med kreft).
Det vises til vedlagte statusrapport for nærmere beskrivelse av iverksatte og planlagte tilbud, og
til vurderinger om hvilken effekt tiltakene har hatt.
Tilbudet i Overhalla har vært i drift i ca ett års tid. Det er for kort tid til å trekke konklusjoner
om hvilken effekt denne type forebyggende tilbud har over tid. Foreløpig ser en positive
kortsiktige effekter av tilbudet. Rådmannen tilrår at det høsten 2015 gjøres en helhetlig
evaluering av tilbudet, og at beslutninger om videreføring fra 2016 baseres på en slik evaluering.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2013/6847-23

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
79/14
69/14

Møtedato
18.11.2014
24.11.2014

Rådmannens innstilling
1

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Bjørnes
industriområde med bestemmelser, datert 26.6.2014, med følgende endringer og vilkår:
Reguleringsbestemmelsene
Følgende tas inn som ny bestemmelse § 1.1:
 Detaljplan for tiltaket (bekkelukking) skal forelegges geoteknisk fagkyndig for vurdering
før den oversendes kommunen for godkjenning. Geoteknisk vurdering skal være vedlagt
detaljplanen.
Vilkår
 Det skal i henhold til Kulturminnelovens § 8.2 vises aktsomhet og meldes i fra hvis det
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene treffes på kulturminne i
og inn mot planområdet. Tiltakshaver pålegges å formidle dette videre til dem som skal
foreta arbeidene.
 I detaljplanen (bekkelukking) hensynstas følgende:
 massene som brukes i fyllingen er av en slik karakter eller brukes på en måte som
gjør at vegetasjon, gras, urter og trær kan etablere seg så raskt som mulig i
fyllingen
 at mest mulig av stående skog bevares

2

Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for BjørnesOmlegging av kommunal veg, egengodkjent 17.11.2008.

Behandling i Overhalla formannskap - 18.11.2014
Behandlet.
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Innstilling i Overhalla formannskap - 18.11.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Utsendte vedlegg:
1. Særutskrift FOR-sak 58/14, 9.9.2014 – 1.gangs behandling av reguleringsplan for
Bjørnes industriområde – offentlig ettersyn
2. Oversiktskart
3. Reguleringsplankart
4. Reguleringsbestemmelser
5. Planbeskrivelse med vedlegg inkl. ROS-vurdering og Støyrapport
Ikke utsendte vedlegg:
1. Statens vegvesen, brev datert 01.10.14
2. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 10.10.14
3. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 30.10.14
4. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 31.10.14

