Møteinnkalling

Utvalg:

Overhalla kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Adm.avd.
16.03.2015
Dato:
Tidspunkt: 12:00
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 976 60 648.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Per Olav Tyldum
Ordfører
Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær
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Utvalgssaksnr

Innhold

PS 13/15

Kontrollutvalgets årsrapport 2014

PS 14/15

Årsrapport finansforvaltning 2014

PS 15/15

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal
Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny
forskrift for husholdningsavfall

PS 16/15

Endring selskapsavtale KomRev Trøndelag IKS

PS 17/15

Høring - revidering av strategisk plan for MNS Miljø og
landbruk

PS 18/15

Nytt varmeanlegg og enøk tiltak på Hunn skole.

PS 19/15

Sluttregnskap - reasfaltering av kommunal veg inn til
Overhalla Betongbygg

PS 20/15

Sluttregnskap - vannledning Grandaunet

PS 21/15

Sluttregnskap. OFU - PASSIVHUS på Skage
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/714-3

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Kontrollutvalgets årsrapport 2014

Utvalg
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
13/15

Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.
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Møtedato
16.03.2015

Dokumenter i saken
Type

Dato

I

23.01.2015 Oversendelse av saksprotokoll fra
kontrollutvalget 23.01.2015
23.01.2015 Møteprotokoll fra møte 23.01.2015.

I

Tittel

Adressat

KomSek trøndelag IKS
KomSek Trøndelag IKS

Vedlegg:
1. Saksprotokoll fra kontrollutvalget
2. Årsrapport for 2014 til kommunestyret
Saksopplysninger
Årsrapporten ble vedtatt i kontrollutvalget den 23.1.15 og kontrollutvalgets innstilling fremmes i
saken.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/822-1

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Årsrapport finansforvaltning 2014

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
15/15
14/15

Rådmannens innstilling
Årsrapport for finansforvaltningen 2014 tas til orientering.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Møtedato
03.03.2015
16.03.2015

Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven skal alle kommunestyrer ha et reglement for finansforvaltningen.
Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og
underliggende fullmakter/ instrukser/ rutiner skal hjemles i reglementet.
Overhalla kommunes finansreglement har bestemmelser om hvordan og når rådmannen skal
rapportere tilbake til kommunestyret. Rapporteringen skal minimum foretas 2 ganger i løpet av
året. I tillegg skal det ved årets slutt legges fram en årsrapport. Årsrapporten skal behandles før
1. mars i påfølgende år.

Vurdering
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Ved utgangen av 2014 er den likviditetsmessig beholdning 71,6 millioner. Det er en vesentlig
økning fra året før. Årsaken ligger i at en har flere større investeringsprosjekter hvor låneopptak
er gjort noe tidligere enn framdriften i prosjektene.
Kommunens likviditet påvirkes på kort sikt i stor grad av framdrift i investeringsprosjekter. På
lengre sikt påvirkes likviditeten vesentlig av regnskapsreglene for pensjonsføring, som har ført
til at det over tid har bygd seg opp et betydelig avvik mellom betalte pensjonspremier og
bokførte pensjonskostnader (premieavvik). En har med andre ord betalt ut mer i pensjonspremie
enn det som er utgiftsført av pensjonskostnader i driftsregnskapet, og dette avviket skal dekkes
inn over kommende 7-årsperiode (fra 2015, 10 år tidligere). Dette er en langsiktig utfordring for
de fleste av landets kommuner, og har medført en svekket likviditet i kommunene.
Likvider

30.04.2014
Mill NOK

Driftslikviditet
Innskudd hos hovedbankforbindelse
1 mnd Nibor +1,05% (ny bankavtale 14)
Annen overskuddslikviditet
Innskudd hos hovedbankforbindelse
Innskudd i andre banker
Andelskapital i pengemarkedsfond
Avkastning siden 01.01.2014
Avkastning benchmark (ST1X)
*) ved utgangen av juli

85,4

31.08.2014
% Mill NOK

100
2,74 %

178.000

31.12.2014
% Mill NOK

86,8

679.000*)

100
2,65 %

71,6

%

100
2,45 %

1.909.000

Ledige likviditet har for 2014 vært plasser på kommunens driftskonto hos kommunens
bankforbindelse DNB Nor. Betingelsen er 1 måneds Nibor med et påslag på 1,05 % og var pr
31/12 2,45 % inkl påslaget. 1 mnd Nibor er
pr 31/12 på det laveste for 2014.
Avkastningen har vært noe større på
vårparten enn slutten av året. Tabellen
vister endringen i året.
Totalt har kommunens ledige midler gitt en
avkastning på 1,9 millioner. Mye av
avkastningen knyttes til innlån som har
vært plassert på konto.
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Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finanseringsavtaler
Kommunens totale gjeld har i løpet av året økt og er ved utgangen av 2014 302 millioner. Det
ble foretatt tre låneopptak i løpet av året. 73,9 millioner i Kommunalbanken til investeringer og
6 millioner til Startlån i Husbanken (fordelt på to låneopptak.)
Den totale gjelden fordeler seg med 35 % flytende og 65 % fastrente. Bindingstiden for
fastrenteavtalene utgår på forskjellige tidspunkt. Andel fastrente har økt med 10 % poeng fra
2013. Låneopptak i 2015 på 70 millioner, i tillegg til at to fastrenteavtaler som går ut i 2015 på
14,5 millioner åpner for en større andel flytende rente. I hht finansreglementet skal kommunen
minimum ha 40 % av låneporteføljen knyttet til fast rente. Finansreglementet behandles
minimum vært fjerde år.
Merkostnaden med fastrente er prisen en betaler for å
redusere risikoen for økte kostnader ved en eventuell
renteøkning. Dagens rente er lav i forhold til inngåtte
fastrenteavtaler. Med utgangspunkt i låneporteføljen
pr 31/12.
I tabellen % vis andel fastrente er det med
utgangspunkt i dagens andel fastrentelån vist utløp av
bindingstiden i kommende år. Den lengste avtalen går
ut i 2024 og utgjør i dag 37 % av fastrentelånene.
Med utgangspunkt i dagens totale gjeld på 302
millioner vil den være nedbetalt i sin helhet i 2054 (40
år). Halvering av dagens gjeld vil ikke skje før i 2043.
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak betaler
kommunen lovens minste tillatte avdrag.
Av kommunens totale gjeld utgjør 23 millioner
startlån som i det vesentligste skal være
selvfinansierende.
Låneporteføljen er fordelt på 22 lån, 3 forskjellige banker. Norges kommunalbank, Klp og
Husbanken. Den flytende renten er på slutten av 2014 mellom 2,15 og 2,25 %.
Kommunalbanken, hvor Overhalla har det vesentligste av flytende lån redusert til 2,00 % fra
januar 2015.
Samlet sett vurderer Rådmannen risikoen for vesentlige renteendringer som får betydning for
kommunens økonomi på kort sikt som lav.
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Nummer

30.04.2014
30.08.2014
31.12.2014
Opprinnelig Restgjeld Eff rente Restgjeld Eff rente Restgjeld Eff rente
9,85 4,29 %
9,67 4,29 %
12,06
10,02 4,34 %

