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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: D13  

Arkivsaksnr.: 13/331   

 

 

FINANSIERING RESTERENDE BYGGEARBEIDER TRÆNA KIRKE  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Kommunestyret vedtar å finansiere gjenstående byggearbeider på Træna kirke 

2. Innvesteringen på kr 305 091 inkl. mva finansieres slik:  

- Ubundet kapitalfond                                             kr 255 091 

- Innsamlede midler, Træna kirke    kr   50 000 

3. Ved vesentlig avvik må det legges frem ny sak om tilleggsfinansiering. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Fakta: 

Det ble lagt frem en finansieringssak i 2012 som gjaldt utbedring Træna kirke. Grunnlaget 

for beløpene som ble satt opp var en rapport fra Lurøy bygg AS på bygningsarbeider og 

erfaringstall fra lignende arbeider. 

 

Med bakgrunn i at Træna kirke er fredet etter kulturminneloven måtte riksantikvaren 

godkjenne alle tiltak som skulle gjøres på kirken. Det ble foretatt en befaring sammen med 

riksantikvaren i juli 2012. Etter denne befaringen ble det utarbeidet en rapport der de 

forskjellige tiltak sto beskrevet, samt hvordan dette skulle utbedres.  

 

Med bakgrunn i dette startet Kirkevergen i samarbeid med kommunen arbeidet med å 

innhente pris på firma som har denne kompetansen. Astra Bygg AS fikk oppdraget og det 

meste av planlagte arbeider ble utført i 2013 og 2014.  

 

Deler av arbeidet som inngikk i avtalen med Astra Bygg AS ble ikke gjennomført, som følge 

av at daglig leder og prosjektleder plutselig døde. Astra Bygg AS har brukt tid på å få over-

sikt over pågående arbeider i alle sine prosjekter. Siste faktura på kr 142 000 + mva er ikke 

betalt av Træna kommune, som følge av at arbeidet stoppet opp. Denne gjelder nytt lynvern-

anlegg. 

 

Arbeid som ikke ble utført gjelder utskifting av råteskader, noe utskifting av bordkledning, 

reparasjon av lekkasje i vinduskarm, samt legge opp og feste nedfelt skiferstein på tak. Dette 

arbeidet er Astra Bygg AS nå klar til å utføre og er kostnadsberegnet til kr 102 073 + mva.  

 

 

 

Samlet gjenstående arbeid og utestående krav for utført arbeid beløper seg til kr 244 073 + 

mva, til sammen kr 305 091. De bygningsmessige tiltakene gir ikke momskompensasjon. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Kostnadsoppsett inkl mva: 

Brev med kostnadsoppstilling fra Astra Bygg AS   kr 305 091 

 

Finansiering (inkl mva): 

Innsamlede midler, Træna kirke   kr   50 000 

Bruk av ubundet kapitalfond    kr 255 091 

 

Vurdering: 

Denne saken har pågått over mange år og rådmannen anbefaler at det gjenstående arbeidet nå 

blir fullført så snart som mulig. Det legges til grunn at kirken selv bidrar med innsamlede 

penger, kr 50 000 og det innstilles på at Træna kommune dekker resten av kostnaden.  

 

Vedlegg: 

Brev fra Astra Bygg AS av 08.11.2016 vedr gjenstående utbedringsarbeid 

 

Træna 24.01.2017  

 

Thore Hopperstad  

rådmann  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