Saksopplysninger
Reguleringsplan for Bjørnes industriområde er fremmet av Overhalla Betongbygg as med tanke
på å legge til rette for en utvidelse av industriområdet nord-øst for eksisterende fabrikklokaler.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 18.9. – 31.10.2014.
Kunngjøringen ble annonsert i Namdals-Avisa og på kommunens hjemmeside. Plandokumenter
i saken har vært tilgjengelig i planregisteret på kommunens hjemmeside. Grunneiere, naboer,
rettighetshavere og offentlige fagmyndigheter ble varslet særskilt pr. brev datert 15.9.2014.
Det er mottatt 4 høringsuttalelser. Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget.
Ut fra kjente opplysninger og registreringer er planforslaget vurdert til ikke å komme inn under
krav om konsekvensutredning.
Sammendrag av innkomne høringsuttalelser:
Statens vegvesen, brev datert 01.10.14
De interesser som Statens vegvesen skal ivareta anses lite berørt av fremlagt planforslag.
Bjørnes industriområde har en akseptabel adkomst ut på fv.17.
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 10.10.14
Vassdrag: Generelt kritisk til bekkelukkinger. Viktig at kulverten dimensjoneres for tilstrekkelig
vannføring (200-års flom).
Allmenne interesser: Ravinedaler er en rødlistet naturtype som ofte har høyt biologisk mangfold.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har vært på befaring i området og frafalt kravet om
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ytterligere undersøkelser av ravinedalen nord for eksisterende planområde. De allmenne
interessene i vassdraget er neppe svært betydelige.
Geoteknikk: NVE anbefaler på generelt grunnlag at reell fare utredes i forbindelse med
detaljreguleringen og ikke skyves til byggesak. Tiltakshaver ønsker ofte å få godkjent planen før
det legges ned betydelige ressurser i geotekniske vurderinger/utredninger. I mindre komplekse
saker vil det derfor være mulig å utsette disse vurderingene dersom det tas inn rekkefølgebestemmelser om at utredninger skal være gjennomført før tiltaksrealisering eller før det gis
rammetillatelse. Vilkår gitt i vedtak ved 1.gangsbehandling vedrørende geoteknisk vurdering er
en akseptabel løsning for NVE – forutsatt at dette vilkåret tas inn som en
(rekkefølge)bestemmelse til planen.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 30.10.14
Planfaglig uttalelse: Ingen merknad.
Innlandsfisk: Ingen merknad.
Kulturfaglig uttalelse: Viser til uttalelse i forbindelse med oppstart av planarbeidet, og hvor det
ikke foreligger konflikt med Kulturminnelovens § 3. Det kan likevel fortsatt ligge ukjente
automatisk freda kulturminner i eller inn mot planområdet. Minner om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 og ber om at dette videreformidles til de som skal
foreta arbeidet.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 31.10.14
Landbruksavdelingen: Slutter seg til kommunens landbruksfaglige vurderinger, og har ingen
merknader til planforslaget.
Miljøvernavdelingen: Miljøvernavdelingens merknader fra varsel om oppstart, er ivaretatt i
planforslaget.
Kommunalavdelingen – Samfunnssikkerhet og beredskap: De geotekniske utfordringene er noe
dårlig beskrevet, men kommunen har satt vilkår i forbindelse med detaljplanlegging av tiltaket.
Forutsatt at dette tas inn i planen, anses kravet til geotekniske vurderinger godt ivaretatt.
Reindrift: Ingen merknad.
Vurdering
Reguleringsplan for Bjørnes industriområde omfatter eksisterende og nytt areal formålsregulert
til industri, og vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan for Bjørnes – Omlegging av
kommunal veg.
Vurdering og kommentarer til innkomne høringsuttalelser som omfatter faglige råd og
forutsetninger:
NVE bemerker at de er generelt kritisk til bekkelukkinger, noe som også kommunen mener ikke
er en optimal løsning. I dette tilfellet har en imidlertid vurdert å kunne akseptere en oppfylling
av terrenget, slik at bedriften får et større areal nordøst for eksisterende fabrikklokaler.
Dimensjonering av kulvert vurderes nærmere i detaljplanlegging av tiltaket. Det tas til
etterretning at den dimensjoners for tilstrekkelig vannføring (200-års flom).
Vilkår vedrørende geoteknisk vurdering, tas inn i reguleringsbestemmelsene.
Fylkeskommunens merknad om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8-2
dersom noen treffer på ukjente automatisk freda kulturminner under det videre arbeidet med
planforslaget eller byggearbeidene, og at pålegget skal videreformidles av tiltakshaver til de som
skal foreta arbeidet, tas inn som vilkår i vedtaket.
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Vurderinger i henhold til Naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens §§8-12 er vurdert i forbindelse med 1.gangsbehandling, jfr. vedlegg 1.
Det er ikke funnet miljøverdier som er registrert i Naturbasen og artsdatabanken som vurderes å
ha store negative miljømessige konsekvenser. Etter at prinsippene i §§ 8-12 var vurdert ble det
imidlertid gitt vilkår som skal ta hensyn til hvilke masser som skal brukes i fyllingen, samt at
mest mulig av stående skog bevares. Disse vilkårene videreføres i sluttvedtaket.
Sammendrag og tilrådning
Det har ikke framkommet merknader til planforslaget som tilsier at reguleringsplanen ikke kan
egengodkjennes.
Foreslått endring i reguleringsbestemmelsene vurderes til ikke å være av vesentlig karakter slik
at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn.
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med viktige registrerte natur- og miljøverdier.
Ut fra ovennevnte vurderinger anbefales det at forslag til reguleringsplan for Bjørnes
industriområde, datert 26.6.2014 vedtas med de endringer og vilkår som gitt i forslag til vedtak.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/7607-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Roger Johansen

Saksframlegg

Rehabilitering av eksisterende og etablering av flere garderober til
hjemmetjenesten.