NKB

20 050 711

NKB

20 070 562

6,04

5,00

3,47 %

5,90

3,40 %

4,90

NKB

20 080 379

7,63

6,82

3,65 %

6,73

3,62 %

6,73

NKB

20 080 728

23,34

20,56

3,70 %

20,27

3,67 %

NKB

20 100 485

22,50

19,79

4,00 %

19,40

NKB

20 110 684

3,65

3,28

3,58 %

NKB

20 120 023

19,65

18,67

NKB

20 140 153

73,96

Klp

30 416 571

26,18

Klp

30 415 791

Klp

9 656

Bindingstid

Type

Startdato

Innløsning

15.12.2015 Fast

19.12.2005 15.12.2042

3,44 %

07.09.2015 Fast

04.12.2007 06.03.2034

3,62 %

08.09.2016 Fast

08.09.2008 08.03.2052

19,98

3,67 %

22.12.2016 Fast

22.12.2008 22.06.2049

3,96 %

19,40

3,96 %

07.09.2020 Fast

06.09.2010 06.09.2039

3,19

3,55 %

3,10

3,55 %

15.12.2016 Fast

15.12.2011 15.12.2031

3,42 %

18,42

3,39 %

18,42

3,39 %

13.01.2017 Fast

13.01.2012 15.01.2052

73,96

3,63 %

73,96

3,60 %

73,96

3,60 %

20.03.2014 20.03.2054

22,15

2,16 %

22,15

4,15 %

21,75

4,26 %

20.03.2024 Fast
15.04.2016 Fast

28,25

12,40

4,26 %

10,81

2,15 %

10,81

4,12 %

19.02.2009 19.02.2027

Starlån

9,29

4,15 %

9,29

4,15 %

6,64

2,15 %

01.03.2018 Fast
21.04.2016 Fast

201,93

3,67 %

199,97

3,63 %

195,36

3,85 %

Fast

Sum lån med fastrente

21.10.2014 15.04.2042
24.03.2006 06.02.2017

NKB

20 100 182

33,89

33,89

2,16 %

33,89

2,15 %

33,89

2,15 %

Grønn pt 24.03.2010 26.03.2040

NKB

19 970 077

10,00

4,48

2,26 %

4,48

2,25 %

4,48

2,25 %

Pt

06.02.1997 15.11.2029

NKB

20 020 555

9,10

5,54

2,26 %

5,36

2,25 %

5,36

2,25 %

Pt

05.09.2002 15.09.2028

NKB

20 080 090

30,73

27,36

2,26 %

26,99

2,25 %

26,99

2,25 %

Pt

10.03.2008 12.09.2050

NKB

20 100 571

2,82

2,64

2,26 %

2,64

2,25 %

2,64

2,25 %

Pt

13.09.2010 13.03.2034

NKB

20 100 572

0,56

0,48

2,26 %

0,47

2,25 %

0,47

2,25 %

Pt

13.09.2010 13.03.2034

NKB

20 110 165

15,40

7,66

2,26 %

7,66

2,25 %

7,66

2,25 %

Pt

24.03.2011 25.03.2041

NKB

20 130 028

8,50

8,50

2,26 %

8,50

2,25 %

8,50

2,25 %

Pt

05.03.2013 05.03.2043

HB

14633927/10

4,00

3,76

2,49 %

3,76

2,19 %

3,66

2,19 %

Pt

01.03.2012 01.04.2042

HB

14633927/20

7,00

7,00

2,49 %

7,00

2,19 %

7,00

2,19 %

Pt

10.01.2013 01.02.2043

14 635 343
Sum lån med p.t rente

4,00

4,00

2,19 %

6,00

2,19 %

Pt

13.05.2014 01.06.2044

104,75

2,22 %

106,65

2,22 %

HB

101,31

2,31 %

Total lånegjeld

303,24

304,72

302,01

- herav startlån

20,06

24,05

23,30
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/9839-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Åse Ferstad

Saksframlegg

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og
kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
17/15
15/15

Møtedato
03.03.2015
16.03.2015

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune inngår ny selskapsavtale med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.
2. Overhalla kommune inngår egen avtale med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS om
tildeling av enerett og drift av renovasjonsordningen (innsamling og behandling av
husholdningsavfall og avfall fra kommunale institusjoner/-virksomheter).
Avfallsselskapet tildeles ikke enerett for tømming/behandling av slam.
3. Overhalla kommune vedtar ny forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskrift),
som omfatter de endringer som er foreslått av Midtre Namdal Avfallsselskap.
Kommunen beholder i sin renovasjonsforskrift de endringer som tidligere er vedtatt av
kommunestyret (2004 og 2013).
4. Overhalla kommune vedtar retningslinjer for fritak/unntak renovasjon.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Utsendte vedlegg:
1. Forslag til ny selskapsavtale mellom MNA IKS og kommunen
2. Avtale om tildeling av enerett og drift av renovasjonsordningen
3. Forslag til ny forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskrift for Overhalla
kommune)
4. Forslag til retningslinjer for behandling av dispensasjon fra regelverket om plassering av
avfallsbeholdere på tømmedag og retningslinjer for behandling av fritak og unntak fra
renovasjon
5. Møteprotokoll fra representantskapsmøte i MNA, 23.10.2014

