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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: Q10  

Arkivsaksnr.: 20/188    

 

 

ASFALTERING 2020- FINANSIERING  

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna kommunestyre vedtar å dekke asfaltering 2020 på følgende måte: 

1. Asfaltering Fløttingveien:  

Tilleggskostnad for innvestering, asfaltering og grunnarbeid kr 800 000; inkl.mva. 

dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond. 

2. Asfaltering Leirtjønnveien, Fløholmen carporter, redningsskøyte bod: 

Tilleggskostnad for drift, beløp dekkes av tildelt tilskudd til vedlikehold ifb. 

Koronakrisen kr 250 000; inkl.mva, samt kr 450 000; inkl. mva ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 
Det ble i k.sak 61/19 - budsjett og handlingsprogram for 2020 til 2023 avsatt kr 750 000; 

inkl.mva til asfaltering i 2020 og kr 2 500 000; inkl.mva i 2021. 

De avsatte investeringsmidlene er planlagt brukt til breddeutvidelse, reasfaltering av 

kommunale veier på Husøy og Selvær, samt en del asfaltering ved kommunale bygg. 

 

Fakta: 
Det er vurdert av administrasjonen at Fløttingveien (Ærøya), Leirtjønnveien og en del 

mindre asfaltering bør prioriteres i 2020. 

Kommunen har sendt ut forespørsel til to asfaltverk. Veidekke Mo i rana og Nord asfalt i 

Bodø. Veidekke var billigst med en totalsum på kr 1 750 000; inkl.mva. 

 

 Det at Pelagia også har sendt inn forespørsel har bidratt til at kommunens kostnad er 

betydelig redusert i forhold til første budsjettpris i 2019. 

 

Det som planlegges asfaltert er særdeles viktig å få gjennomført i 2020.  Fløttingveien, der 

man i tillegg vil breddeutvidelse på inn- og utgang av molo vil ha stor betydning for at 

næringslivet skal kunne få trailere til fiskebruket. 

 Leirtjønnveien er kun asfaltert en gang tidligere og er i veldig dårlig forfatning. 

 

I tillegg planlegges det å asfaltere i carporter på Fløholmen, dette for å unngå at biler blir 

sandskadet, samt at det kan utføres snøbrøyting på vinteren. 

 

Det skal også asfalteres rundt det nye redningsskøytebygget på Ærøya, samt en noen 

overgravinger osv. 

 

Det vil også påløpe ca. kr 400 000; eks.mva for grunnarbeid til breddeutvidelse ved Ærøya 

molo, samt avretting Leirtjønnveien. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Total kostnad i 2020 for grunnarbeid og asfaltering vil bli kr 2 250 000; inkl.mva 

Det meste av dette er investeringstiltak i forbindelse med Fløttingveien. 

 

Det er i investeringsplan for 2021 avsatt kr 2,5 mill.inkl.mva til asfaltering.  

Dette beløpet kan justeres ned i forslag til innvestering 2021 

 

Det foreslås å bruke fra ubundet investeringsfond for innvestering og disposisjonsfond for 

drift- 

 

Det foreslås også å bruke kr 200 000; som er tildelt kommunen for vedlikeholdsprosjekter 

ifbm. Korona krisen. 

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at den innsparingen som kommunen får ved at Pelagia og andre skal 

asfaltere samtidig bør utnyttes. 

Dette å bruke ekstra tilførte driftsmidler som er tilført ifbm. korona vil bidra positivt i 

samfunnet, både for næringsliv og innbyggere. 

 

Rådmannen legger fram forslag til innstilling. 

 

Vedlegg: 

Pristilbud Veidekke Industri AS, datert 13.08.2020 

 

 

Træna 24.08.2020  

 

Morten Tøgersen 

Konst.rådmann      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