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
82/14
70/14

Møtedato
18.11.2014
24.11.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vedtar å rehabilitere eksisterende garderober og etablere manglende
garderobeplasser til hjemmetjenesten.
2. Dette vedtas innenfor en økonomisk ramme på 394 000 eks mva. Beløpet dekkes med
låneopptak. Følgende posteringer foretas.
Post
Utgift
Lån

Ansvar
6030
6030

Tjeneste
19051
19051

Art
02300
02300

Behandling i Overhalla formannskap - 18.11.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 18.11.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Prosjekt
0446
0446

eks mva
394 000
394 000

Inkl mva
492 500
492 000

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

28.10.2014 Rehabilitering av eksisterende og
etablering av flere garderober til
hjemmetjenesten.

Saksopplysninger
I starten av 2014 kom det endringer i lovverket som berører hjemmetjenesten. Dette går på
arbeidstøy og smittevern jfr. forskrift om utførelse av arbeid §6-7. I tillegg stilles det nå
særskilte krav til garderober for ansatte i hjemmetjenesten jfr. arbeidsplassforskriftenes §3-4
garderobe.
Arbeidstilsynet har siste halvår hatt tilsyn rundt disse kravene. Flere kommuner har fått avvik på
området.
Dagens garderober bærer preg av å være nedslitt og utdatert. I tillegg er det for få garderober og
garderobeskap/skifteplasser. Hjemmetjenesten har for øvrig frem til nå i stor grad skiftet
hjemme.
I budsjetteringen som er foretatt i saken er det beregnet etablert nye garderobeplasser i ledig
areal i kjeller i den gamle delen i bygg C på Helsesenteret (under kjøkken). Garderobeplasser vil
nå bli etablert med fullverdig løsning med tanke på garderobeskap, wc og dusjløsninger.
Nærliggende garderober til dette området vil bli pusset opp.

Vurdering
Endringen i Forskrift om utførelse av arbeid § 6-7 sier at “dersom det er helsefarlige biologiske
faktorene ikke kan fjernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert
og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr.”
Hjemmetjenesten er inkludert i denne forskrift på bakgrunn av et endret risikobilde, der det
stadig er økende oppblomstring av multiresistente bakterier.
Ansatte i hjemmetjenesten kommer i langt større grad enn tidligere i kontakt med disse
pasientgruppene, på grunn av tidligere utskrivninger fra sykehus, økt levealder med økt
forekomst av sammensatte og kroniske lidelser, sammenholdt med en generelt stadig økende
forekomst og problematikk omkring multiresistente bakterier i samfunnet.
Risikoen for smitte gjennom arbeidstøy er liten, men den er til stede og må håndteres deretter.
Garderobe:
I tillegg til krav om arbeidstøy stilles det også særskilte krav til garderobe for ansatte i
hjemmetjenesten. Disse garderobene har kravspesifikasjon ut fra Arbeidsplassforskrift § 3-4.
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Arbeidstilsynet har hatt tilsyn i våre omliggende kommuner der målet med tilsynet har vært å se
om kommunene etterlever endringene i forskrift. Alle kommuner har fått pålegg i forhold til
innkjøp av arbeidstøy, oppbevaring og vask av arbeidstøy på arbeidsplass og tilpassing av
garderober. Hjemmetjenesten i Overhalla har med dette som mål å etterkomme kravene i
forskrift.
I tillegg til å melde behov om garderober, er det startet prosess for innkjøp av nødvendig
arbeidstøy for ansatte i hjemmesykepleien.
Vedlegg:
1.
Arbeidstilsynets fakta ark omkring arbeidstøy i hjemmesykepleie og sykehjem.
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=245524
2.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
§6-9 http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/§6-9

3.

Arbeidsplassforskrift § 3-4 Garderobe http://lovdata.no/forskrift/2011-12-061356/§3-4
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2008/2559-65

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Sentraladministrasjonen

Asle Lydersen

Saksframlegg
Utbygging av fleksiladestasjoner for elbil i Overhalla
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
81/14
71/14

Møtedato
18.11.2014
24.11.2014

Rådmannens innstilling
1. I tråd med vedtatt klima- og miljøplan iverksettes beskrevet prosjekt for tilrettelegging
av ladeinfrastruktur i Overhalla for elbiler. Tidligere bevilget kr. 57.500,- som
investeringsstøtte til bygging av hurtigladestasjon omdisponeres til prosjektet.
2. Avsatte midler og eventuelle eksterne bidrag benyttes til å opprette en støtteordning for
ikke-kommunale fleksiladestasjoner for elbil. Det kan gis 50 % av et kostnadsgrunnlag
på maksimalt kr 50.000, slik at det kan gis inntil kr. 25.000 pr fleksiladestasjon som
tilfredsstiller tekniske og lokalitetsmessige krav m.v. i støtteordningen og innenfor
samlet økonomisk ramme for støtteordningen. Rådmannen får fullmakt til å iverksette
støtteordningen.
3. Etablering av fleksiladestasjoner ved kommunale bygg avklares og iverksettes gjennom
ordinære budsjettprosesser/vedtak.