Saksopplysninger
Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) IKS har oversendt utkast til ny selskapsavtale og avtale
om tildeling av enerett for innsamling og behandling av avfall til endelig behandling, samt ny
forskrift for husholdningsavfall og forslag til retningslinjer for henholdsvis; -behandling av
dispensasjoner fra regelverket om plassering av avfallsbeholdere på tømmedag, og -fritak og
unntak fra renovasjon.
Utkast til selskapsavtale
Representantskapet i MNA behandlet saken i møte den 23.10.2014 i sak 12/2014 og fattet
følgende enstemmige vedtak:
 Representantskapet vedtar styrets forslag til selskapsavtale for Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS og oversender saken til eierkommunene for videre behandling.
 Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mars 2015.
MNA mangler formelt en selskapsavtale, og det er vedtektene som i dag fungerer som
selskapsavtale. Dette er i følge Brønnøysundregisteret ikke lenger tilfredsstillende, og det er
påkrevd at alle eierkommunene vedtar selskapsavtalen med MNA. Selskapsavtalen inneholder
formål med selskapet, og vil være et av de viktigste styringsdirektivene fra eier til selskapet.
Det påpekes at delegeringen fra kommunene er flyttet fra renovasjonsforskrift til selskapsavtale,
at lånerammen til MNA økes fra 20 til 100 mill. kr, og at ansvaret for oppfølging, vedlikehold
og drift av database for renovasjonsgebyr overføres fra kommunene til MNA. Fakturering av
renovasjonsgebyr skal fortsatt foretas av den enkelte kommune.
Kommentarer fra MNA til foreslåtte endringer:
 §§ 4 (Styret) og 6 (Medlemsforhold-ansvar-låneramme): Kommunens garantiforpliktelse
ble sist endret i representantskapsmøte 11.9.1998. På grunn av at hoveddelen av MNAs
virksomhet skal skje etter selvkostprinsippet, har MNA begrenset mulighet til å
egenfinansiere investeringer ved oppbygging av egenkapital. Investeringer i anlegg og
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utstyr må derfor i hovedsak finansieres ved låneopptak med kommunal garanti eller ved
direkte innskudd fra eierne. I dag står MNA foran en periode med investeringer i
gjenvinningstorg, sentralanlegg og teknisk utstyr. Det vil i løpet av kommende
femårsperiode være behov for kapital til disse investeringene. Kapitalen må skaffes
tilveie i form av lån. Det er derfor behov for å øke garantirammen og det foreslås en
økning fra 20 mill. til 100 mill. kr.
 § 7 (Medlemskommunenes forpliktelser): Tildeling av enerett er flyttet fra
renovasjonsforskriften til selskapsavtalen og justert til også å omfatte innfordring av
gebyret.
 § 8 (Selskapsavtalens ikrafttredelse – endringer): Justering av tekst slik at vedtektene er
erstattet av en selskapsavtale i henhold til “Lov om interkommunale selskaper”.
Avtale om tildeling av enerett og drift av renovasjonsordningen
Representantskapet i MNA behandlet saken i møte den 23.10.2014 i sak 15/2014, og fattet
følgende enstemmige vedtak:
 Representantskapet anbefaler eierkommunene i MNA å inngå avtale om tildeling av
enerett for innsamling og behandling av avfall fra kommunale institusjoner/virksomheter
med MNA.
Tildeling av enerett til innsamling av husholdningsavfall er i dag tildelt MNA gjennom
kommunens renovasjonsforskrift. Siden tildeling av enerett av innsamling og behandling av
husholdningsavfall i dag er noe endret fra tidligere. Eneretten anbefales derfor tatt ut av
renovasjonsforskriften og tildeles i en egen avtale mellom MNA og kommunen.
Avtalen omfatter også avfall fra kommunale institusjoner og virksomheter (næringsavfall). Dette
har ikke vært tildelt MNA tidligere, men kan ut fra dagens regelverk tildeles MNA. Innsamling
og behandling av dette avfallet vil på lik linje med husholdningsavfallet bli behandlet etter
selvkost, men da i et eget selvkostfond.
Det er også åpnet for at MNA tildeles enerett for tømming/behandling av slam fra de
eierkommunene som ønsker en slik tjeneste.
Forslag til ny forskrift for husholdningsavfall for Overhalla kommune (renovasjonsforskriften)
Representantskapet i MNA behandlet saken i møte den 23.10.2014 i sak 13/2014 og fattet
følgende enstemmige vedtak:
 Representantskapet vedtar styrets forslag til endring av forskrift for husholdningsavfall
og oversender saken til eierkommunene for videre behandling.
 MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles høring før
oversending til videre behandling i kommunene.
 Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mars 2015.
Formålet med denne endringen er at det er nødvendig å justere dagens renovasjonsforskrift som
en følge av etablering av selskapsavtale, og overføring av ansvar for forvaltning av database for
renovasjonsgebyr.
Renovasjonsforskriften sikrer en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig
oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall. I tillegg
skal den ivareta og sikre kommunens forpliktelser i henhold til lovverket og de til enhver tid
gjeldende planer for avfallsområdet.
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MNA har på vegne av eierkommunene lagt ut forslag til ny renovasjonsforskrift på en felles
høring etter forvaltningslovens § 37, 1.ledd. Forskriften har vært tilgjengelig på www.mna.no i 4
uker og vært kunngjort i Namdalsavisa 8. og 15. november, samt i Ytringen og Fosna-Folket.
MNA har ikke mottatt noen høringsuttalelser i saken.
Kommentarer fra MNA til foreslåtte endringer:
 Oppdatering av lovendringer/justeringer som er foretatt etter 2004.
 § 4 (Kommunal innsamling av avfall): Endringen som er foretatt er en ytterligere
presisering av det kommunale ansvaret som er knyttet til innsamling og behandling. I
tillegg er det foretatt en justering i henhold til plikten til å innhente uttalelser før vedtak
om fritak fattes. Dette på grunn av endringer i regelverk og endringer i delegasjon til
MNA.
 § 6 (Krav til sortering m.m. av avfallet): Endringen er foretatt fordi det kan være aktuelt
å justere antall og typer fraksjoner for kildesortering.
 § 8 (Anskaffelse av oppsamlingsenheter): Endringen er kun en justering hvor tidspunkt
for overtakelse av ansvaret er tatt ut.
 § 13 (Gebyrplikt): Endringen er en presisering av gebyrplikten hvor det presiseres at alle
boenheter skal svare gebyr, og at det er type boenhet og ikke bruk eller brukerfrekvens
som skal legges til grunn ved beregning av gebyr for den enkelte eiendom.
 § 15 (Innkreving og renter): Endringen er kun en justering av selskapsnavn.
 § 16 (Delegasjon): Delegasjon/tildeling av enerett er flyttet til selskapsavtalen og ikke
tatt ut av forskriften. Selskapsnavnet er endret.
 § 17 (Klageadgang): Det foreslås en forenkling av saksgangen vedrørende behandling av
klager. Klage sendes MNA. Dersom klagen ikke blir tatt til følge oversendes saken til
formannskapet i Overhalla kommune som er klagenemnd for avgjørelser tatt i henhold til
forskriften.
Forslag til retningslinjer for behandling av dispensasjon fra regelverket om plassering av
avfallsbeholdere på tømmedag og retningslinjer for behandling av fritak og unntak fra
renovasjon
Representantskapet i MNA behandlet saken i møte den 23.10.2014 i sak 16/2014 og fattet
følgende enstemmige vedtak:
 Representantskapet vedtar styrets forslag til retningslinjer for fritak/unntak fra
renovasjon og oversender saken til eierkommunene for videre behandling.
 Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mars 2015.
Samtidig som det legges fram forslag til ny renovasjonsforskrift, er det vurdert som riktig å
legge fram forslag til retningslinjer for både behandling av dispensasjon fra regelverket om
plassering av avfallsbeholdere på tømmedag, og for behandling av fritak og unntak fra
renovasjon.
Pr. i dag behandles dispensasjoner fra regelverket omplassering av avfallsbeholdere av MNA i
samråd med kommunene. MNA opplyser at de i dag har en stor utfordring med at mange
abonnenter i dag ikke betaler riktig abonnement i forhold til plassering av avfallsløsning, og at
retningslinjen vil kunne bli et viktig verktøy i det videre arbeidet.
Hensikten med retningslinjen er å sikre god service og kundebehandling for syke og uføre som
søker dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholdere fram til hentestedet på tømmedag.
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Når det gjelder behandling av fritak og unntak fra renovasjon, så er det kommunene som i dag
behandler disse søknadene. Dette foreslås nå overført til MNA, alternativt så vil en retningslinje
være positivt i forhold til å sikre en ens behandling av slike søknader i eierkommunene.
Hensikten med denne retningslinjen er å utdype og konkretisere kriteriene som skal benyttes ved
søknader om unntak og fritak.
Vurdering
Framlagt forslag til ny selskapsavtale mellom MNA og den enkelte eierkommune er påkrevd, da
dagens vedtekter ikke lenger er tilfredsstillende i følge Brønnøysundregisteret.
Representantskapet har gjennom rullering av økonomiplan for MNA vedtatte en ambisiøs
økonomiplan. Hovedsatsingen vil være å utvide og opparbeide lokale gjenvinningsstasjoner som
kan ta hånd om de avfallstypene som ikke hentes hos husstandene, samt å samle konsernet i et
nytt felles administrasjons- og servicebygg. Deler av selskapets anlegg er i dag svært nedslitt og
tilfredsstiller ikke dagens krav. Videre vil det være et stort behov for å vedlikeholde og erstatte
dagens avfallsbeholdere. Selskapet har i dag nådd dagens låneramme på 20 mill. kr., og en
videre satsning vil ikke være mulig uten utvidelse av lånerammen (100 mill. kr.).
Når det gjelder oppfølging, vedlikehold og drift av database for renovasjonsgebyr, så viser
erfaringer og stikkprøver at det i dag jevnt over er mange feil og mangler (ca. 3-5 % feil i
kommunenes database i følge MNA). Det er også store forskjeller i eierkommunenes praksis.
MNA opplyser at de ser seg nødt til å starte et arbeid med å få kontroll på database for
renovasjonsgebyr uavhengig om selskapet får ansvaret delegert eller ikke. Kommunen er enig
med MNA i at det er uakseptabelt at abonnenter kanskje betaler over hundre kroner hver seg for
henting av avfall hjemme hos abonnenter som ikke betaler det de skal.
Representantskapet har anbefalt eierkommunene om å inngå en avtale om å tildele MNA enerett
for innsamling og behandling av avfall fra kommunale institusjoner/virksomheter. Tidligere har
dette vært delegert MNA gjennom kommunens renovasjonsforskrift, og det vurderes som
uproblematisk at denne trekkes ut av forskriften og blir tildelt gjennom egen avtale.
For Overhalla sin del er det imidlertid uaktuelt å gi MNA enerett for tømming/henting av slam.
Dette på grunn det er en egen avtale for slamtømming med Namdal Tankrens (varighet 20132018). Det tilrås derfor at tredje avsnitt som omhandler dette, tas ut av avtalen.
Renovasjonsforskriften i eierkommunene er i utgangspunktet en generell forskrift, men kan ha
mindre avvik på grunn av kommunale vedtak og lokale forhold (innenfor forurensningsloven).
For Overhalla kommune sitt vedkommende ble renovasjonsforskriften vedtatt første gang i 2004
(sak 096/04), og revidert siste gang i forbindelse med innføring av renovasjon for hytter og
fritidsbebyggelse (sak 105/13).
Det er den siste reviderte renovasjonsforskriften vedtatt av kommunestyret i sak 105/13 som er
endret i tråd med MNAs forslag til endringer som en følge av ny selskapsavtale (all delegasjon
er flyttet fra renovasjonsforskrift til selskapsavtalen), og overføring av ansvar for forvaltning av
database for renovasjonsgebyr. (vedlegg 3)
Det er ikke påkrevd at eierkommunene vedtar foreslåtte retningslinjer for fritak/unntak
renovasjon. MNA ønsker imidlertid at retningslinjene også vedtas slik at eierkommunen får et
eierskap til dem.
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Foreslåtte endringer i renovasjonsforskriften, som gir MNA ansvar for oppfølging og ajourhold
av abonnementsregisteret, innkreving av gebyr, samt behandle søknader om fritak og unntak
vurderes å gi en tilnærmet ens praktisering blant eierkommunene.
Det tilrås at forslag til selskapsavtale, avtale om tildeling av enerett, ny renovasjonsforskrift med
tilhørende retningslinjer vedtas.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2015/1045-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Sentraladministrasjonen