Behandling i Overhalla formannskap - 18.11.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 18.11.2014,enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

25.09.2013 Bygging av hurtigladerstasjon for
elbil i Overhalla: Søknad om
investeringsstøtte
26.08.2014 Særutskrift - Revidering av Klimaog miljøplan

X

Tittel

Adressat
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S

28.10.2014 Pilotprosjekt for utbygging av
fleksiladestasjoner for elbil i
Overhalla

Saksopplysninger
Et delmål i Overhallas kommuneplan er at det er lave klimautslipp i Overhalla, og en ambisjon i
Klima- og miljøplan 2014-2020 er at klimautslipp fra transport skal reduseres vesentlig innen
2020, bl.a. med 80 % av den kommunale bilparken som elbil innen 2017 og 100 % innen 2020,
samt en målsetting om totalt minst 100 elbiler i Overhalla innen 2017.
Miljødirektoratet har i ny rapport “Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling” (13.10.2014)
beskrevet at det de nærmeste årene blant annet kreves en storskala innfasing av nullutslippsbiler,
om den nødvendige overgangen til lavutslippssamfunnet skal nås i tide (jfr. togradersmålet, dvs.
å begrense den globale oppvarmingen til to grader, sammenliknet med førindustriell tid).
Tilrettelegging for tilstrekkelig ladeinfrastruktur for elbiler er en sentral forutsetning for å oppnå
slik innfasing av nullutslippskjøretøyer.
Blant tiltak for å nå disse ambisjonene om elbiler i Overhalla, står i planen (foruten
hurtigladestasjon) utbygging av ladeinfrastruktur og tilrettelegging for ladbare biler, nærmere
bestemt:
 Å stimulere til tilrettelegging for lading og elbil-parkering i nærheten ved
parkeringsbehov i sentrum etc.
 Tilrettelegging for lading og elbil-parkering ved større kommunale arbeidsplasser /
besøksbygg
 Å oppfordre forslagsstiller til reguleringsplaner om å legge fram strøm til
parkeringsplasser
I oktober 2013 innvilget kommunestyret kr. 57.500,- som investeringsstøtte til bygging av
hurtigladestasjon for elbil i Overhalla, etter søknad fra EV Power AS (datterselskap av NTE
Holding ASA) og som del av en samlet finansieringsplan for investeringen på ca kr. 700.000.
Kommunen har hatt en forståelse av at hurtigladestasjon skulle bli etablert i løpet av
inneværende år. EV Power har imidlertid i høst revurdert sine utbyggingsplaner, herunder
angående hurtigladestasjon i Overhalla.
Ladestasjonen i Overhalla skulle være en del av et planlagt nettverk av hurtigladestasjoner i
Nord-Trøndelag kalt Namdalsringen, opprinnelig i alt 4 stasjoner (Overhalla, Namsos, Grong og
Namdalseid, sett i sammenheng med tilsvarende tilbud i Steinkjer).
EV Power AS har gjort en samlet vurdering med tanke på trafikantenes behov, og prioriterer nå
ut fra vurdering av avstander og trafikale knutepunkt heller lokaliteter i Namsos og Grong.
Selskapet vil nå bygge robuste løsninger med tilbud for kjente ladestandarder ved disse
lokalitetene. I tillegg kommer planlagte framtidige hurtigladestasjoner på strekningene mellom
Steinkjer og hhv. Grong og Namsos for å sikre bedre dekning der. Fra EV Powers side synes det
dermed ikke lenger aktuelt å etablere hurtigladestasjon i Overhalla som del av Namdalsringen.
Teknologier for ladepunkter/ladestasjoner for elbiler gjennomgår en rask og akselererende
utvikling. Det finnes ulike løsninger med hensyn til ladeteknologi/standarder,
installasjonsløsninger og drift/vedlikehold. Såkalte hurtigladestasjoner utgjør en del av den
samlede nødvendige ladeinfrastruktur for elbiler, og kommer i tillegg til andre former for
ladepunkter med lengre ladetid enn hurtiglading. Hovedtyngden av lading av elbiler vil ut fra
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daglig kjøremønster/småkjøring fortsatt foregå med hjemmelading, hvor elbil gjerne lades over
natta i vanlig stikkontakt (eller bedre). Lading på arbeidsplass og/eller i tilknytning til
butikker/offentlige tjenester vil utfylle ladebehovene i det daglige.
Rådmannen foreslår nå at det iverksettes et prosjekt for utbygging av såkalte fleksiladestasjoner
for elbil i Overhalla. Ladetiden på fleksilader vil være lenger enn på hurtiglader, men vil være
vesentlig raskere enn standard stikkontakt/normallading og vil dermed være en mellomløsning
(gjennom høyere strømstyrke/nettspenning enn ordinære strømkontakter). Fleksiladestasjoner
vil ha vesentlig lavere investeringskostnad enn hurtigladestasjoner.
Satsingen på fleksiladestasjoner foreslås todelt, med både en støtteordning for forretninger og
andre virksomheter som ønsker å sette opp lademuligheter for sine besøkende, og i tillegg en
utbygging av slike ladestasjoner etter behov ved kommunens egne arbeidsplasser/bygg
(tilgjengelig for alle).
Kjennetegn ved fleksiladestasjon er visse fortrinn/høy fleksibilitet sammenlignet med
tradisjonelle hurtigladestasjoner
 Praktisk. Fleksibilitet mht. å kunne betjene et bredt spekter av ladestandarder som finnes
på forskjellige elbiler. Fleksibilitet med hensyn til å tilpasse seg nye standarder
/teknologier bl.a. på grunn av lavere kostnader. Enklere å flytte/skifte ut, og enklere drift
og vedlikehold.
 Økonomisk. Fleksiladestasjoner kaster bare en brøkdel av hurtigladerstasjoner både mht.
investering og drift, og man får flere ladestasjoner for samme kostnaden. En grov
pekepinn på forskjellen kan være forholdet 1:10. Pris på en fleksiladestasjoner i seg selv
kan variere fra de enkleste til ca. kr.6-7.000,- til noen som har flere kvaliteter f.eks.
teknologi for betalingsløsninger, to ladeuttak mm. ca. 25.-30.000,-. Installasjonskostnad
kan være fra under kr. 10.000,- ved enkel montering på vegg til mer enn 50.000,frittstående m/fundament / strømtilførsel mv.
Vurdering
For elbiler hjemmehørende i Overhalla vil den nå skisserte Namdalsringen med hurtigladetilbud
i Grong og Namsos m.v. være positivt ut fra rekkeviddebetraktninger på lengre reiser ut fra
kommunen og tilbake. Slike tilbud vil utfylle bilistenes ladebehov ut over det daglige på en god
måte, ikke minst når en ser det i sammenheng med den kraftige utbyggingen av tilsvarende
hurtigladetilbud langs hovedveger ellers i landet.
Rådmannen mener nå det i nærmeste framtid vil være mer effektivt å støtte flere
fleksiladestasjoner enn å forsøke å få etablert en hurtigladestasjon i kommunen.
Klima- og miljøplanen forutsetter flere ladestasjoner/-punkt for elbil med en viss geografisk
fordeling og knyttet til kommunens sentrumsområder (hvor det kan være nærliggende å tenke
seg Ranemsletta, Skage og Skogmo) og dessuten for kommunens egne biler/bygg.
Det synes ikke naturlig at kommunen skal bygge ut og drive ladestasjoner unntatt ved egne
bygg. Det vil være i tråd med klima- og miljøplanen at kommunen stimulerer private
virksomheter til å etablere slike løsninger. Rådmannen mener at en støtteordning vil være en
hensiktsmessig måte å stimulere på i en prosjektperiode. Som relevant prosjekt i forhold til
nasjonale og regionale mål skulle det også være gode argumenter for å søke om eksterne
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tilskudd til en slik støtteordning (i tillegg at det nevnte beløp på kr. 57.500,- foreslås
omdisponert til prosjektet).
I distriktene vil det være avgjørende at offentlig virksomhet går foran og viser vei ved å støtte
bygging av infrastruktur. Det er stor enighet om at utbygging av infrastruktur fremmer
elbilsalget også utenfor tettsteder og byer.
Rådmannen forutsetter at det gjennom prosjektet blir avklart:
 Nærmere antall fleksiladestasjoner og geografisk plassering/lokalisering
 Muligheter for ekstern finansiering (som vil komme i tillegg til kommunens nevnte
57.500,- som foreslås omdisponert til formålet)
 Konkret utforming av støtteordningen, herunder tekniske krav til fleksiladestasjoner som
sikrer at ladestasjonene har rett løsning, kvalitet og lokalisering.
Kommunens avsatte midler er tenkt benyttet til en oppstart av støtteordningen til ikkekommunale ladestasjoner, herunder også eventuell bistand til avklaring av tekniske krav.
Eksterne midler vil da komme i tillegg. Rådmannen foreslår at det som en ramme for
støtteordningen gis en støtte på 50 % av et kostnadsgrunnlag på maksimalt kr 50.000, slik at det
dermed kan gis inntil kr. 25.000 pr ladestasjon som tilfredsstiller tekniske krav m.v. i
støtteordningen.
Behov for eventuell ytterligere kommunal finansiering i forbindelse med en slik støtteordning
og utbygging ved kommunens egne bygg/installasjoner, forutsettes behandlet på vanlig måte
gjennom ordinære budsjettprosesser/vedtak.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/8394-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Hovedplan for vann og avløp med tilhørende tiltaksplan 2015/2016