Saksbehandler:
Roger Hasselvold

Saksframlegg

Endring selskapsavtale KomRev Trøndelag IKS

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
18/15
16/15

Møtedato
03.03.2015
16.03.2015

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som
deltakere i KomRev Trøndelag IKS
2. Kommunestyret slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for
KomRev Trøndelag IKS.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
I
29.01.2015

Oversendelse av
Frid Welde Evjen
sak fra
representantskapet
i KomRev
Trøndelag IKS til
behandling i
kommunestyret
13.02.2015
Endring
selskapsavtale
KomRev
Trøndelag IKS
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om interkommunale selskaper

S

Saksopplysninger
KomRev Trøndelag IKS ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner og fylkeskommunen i
Nord-Trøndelag for å ivareta deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. I 2008 ble
selskapet utvidet med fem kommuner fra Sør-Helgeland. Selskapet er blant Norges største
interkommunale revisjonsselskaper og har 32 ansatte.
I mars 2014 ble KomRev Trøndelag IKS kontaktet av Vefsn kommune med forespørsel om
muligheten for gå inn som deltakere i selskapet. Styret for KomRev Trøndelag IKS behandlet
forespørselen i møte 31. mars 2014, og vedtok å stille seg positive. Representantskapet i
KomRev Trøndelag IKS ble orientert om forespørselen i representantskapsmøte av 5. mai 2014.
Representantskapet tok orienteringen til etterretning og ga styret fullmakt til å gå videre med
saken. I juni 2014 ble det fattet prinsippvedtak i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal om å
søke tilslutning til KomRev Trøndelag IKS. Det er fremforhandlet samarbeidsavtaler med de tre
kommunene og ordførerne i alle eierkommunene ble orientert om prosessen i brev av 24.
oktober 2014. Representantskapet i KomRev Trøndelag IKS vedtok i januar 2015 enstemmig å
anbefale at selskapet utvides med kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
For å gå inn som deltakere i selskapet må de inntredende kommunene betale et innskudd
tilsvarende det de øvrige deltakerkommunene betalte inn i forbindelse med stiftelsen av
selskapet.
De årlige overføringene fra kommunene skal i hovedsak følger prinsippet for medgått tid til
revisjon. Dette vil være et hovedprinsipp også for overføringen fra de inntredende kommunene.
Det er en forutsetning for utvidelsen av selskapet at også dagens eierkommuner skal ha fordel av
sammenslåingen i form av et mer robust selskap både faglig og økonomisk. De årlige
overføringene fra de inntredende kommunene, samt økningen i bemanning på 2,5 årsverk som
følge av økt oppdragsmengde, vil være med å bidra til dette.
En inntreden av tre nye kommuner medfører et behov for å endre dagens selskapsavtale.
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Endringene i ny selskapsavtale i forhold til eksisterende avtale
En utvidelse av selskapet medfører behov for å endre selskapsavtalen på følgende punkter:
§ 1 Selskapet
Denne paragrafen angir deltakerne i selskapet. Endring er derfor nødvendig for å få inn de 3 nye
kommunene.
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Denne paragrafen angir deltakerkommunene og deres innskudd i kr og eierandel. Innskuddene
er beregnet på grunnlag av folketall. På grunn av utvidelsen av selskapet med 3 nye
deltakerkommuner, vil eierandelene for den enkelte deltakerkommune bli lavere etter
utvidelsen. Overhalla kommunes eierandel blir 2,68 %. Det vises til selskapsavtalen for nærmere
angivelse av øvrige eierandeler. Selskapet vil etter utvidelsen bestå av 30 deltakere.
Vurdering:
KomRev Trøndelag IKS er i dag et av landets største interkommunale revisjonsselskap.
Likevel er selskapet sårbart i forhold til å ha fagspesialister på et så bredt spekter som er
nødvendig for å kunne gi en kvalitetsmessig god revisjonstjeneste til kommunene. Dagens
konkurransesituasjon med private selskaper og økte lønnsnivå for personer med høy
utdanning, som er den gruppen et revisjonsselskap rekrutterer fra, gir selskapet ekstra
utfordringer. Flere ansatte vil bidra til et sterkere fagmiljø, og utvidelsen vil gi flere til å
dekke inn de faste kostnadene.
De tre kommunene henger geografisk sammen med dagens eierkommuner på Sør-Helgeland
og nord i Nord-Trøndelag.
Rådmannen tilrår at utvidelsen av selskapet godkjennes og at kommunestyret slutter seg til
revidert selskapsavtale.

-18-

Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/1892-28

- Positiv, frisk og framsynt -

Rådmann i Overhalla

Saksbehandler:
Trond Stenvik

Saksframlegg

Høring - revidering av strategisk plan for MNS Miljø og landbruk

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
19/15
17/15

Møtedato
03.03.2015
16.03.2015

Rådmannens innstilling
Strategisk plan for MNS miljø og landbruk gir en god oversikt over rammevilkår og viktige
utfordringer for landbruket framover. Planen peker på viktige fokusområder for miljø- og
landbruksforvaltningen.
Mål og tiltak i planen kunne med fordel vært spisset og konkretisert i større grad, med angivelse
av ønskede resultater innen fokusområdene. Dette ville kunne gitt planen større tyngde og skapt
et sterkere engasjement om planens innhold.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

U
U

28.02.2014 Møteinnkalling
07.03.2014 Referat fra møte i arbeidsgruppen
for revidering av Strategisk plan
MNS, M&L.
17.03.2014 Revidering av Strategisk plan for
MNS, M&L, forslag til planprosess.
31.03.2014 Særutskrift - Revidering av
Strategisk plan for MNS, M&L,
forslag til planprosess.
01.04.2014 Melding om vedtak - Revidering av
Strategisk plan for MNS, M&L,
forslag til planprosess
11.06.2014 Invitasjon til temamøte landbruk i
Midtre Namdal samkommunstyre.
08.09.2014 Møteinnkalling.

S
X
U
U
U
U
S
S
X
X
S
X
U
X
U
U
X

Tittel

Adressat

02.10.2014 Strategisk plan for MNS, M&L kommunal behandling av forslag til
satsingsområder.
24.10.2014 Strategisk plan for MNS, M&L,
revidering 2014.
27.10.2014 Strategisk plan for Midtre Namdal
samkommune miljø og landbruk
revidering 2014
28.10.2014 Strategisk plan for Midtre Namdal
samkommune - miljø og landbruk
2010 - 2014
18.11.2014 Særutskrift Namdalseid - Strategisk
plan for MNS, M&L, revidering
2014.
21.11.2014 Revidering av Strategisk plan for
MNS-Miljø og landbruk Høringsuttalelse
01.12.2014 Særutskrift - Strategisk plan for
Midtre Namdal samkommune miljø
og landbruk revidering 2014
02.12.2014 Strategisk plan for Midtre Namdal
samkommune miljø og landbruk
revidering 2014
15.12.2014 Særutskrift - Revidering av
Strategisk plan for MNS-Miljø og
landbruk - Høringsuttalelse
17.12.2014 Revidering av Strategisk plan for
MNS, M&L
19.12.2014 Melding om vedtak - Revidering av
Strategisk plan for MNS-Miljø og
landbruk - Høringsuttalelse
29.01.2015 Revidert pr. 29.1.2015 Strategisk
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Trond Petter Ristad m.fl.
Arbeidsgruppens medlemmer

Medlemmene i landbruksforum
Medlemmene i landbruksforum
Komiteen for næring, landbruk
og miljø
Kommunene i Midtre Namdal
samkommune

Midtre Namdal samkommune
Miljø og landbruk

Medlemmene i landbruksfora i
MNS
Midtre Namdal samkommune,
Miljø og landbruk

U

29.01.2015

S

29.01.2015

S

29.01.2015

S

02.02.2015

X

11.02.2015

U

11.02.2015

S

17.02.2015

plan for landbruk
Høring - forslag til Strategisk plan
Miljø og Landbruk
Strategisk plan for MNS Miljø og
landbruk, revidering 2014. Uttalelse.
Forslag til strategisk plan Miljø og
Landbruk - høring
Høring - forslag til strategisk plan
Miljø og landbruk 2015-2019 uttalelse fra Namsos kommune
Særutskrift - Høring - forslag til
strategisk plan Miljø og landbruk
2015-2019 - uttalelse fra Namsos
kommune
Melding om vedtak - Høring forslag til strategisk plan Miljø og
landbruk 2015-2019 - uttalelse fra
Namsos kommune
Høring - revidering av strategisk
plan for MNS Miljø og landbruk

Kommunene i Midtre Namdal
samkommune

Midtre Namdal samkommune,
Miljø og landbruk

Saksopplysninger
Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk er i gang med revidering av Strategisk plan.
28.03.14 vedtok samkommunestyret følgende planprosess:
1. Informasjon og spørsmål til landbruksfora i de 4 kommunene.
Møterunde i landbruksfora uke 11 2014.
2. Fagdag/temadag i samkommunestyret med deltakelse fra landbruket i Midtre Namdal.
Ekstern inspirator innleder til diskusjon i samkommunestyremøte 20.06.14.
3. Arbeidsmøte for å utarbeide forslag til satsingsområder.
Komiteen, landbruksnæringa og M&L avholder fellesmøte i løpet av september 2014.
4. Innspill fra kommunene.
Forslag til satsingsområder sendes til kommunene for politisk behandling innen
utgangen av november 2014.
5. Utarbeidelse av forslag til plan.
Administrasjonen, ved hjelp av ekstern bistand, utarbeider forslag til plan innen
utgangen av januar 2015.
6. Planforslaget behandles av samkommunestyret i februar 2015.
Overhalla kommunestyre behandlet 17.12.14 foreløpig forslag til innsatsområder i planarbeidet
(pk. 4 i planprosessen), og fattet følgende vedtak:
1. Overhalla kommunestyre støtter forslaget til overordnete mål og innsatsområder i
arbeidet med revidering av strategisk plan for MNS Miljø og landbruk.
2. Endelig planforslag bes sendt kommunene til høring før behandling i
samkommunestyret.
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Forslaget til strategisk plan er nå ferdigstilt fra MNS Miljø og landbruk (se pkt. 5 i tidsplanen),
og oversendes kommunene for høringsinnspill før endelig behandling i samkommunestyret i
mars 2015.
Planforslaget
Visjon for Miljø- og landbruksforvaltningen er «Næring og trivsel på naturens premisser».
Hovedmålet med strategisk plan er å bidra til en positiv utvikling i landbruket i Midtre Namdal.
Planen inneholder en beskrivelse av rammebetingelser og virkemidler som finnes i landbruket.
Det er pekt på en rekke utviklingstrekk som vil påvirke landbrukets utvikling i årene fremover.
Global matmangel, klima og miljø, teknologisk utvikling, kompetansebehov, investeringsbehov,
inntekts- og kostnadsutvikling, generasjonsskifter, tilgang på arbeidskraft, bondens egenskaper
som bedriftsleder, rovdyr og utvikling av nye markeder for gårdens ressurser er noen av
utviklingstrekkene som er beskrevet.
Mål for planperioden:
1. Bidra til å utnytte ressursene på gården.
2. Satse på kompetanse i landbruket.
3. Satse på miljø og klima.
4. Videreutvikle landbrukets positive omdømme.
5. Sikre rammevilkårene for landbruket i Midtre Namdal.
Det er beskrevet hensikt og tiltak under hvert av målene. Tiltakene som er skissert er rettet mot
hva miljø- og landbruksforvaltningen kan bidra med for å nå målene. I tillegg vil andre
interessenter bli involvert for å nå målene.
Det vises for øvrig til vedlagt plan.
Vurdering
Planen setter fokus på viktige områder for miljø- og landbruksforvaltningen. Mål, hensikt og
tiltak berører aktiviteter som miljø- og landbruksforvaltningen kan bidra med for å nå målene.
Planen på 14 sider er oversiktlig og lettfattelig. Kapittel 4 gir en fin oversikt over rammevilkår,
mens kapittel 5 gir en bred og god oversikt over viktige faktorer som kan påvirke utviklingen av
landbruket framover.
Mål og tiltak i kapittel 6 er i det alt vesentlige formulert som aktiviteter, og preges i stor grad av
vage formuleringer som “bidra til…”, “satse på…”, “sikre..” osv. En større grad av spissing og
konkretisering av ønskede resultater kunne trolig gitt planen større tyngde og skapt et sterkere
engasjement om planens innhold. Enkelte av tiltakene (f.eks. 6.1.3 bokstav f - Drive god og
tydelig saksbehandling, som skaper forståelse i landbruket og hos politikerne) kan nok oppfattes
å være nærmest selvsagte, og kunne vært tatt ut eller konkretisert bedre.
Miljømessig vurdering
Planen gir som nevnt god oversikt over de store globale utfordringene om klima, miljø og
matsikkerhet. Planen har også en sentral målsetting om å satse på klima og miljø, samt angir
noen tiltak for å nå dette målet. En kunne nok ønsket seg et sterkere og tydeligere formulert
framtidsbilde av hvilke kjennetegn det framtidig landbruket bør ha i et klima- og miljøvennlig
samfunn.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/547-2

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Roger Johansen

Saksframlegg

Nytt varmeanlegg og enøk-tiltak på Hunn skole.