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
84/14
72/14

Møtedato
18.11.2014
24.11.2014

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune vedtar tiltaksplan for vann og avløp for årene 2015 og 2016 med en
kostnadsfordeling og prioritering som følger:
2015
Forprosjekt nytt høydebasseng Skage
2 stk. pumpestasjoner ved Fuglår og Iversen-dalen.
2 stk. Overbygg pumpestasjoner.
Nytt filter på renseanlegg Ranem renseanlegg Koral til kullfilter.
Trykkøkningsstasjoner, tilkoblingsmulighet for transportabelt
strømaggregat (8stk).
Utskifting sluser på ledningsnett (sentrale).
Ny bunnplate i høydebasseng på Ryggahøgda.
Sum
2016
Nytt høydebasseng Skage
2 stk. pumpestasjoner ved Hunn boligfelt og Skydalen.
2 stk. Overbygg pumpestasjoner.
Rehabilitering avløpsledning Moan/Gansmo og ny pumpestasjon.
Vannmålerpunkt for registrering forbruk på ledningsnettet.
Sum

Kr
kr
kr
kr
Kr

200.000
800.000
200.000
70.000
80.000

Kr
Kr
kr

150.000
450.000
1.950.000

kr
kr
kr
kr
Kr
kr

6.800.000
800.000
200.000
900.000
180.000
8.880.000

2. Tiltakene tas som egne saker til politisk behandling før iverksetting.
3. Tiltaksplanen innarbeides i grunnlaget for økonomiplanen.
4. I tråd med kommunens klima- og miljøplan skal det i 2015 utarbeides statusoversikt og en
mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og avløpsområdet. Fremmes
som egen sak til politisk behandling.
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Behandling i Overhalla formannskap - 18.11.2014
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 18.11.2014, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

03.11.2014 Plan for vannforsyning 2015/2016

S

03.11.2014

Tiltaksplan vann og avløp 2015/2016

Saksopplysninger
Tiltaksplanen for vann og avløp skal danne grunnlaget for gjennomføring av tiltak for å
opprettholde følgende målsetting:




Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig mengde
godkjent drikkevann.
I størst mulig grad føre avløpsvann fra bebyggelser frem til renseanlegg med mål å
unngå forurensing av omgivelsene og vassdrag.
Drifte vann og avløpsanleggene slik at disse målene nås, og lengst mulig bevare
kvaliteten og verdien av disse anleggene.