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
20/15
18/15

Møtedato
03.03.2015
16.03.2015

Rådmannens innstilling
Det vedtas å gå til anskaffelse av nytt varmeanlegg på Hunn skole innenfor en kostnadsramme
på kr 3.570.000 eks mva.
Innenfor kostnadsrammen gjøres det enøktiltak som beskrevet på skolens
ventilasjonsaggregater.
Finansiering skjer med låneopptak kr. 3.270.000 og kr. 300.000 i forventet tilskudd fra Enova.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

S
S

22.01.2014 Nytt varmeanlegg Hunn skole
09.02.2015 Nytt varmeanlegg og enøk tiltak på
Hunn skole.
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Saksopplysninger
Den 10.2.2014 ble det vedtatt av Overhalla kommunestyre et forprosjekt med kartlegging og
planlegging av nytt varmeanlegg ved Hunn skole.
Situasjonen i dag er at biokjel (flisfyr) er tatt ut av drift og oppvarming skjer kun ved bruk av
elektrisitet og oljeoppvarming. Biokjel er tatt ut av drift pga. konstant ustabilitet og fare for
røykinnsig i nærliggende klasserom.
Oljefyranlegg i nye bygg er i plan og bygningsloven besluttet forbudt som grunnlast i
oppvarming for slike bygg som Hunn skole representerer.
For eksisterende bygninger har Stortinget bedt regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil
olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette er imidlertid ikke vedtatt ennå.

Vurdering
Kartlegging og vurdering av ny varmekilde er nå gjennomført. Valget har falt på biokjel med
pellets som energikilde. Dette er forøvrig samme grunnlastkilde som vi vil få på nye OBUS
barne- og ungdomsskole når den tas i bruk.
Vurderingene av varmekilde var relativt entydig og hadde de samme momentene i seg som vi
også hadde på nye OBUS. Dette har sammenheng med at på Hunn skole i dag har et
høytemperatur radiator- og røranlegg (80/60 grader, det vil si at vann ut til radiatorer mm er 80
grader og vann tilbake til oppvarming er 60 grader). Dette vanskeliggjør bruken av andre
energikilder som baserer seg på anlegg med lavtemperatur.
Solfanger og varmepumpeløsninger luft/væske, væske/væske er alle gode eksempel på «grønn
energi» som hadde vært aktuelle kilder om det ikke hadde vært et høytemperaturanlegget på
Hunn skole idag. Slike alternative skisserte energikilder er alle lavtemperaturanlegg (60/40
grader). Hadde vi gått for en slik løsning, måtte vi hatt en ekstra energikilde som hadde løftet
temperaturen videre opp til det nivået dagens varmeanlegg (radiatorer og rørføringer) krever
(80/60). Dette blir derfor ikke hensiktsmessig.
Hunn skole har også beliggenhet i en relativ kald sone i Overhalla, slik at luft/væske
varmepumpe ikke får de beste vilkårene. Kartleggingene våre viser også at det trolig er lang vei
ned til fjell med hensyn til eventuell jordvarme. Begge disse punktene gjør at varmepumpeløsninger ikke ble særlig aktuelle.
En mulig løsning kunne vært å bygge om varmeanlegget til lavtemperatur og brukt en
kombinasjon av solfanger, varmepumpeløsning og elkjel. Dette vil imidlertid ført til total
utskifting av de fleste rør og radiatorer og ført til en relativ høy kostnad mht. ombygging og
bygningsmessige følgearbeider. Skolen ville også mest trolig måtte holdt stengt en periode som
følge av dette.
Med å velge biofyr med pellets som energi gir det oss også en fordel med at vi kan forhandle
priser til våre to anlegg og også kan samkjøre leveransene.
I sammenheng med en ny varmeløsning har Hunn skole også et behov for rehabilitering/enøktiltak på ventilasjon ved de tre ventilasjonsaggregatene som er på Hunn skole. Det foreslås nå
utskifting av to aggregat og skifte til roterende varmegjenvinner for det siste.
Dette er relativt oversiktlige tiltak som kan gjøres til en moderat kostnad. Å skifte ut

-24-

aggregatene og varmeveksler betyr at man hever nivået ventilasjonen har for gjenvinning av
varme i avkastluften. I dag ligger denne prosenten anslagsvis på ca 50 %. Skifte av aggregat vil
også gi oss resultater med nyere vifteteknologi som har flere fordeler som blant annet lavere
strømforbruk og bedre muligheter for styring. Med å skifte aggregater og veksler vil vi trolig
kunne heve gjenvinningsgraden til 75-82 %. Dette vil da være en god investering med en relativ
kort nedbetalingstid (anslagsvis7-8 år).
Når det gjelder kostnader så er disse fremkommet etter råd fra rådgiver i tillegg til egne
vurderinger. Blant annet er det i kalkylene lagt opp til at varmesentralen skal plasseres et stykke
unna skolen for å få beste løsningen med tanke på trafikksikkerhet og miljø. Dette medfører
imidlertid en merkostnad på ca 3500 kr pr meter alt inklusive.
Kostnadsoverslag:
Varmesentral inklusive rådgiver/prosjektering: kr 2.911.000 eks mva. 3 638 750 inkl mva.
Aggregat 36.01 skifte av aggregat og aggregat 36.02 skifte av aggregat: kr. 433.000 eks. mva.
Aggregat 36.03 skifte til roterende ny gjenvinner: kr 86.000 eks. mva.
Uforutsett: kr 140 000 eks. mva.
Sum total: kr 3.570.000 eks. mva.
Dette er en kalkyle som vi mener er reell i forhold til det som skal løses med utgangspunkt i
erfaringspriser, likevel kan det oppstå noen utfordringer underveis som vi har den
uforutsettpotten å bruke på.
Hunn skole har også et generelt vedlikeholdsbehov for bygningsmassen. I tillegg er det i
planverket beskrevet en ny gymsal/hall 2016/2017. I tiltaksplanen i den reviderte klima- og
miljøplanen fra 2014 er det vedtatt en målsetning om at Hunn skole innen 2017 skal forbedre
energi-/oppvarmingskarakter fra en gul F til en lysegrønn D. Med dette varmeanlegget klarer vi
den grønne fargen (fornybar energikilde), mens bokstaven ikke endres i denne omgang, ettersom
det ikke gjøres energieffektiviserende tiltak på selve bygningskroppen.
Det anbefales nå at ny varmesentral dimensjoneres opp for ny gymsal/hall og at man kjører
prosjektet med ny varmesentral og de tre skisserte enøktiltakene gjennom denne saken.
Miljømessig vurdering
Å skifte ut tidligere varmeløsning bio med flis (anlegg havarert), el og olje til nytt anlegg med
grunnlast med biovarme med pellets og elektrisitet som spisslast, vil gi en miljømessig gevinst. I
tillegg oppnås en energieffektiviserende effekt ved beskrevet oppgradering av
ventilasjonsanleggene. Ved å skifte ut oljekjel vil vi også etterkomme fremtidige krav som er
fastsatt og er i tråd med kommunens klima- og miljøplan.
Med de tiltakene som gjennomføres vil en kunne forvente en viss støtte/tilskudd fra Enova. En
anslås et tilskudd på kr. 300.000 som går til delvis finansiering av tiltakene.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/637-8

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Sluttregnskap - reasfaltering av kommunal veg inn til Overhalla Betongbygg

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
22/15
19/15

Møtedato
03.03.2015
16.03.2015

Rådmannens innstilling
Sluttregnskap for reasfaltering kommunal veg fra Fv. 17 til Overhalla Betongbygg på Bjørnes
tas til orientering med en samlet prosjektkostnad på kr. 964.763. Dette innebærer en besparelse
på kr. 35.237 i forhold til budsjettert kr. 1.000.000,-.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter vedlegges ikke saken
Type

Dato

I

21.01.2014 Utbedring av kommunal vei til
Bjørnes
22.01.2014 VS: UTBEDRING AV
KOMMUNAL VEI TIL BJØRNES
22.01.2014 VS: UTBEDRING AV
KOMMUNAL VEI TIL BJØRNES
25.06.2014 Utbedring av kommunal vei til
Bjørnes
12.06.2014 OVERHALLA BETONGBYGGVEGSTANDARD
23.06.2014 Trønderplan, Veg Bjørnes
20.10.2014 Kontrakt asfalt
12.02.2015 Reasfaltering av kommunal veg inn
til Overhalla Betongbygg

U
N
U
I
I
I
S

Tittel

Adressat

Jan Lian
Roger Johansen
Martin Lysberg
Jan Lian
Jan Lian
Jan Ola Ertsås
Glømmen Entreprenør AS

Saksopplysninger
Dette var en nødvendig reasfaltering og forsterkning av kommunal veg.
Vegen er sterkt trafikkert med tung last begge retninger. Dette gir stor belastning på vegen og
stor slitasje på asfaltdekke.
Møteplasser ble forsterket og asfaltert, i tillegg ble vegkant utbedret samt og i tillegg ble
veggrøft rensket og vegetasjon fjernet.
Vurdering
Det kom innspill om breddeutvidelse i forkant av arbeidet. Det ble vurdert men lå utenfor
prosjektets ramme.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2014/3857-7

- Positiv, frisk og framsynt -

Teknisk avdeling i Overhalla

Saksbehandler:
Martin Lysberg

Saksframlegg

Sluttregnskap - vannledning Grandaunet

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
23/15
20/15

Møtedato
03.03.2015
16.03.2015

Rådmannens innstilling
Sluttregnskap for kommunal vannledning til Grandaunet med tilhørende trykkøkningsstasjon tas
til orientering med en samlet totalkostnad på kr 942.383. Dette innebærer en besparelse på kr
97.617 i forhold til budsjettert kr 1.040.000. Totalkostnaden fordeler seg på:
kr. 40.000 Infrastruktur IT.
kr. 902.382 Ledningsnett vann.

Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter vedlegges ikke saken
Type

Dato

S

20.05.2014 Kommunal vannledning til
Grandaunet
02.07.2014 Særutskrift - Kommunal
vannledning til Grandaunet
02.07.2014 Tilkobling kommunalt vann
Grandaunet
19.09.2014 Tillatelse til kryssing med
vannledning.
09.12.2014 Fv. 701 i Overhalla kommune tillatelse til å legge avkjørsel fra
offentlig veg samt dispensasjon fra
byggegrense.
07.01.2015 Særutskrift - Kommunal
vannledning til Grandaunet
12.02.2015 Vannledning Grandaunet

X
U
I
I

X
S

Tittel

Adressat

Eva Kaldahl og Knut Haga m.fl.
Statens vegvesen Region Midt
Statens vegvesen Midt-Norge

Saksopplysninger
Overhalla kommune fikk en henvendelse fra innbyggerne i Grandaunet om tilkobling
kommunalt. Ulike alternativer ble utredet og en kostnadskalkyle ble utarbeidet.
Løsningen som ble valgt ble:
“Alternativ 3:
Kommunen sørger for den totale utbyggingen, hele prosjektet ferdigstilles og abonnentene kan
koble seg på mot en gitt tilkoblingsavgift.”
I tillegg ble det bestemt at trekkrør for fiber skulle legges samtidig som vannledning ble lagt.
Dette for å være klar for eventuelle utbygginger i område.
Prosjektet ble gjennomført etter oppsatt framdriftsplan og står nå ferdig.
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Overhalla kommune

Saksmappe: 2010/4837-56

- Positiv, frisk og framsynt -

Saksbehandler:

Teknisk avdeling i Overhalla

Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Sluttregnskap OFU - passivhus på Skage

Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
21/15
21/15

Møtedato
03.03.2015
16.03.2015

Rådmannens innstilling
1. Sluttregnskap for OFU – Passivhuset på Skage tas til orientering med et prosjektregnskap på
kr. 12 527 453.
Dette medfører en merkostnad på kr. 224 000 (1,8 %). Merkostnaden dekkes av innvilget
tilskudd fra Husbanken.
2. Prosjektet har oppfylt målsettingene i intensjonsavtalen mellom bedrifter i Skogmo
industripark og Overhalla kommune.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 03.03.2015
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 03.03.2015,enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken, vedlagt
Type

Dato

I
I

09.09.2010
04.10.2013

X
X
X

18.03.2014
09.02.2015
09.02.2015

Tittel

Adressat

Intensjonsavtale
Underskrevet protokoll fra
overtakelsesforretning
Godkjent sluttrapport ENOVA
Sluttrapport OFU – PASSIVHUS
Økonomirapport
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Egen
scan@overhalla.kommune.no