Tiltaksplanen er en videreføring av eksisterende plan (2009-2010). Det er noe overlapping
mellom gammel og ny plan.
Tekniske anlegg for vann og avløp har en høy snittalder. Dette medfører periodevis en del avvik
i driften av anleggene. Dette er først og fremst knyttet til avløpsnettet med
avløpspumpestasjonene. Muligheter for tiltak ved strømstans og beredskap er blitt forbedret med
trykkøkningsstasjon Øyesvoldkorsen (blir etablert november 2014) for raskere fylling av
høydebasseng.
Vi mangler tilkoblingsmulighet for transportabelt strømaggregat på de øvrige
trykkøkningsstasjoner, noe som blir prioritert fremover.
Innenfor vannforsyningssektoren er det behov for tiltak i nær fremtid. Utarbeide
forprosjekt/budsjettpris på nytt høydebasseng på Hunnaåsen Skage og ny vannledning under
Namsen ved Veglonesset.
Tiltaksplanen beskriver historikk, teknisk tilstand, utstrekning og omfang.
Tiltak er satt opp i prioritert rekkefølge.
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Vurdering
Vann og avløpsanlegg i Overhalla kommune ble bygget i en periode hvor det begynte å komme
nye materialer og utstyr. Krav til vannkvalitet og felles rensing av avløp var på full fart inn i
kommunene. Disse kravene skulle oppfylles på kort tid, og det gikk noe ut over både utførelsen
og materialkvaliteten.
Vi ser noen ettervirkninger av dette nå. Det er lett å tro at vi har ”evigvarende anlegg”, men ser
etter hvert at dette ikke er tilfelle. Som følge av det er vi nå i gang med disse planene.
Tiltaksplanen vil være et nødvendig verktøy for etter hvert å heve den tekniske standarden på
vann og avløpsanleggene i kommunen, samt å rette opp et etterslep av feil og mangler fra
”gamle dager”.
Kostnadene i planen er kalkulert ut fra erfaringstall, og etter vedtak av planen, vil det lages
detaljplaner for anbudskonkurranse for de enkelte prosjektene. Dette blir så grunnlaget for egne
vedtak om finansiering og gjennomføring.
Det foreslås følgende prioriteringer for 2015 - 2016:
2015
Forprosjekt nytt høydebasseng Skage
2 stk. pumpestasjoner ved Fuglår og Iversendalen.
2 stk. Overbygg pumpestasjoner.
Nytt filter på renseanlegg Ranem rens Koral til kullfilter.
Trykkøkningsstasjoner, tilkoblingsmulighet for strømaggregat (8stk).
Utskifting sluser på ledningsnett (sentrale).
Ny bunnplate i høydebasseng på Ryggahøgda.
Sum

Kr
kr
kr
kr
Kr
Kr
Kr
kr

200.000
800.000
200.000
70.000
80.000
150.000
450.000
1.950.000

2016
Nytt høydebasseng Skage
2 stk. pumpestasjoner ved Hunn boligfelt og Skydalen.
2 stk. Overbygg pumpestasjoner.
Rehabilitering avløpsledning Moan/Gansmo og ny pumpestasjon.
Vannmålerpunkt for registrering forbruk på ledningsnettet.
Sum

kr
kr
kr
kr
Kr
kr

6.800.000
800.000
200.000
900.000
180.000
8.880.000

Kommunale avgifter
De kommunale avgifter innenfor fagområdene vann og avløp har de siste årene blitt redusert.
Ved årsskiftet er fondsmidler summert til ca. 1,394 mill. kr for vannforsyning og ca. 1,4 mill. kr
for avløpsbehandling.
Investeringstakten som skissert for de kommende 2 årene skal dekkes av kommunale avgifter.
Investeringene kan gjennomføres som planlagt uten at dette vil gi vesentlige utslag i forhold til
dagens avgiftsnivå.
Miljømessig vurdering
Opprusting av transportsystemet for avløpsvann har stor miljømessig betydning.
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Lekkasjer på avløpsnettet forurenser, og tilstopping kan føre til tilbakeslag i bolighus og andre
bygninger.
Pumpestasjoner ute av drift gir direkte utslipp i resipient. Dette kan for noen stasjoner være små
bekkeløp der forurensingen har stor negativ virkning. Den vil også være godt synlig for
publikum. Kommunen har fokus på å unngå slike hendelser så langt det er mulig.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/8710-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Roger Johansen

Saksframlegg

Anskaffelse av ny brannbil

Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
73/14

Møtedato
24.11.2014

Rådmannens innstilling
1. Det vedtas å gå til anskaffelse av ny brannbil innenfor en kostnadsramme på 3,7 mill.
inkl. mva. Anskaffelsen finansieres med låneopptak.
2. Brannbil anskaffes med skumsystem som styrker slukkekapasiteten.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S