Saksopplysninger
Det ble signert intensjonsavtale mellom Overhalla kommune og bedriftene Overhalla Hus AS,
Grannes VVS AS og Overhalla Betongbygg AS den 2.9.2010 for å realisere en
Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU) med formål å utvikle miljømessige boliger
av passivhusstandard m.v.
Videreføring av intensjonsavtalen ble vedtatt 20.6.2011, sak 51/11 med leilighetsbygg i
passivhusstandard på Skage som arbeidsmål.
14.5.2012, sak 59/12 ble igangsetting og finansiering behandlet og vedtatt.
Prosjektet fikk vedtatt kostnadsramme på 12,3 millioner med finansiering fra husbanktilskudd,
tilskudd fra Enova, momskompensasjon og bruk av lån.
Prosjektet skulle være et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt i tett samarbeid med
SINTEF.
Overtakelsesprotokoll ble signert av Overhalla kommune 9.9.2013 og huset ble umiddelbart tatt
i bruk av målgruppen, enslig mindreårige bosatte flyktninger.
Sluttrapport av 30.11.2014 utarbeidet av Skogmo industripark konkretiserer prosjektet:
Overordnet mål var å utvikle konkurransedyktige og kostnadseffektive industrielle løsninger
knyttet til miljøvennlig bygging.
 Identifisere utviklingsbehov knyttet til industriell prefabrikasjon av element og moduler
tilpasset bygging av miljøvennlige boliger (redusere veggtykkelse, ivareta tetthet, U-verdi)
 Etablere samarbeid mellom industri og kommune
 Videreutvikle kompetanse for å bygge i hht framtidige standarder
 Utvikle nettverk og samarbeid mellom ulike aktører
Målet var utvikling av konsept for optimal bygningskonstruksjon:
 samspill mellom materialene betong og tre for bedret isolasjonsegenskap, termiske
egenskaper
 integrerte tekniske løsninger
Konseptet skal ivareta:
Integrasjon:
 Integrering av bygningskomponenter i elementform
 Innfestningssystem for industriell montering
 Tekniske installasjoner mhp VVS-løsninger, IT-løsning for energistyring, EL-løsninger
Fleksibilitet:
 Elementbasert med få titler
 Tilpasningsmuligheter for ulike estetiske uttrykk
 Funksjon i ulike typer boliger
 Enkel montering/ de- og remontering
 Transportvennlig element
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Miljø:
 Miljøoptimale materialer og produksjon
 Materialbruk
 Ren og tørr montering med elementer
 Lavere energiforbruk til oppvarming/avkjøling
 Universell utforming (UU)
Bedriftene som deltok hadde ulike utviklingsområder:
Betingelser for utviklingsarbeidet til Overhalla Hus:
Tynnere konstruksjoner
Robuste løsninger
Industriell produksjon
For dem var det viktig å få resultat på disse problemstillingene i deres elementproduksjon
Betingelser for utviklingsarbeidet til Grannes VVS:
Utvikle kunnskap omkring løsninger for å ivareta varme- og ventilasjonsbehov i passivhus og
styring av disse anleggene.
 Prøve ut ulike løsninger og systemer
 Oppfølging av pilotbygninger – inneklima
 Utnyttelse av bygningers varmekapasitet
Betingelser for utviklingsarbeidet til Overhalla Betongbygg:
Ønsker gjennom forskningen å utvikle vegg/fasadeelement slik at en får lavere vekt, lavere
U-verdi og samme bæreevne. Dagens utfordring er kuldebro som løses med mer betong.
Resultatet foreligger, og SINTEF mener at delmålene i prosjektet i hovedsak er nådd.
Det er SINTEFs oppfatning at OFU-prosjektet i Overhalla har vært spesielt vellykket.
Prosjektet har vært godt koordinert mellom bedriftene, kommunen og industriparken.
Ulike aktiviteter har vært knyttet til bedriftene i fellesskap, mens andre har vært individuelle
aktiviteter mellom SINTEF og den enkelte bedrift. Alt like viktig for helheten.
Prosjektet har vært en svært god arena for læring og erfaringsutveksling for alle involverte
parter.
OFU-bygget har betydd mye for utprøving og konkretising av løsninger. I boligen er det blant
annet brukt nye veggelement i tre og betong. Det er installert SD-anlegg (sentral drift) for
omfattende målinger og registrering av energi- og inneklimaparametre. Det har vært viktig å
evaluere hvordan bygget fungerer. På grunnlag av evalueringen, er det fortsatt innkjøring av
anlegget og justering.
Gjennom prosjektet er et trebasert veggelement brukt på bygningen i tillegg til at et testelement
er bygget for laboratoriemåling. Det er brukt vakuumisolasjonspaneler sammen med tradisjonell
isolasjon og utviklet metodikk for beregning av U-verdier. Dialog med SINTEF skal forenkle
senere godkjenning av slike bygningskomponenter.
Det foreligger per i dag ingen godkjente bygningskomponenter med vakuumisolasjonspaneler,
så arbeidet utført i Overhalla er ny forskning.
I prosjektet er det også utviklet design for effektiv kuldebrobryter med vakuumisolasjonspaneler
for betongelement fra Overhalla Betongbygg. Designet er dokumentert med hensyn til
beregning og benyttes i produksjonen.
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Arbeidet med passivhuset på Skage er videreført i en mulighetsstudie av Overhalla Hus mest
populære husmodell Hedda for å se hva som må til for å kunne levere denne husmodellen som
passivhus.
Prosjektet på Skage har resultert i kunnskapsformidling og kommunikasjon.
Resultatene er presentert på Passivhuskonferansen Norden 2013, Nordisk Bygningsfysikk
Symposium 2014, høringsseminar for teknisk forskrift i regi av Direktoratet for byggekvalitet i
2013, frokostmøte i NBL i Oslo i 2013 og i et seminar i Boligprodusentenes forening i 2014.
SINTEF har utarbeidet rapporter, artikler, offentlige/andre presentasjoner og
beregningsprogrammer som en del av prosjektet.
Økonomi:
Prosjektet hadde en vedtatt kostnadsramme på kr. 12 303 000, finansiert med låneopptak og
tilskudd fra Husbank og Enova, tilsammen kr. 4 000 000.
Endelig regnskap ble kr. 12 527 000, mens samlet tilskudd ble på kr. 5 088 000.
Resultatet medfører korrigert låneopptak, kr. 7 438 761.
Regnskap

Regnskap

Regnskap

2012

2013

2014

0385 Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Skage
6030 Kommunal bygningsmasse
31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
Bevertning

0

1173

0

Datakommunikasjon

0

3000

0

Inventar og utstyr

0

3304

0

2213739

6817565,68

65935

Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg
Materialer vedlikhold, nyanlegg

0

5216

0

Konsulenttjenester

722241

197580

0

Betalt merverdiavgift

726923

1754291,62

16483,8

0

-4921000

0

Refusjon fra Staten
Refusjon fra private

0

0

-167692

3662903

3861131

-85273

Sum ansvar: 6030 Kommunal bygningsmasse

3662903

3861131

-85273

Sum prosjekt: 0385 Bygging av energieffektivt

3662903

3861131

-85273

TOTALT

3662903

3861131

-85273

Totalt låneopptak

7438761

Sum tjeneste: 31500 Boligbygging og fysiske
bomiljøtiltak

leilighetsbygg Skage

Total kostnadsramme

12527453

Vurdering
Passivhuset på Skage oppført på grunnlag av en Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt ble
en suksess. Ikke bare byggeprosessen med utvikling og testing undervegs, men også resultatet
som har medført et energiforbruk som er meget tilfredsstillende. SD-anlegget gjør at en har
kontroll gjennom målingene.

-33-

Samarbeidet mellom kommune, private aktører og forskningsmiljøet har gitt resultat som nå blir
presentert og videreformidlet.
Dialogen som har vært både felles og mellom enkeltaktører skal tas videre ved blant annet
godkjenning og sertifisering av bygningselement.
I tillegg har prosjektet profilert bedrifter i industriparken på Skogmo og Overhalla kommune.
Banebrytende og positivt arbeid med flott resultat er viktig for alle aktører. Framtidsrettet
bygging som gir gevinst på flere felt er måten å gjøre det på.
Økonomisk er det overskridelse på kr. 224 000, men større tilskudd fra Husbanken enn forutsatt,
medfører at dette dekker merkostnaden. Noe av kostnadsoverskridelsen skyldes endringer i
bruksområde fra prosjektering til bygget ble tatt i bruk, dette krevde blant annet en annen type
brannvarslingssystem.
Rådmannen anbefaler at regnskapet tas til orientering med et resultat innenfor vedtatt
kostnadsramme og med et bygningsteknisk resultat om har oppfylt målsettingene i
intensjonsavtalen mellom bedrifter i Skogmo industripark og Overhalla kommune.
Prosjektet ses på som vellykket fra kommunens side.
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