14.11.2014 Anskaffelse av ny brannbil.

Saksopplysninger
Overhalla kommune har i dag en brannbil fra 1991, denne ble kjøpt brukt i oktober 2005.
Bilen med tilhørende utstyr har fungert slik det kan forventes av en slik bil i det meste av tiden.
Imidlertid er det slik at i løpet av siste driftsår har vi hatt tre driftsstanser med den, to under
utrykning og en under øvelse. De to driftsstansene medførte likevel heldigvis ingen
konsekvenser for slukkearbeidet. Vi har ved driftsstans leid inn brannbil fra andre kommuner og
hatt en beredskapsmessig bistand fra nabokommunene.
Påkostninger dette året har vært betydelige, dette som følge av driftsstans og nødvendig
vedlikehold utover dette. Det er også en betydelig kostnad knyttet til mannskap som har måtte
klargjøre reserveløsninger for å kunne opprettholde beredskapen.
I tillegg er det en tendens til svikt i tilhørende utstyr som aggregat og frigjøringsutstyr. Dette har
ikke sviktet under utrykning men under øvelse. Man registrerer kort sagt at kjøretøy og deler av
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utstyret trolig «synger på siste verset». Dette er ikke en tilfredsstillende situasjon for
beredskapen og skaper en uheldig usikkerhet for mannskapene i utrykningssituasjoner.
Etter siste driftsstans under øvelse for kort tid siden er situasjonen nå den at brannbilen står på
verksted med demontert girkasse og vi har leiebil på plass. Det er svært usikkert om vi får egen
bilen på veien igjen, da det pr nå virker helt umulig å fremskaffe ny eller brukt girkasse.
Foreløpig kartlegging gir oss negative signaler på reparasjonsmulighetene.
Etter en samlet vurdering konkluderer rådmannen med at det er nødvendig å framskynde og nå
starte prosessen med anskaffelse av ny brannbil. Denne saken fremmes derfor på kort varsel
direkte til kommunestyret, slik at anskaffelsesprosessen kan starte umiddelbart. Formannskapet
ble orientert om dette i møte 18.11.14.
Det er på grunn av dette forhandlet frem en leieavtale fra en utleier for leie av brannbil i ett år
eller mer, noe som er normal anskaffelsestid for ny brannbil. Dette gir oss tilstrekkelig med
stabilitet og sikker beredskap i tiden frem til ny bil er på plass.
Å kjøpe ny brannbil vil gi trygg beredskap og et løft for brannvesenet i Overhalla.
Med ny bil vil det gi oversiktlige kostnader i lang tid fremover, vi vil oppleve trygghet med
nybilgaranti og at vi vet det med største sannsynlighet er deler tilgjengelig i lengre tid etter at
garantien forfaller.
Å eventuelt kjøpe en brukt bil er vurdert. Rådmannen er imidlertid av den klare oppfatning at
skal man ha stabilitet og holdbarhet bør man nå gå for en ny bil. Forutsigbarhet er vesentlig for
en slik beredskapstjeneste.
Tar man dagens bil som et eksempel har den hatt en «holdbarhet» på 9 år etter anskaffelsen, ved
kjøp av ny bil vil nok holdbarheten bli minimum det dobbelte.
En ny bil vil mest trolig være bedre mht. levetid, samt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.
Med å kjøpe ny bil vil vi lettere få integrert et skumsystem som styrker slukkekapasiteten i
førsteinnsatsen (for eks. one seven, firedos eller one eight). Slikt system er også mulig med en
brukt bil, men her må man hele veien ta hensyn til at dette ikke er planlagt fra begynnelsen av.
Med å kjøpe ny bil vil man også få det siste innenfor aggregat og frigjøringsutstyr.
Det vil bli vurdert å selge «gammelbilen» slik den står, alternativt å finne annen bruk til den om
den lar seg reparere denne gangen.
Vurdering
Det vurderes at det ut fra stabilitet, driftssikkerhet, siste innenfor utstyr og også økonomisk mht.
levetid at det beste er å gå til anskaffelse av ny brannbil.
Brannbil bør anskaffes med skumsystem. Det vil også i videre vurderinger bli vurdert om den
bør anskaffes med 4wd.
Prisestimatet er foretatt med å ta et snitt blant tre brannvesen som har anskaffet ny bil de senere
år. Det er i tillegg gjort sonderinger som viser at estimatet er realistisk. Kostnadsrammen skal gi
handlingsrom for en anskaffelse kommunen er tjent med på lang sikt.
Økonomiske konsekvenser tas inn i budsjett og økonomiplan.
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Miljømessig vurdering
Miljømessig vil dette bli til det bedre da en moderne dieselmotor fra 2015 vil ha mye mindre
utslipp kontra en fra 1991.
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