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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 662 L62  

Arkivsaksnr.: 18/115    

 

 

INVESTERING I NY EL-KJELE OG VARMTVANNS-ANLEGG RÅDHUS / SKOLE  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Innhente nytt tilbud på tiltakene i barnehage og på skole.  

2. Utsette tiltak i teknisk rom Rådhus og idrettshall, for å kunne gjennomføre en 

vurdering av ENØK-tiltak og muligheten for å få ned driftskostnadene. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

K-sak 26/18 Investering i ny el-kjele og varmtvannsanlegg rådhus/skole 

Vedtak: 

1. Træna kommune aksepterer tilbudet fra Salten Termoteknikk på ny el-kjele og 

varmtvannsanlegg på Rådhus/skole. 

2. Investeringen på kr 260.400,- tas fra ubundet investeringsfond. 

3. Om det blir avdekket forhold som har behov for ytterligere finansiering, gis det 

fullmakt til formannskapet å fullfinansiere tiltaket. 

 

Fakta: 

Under debatten i Kommunestyremøtet ble det kommentert at innholdet i avtalen mht 

saltinnhold i vannet burde tas bort. Etter samtaler med firma som har inngitt tilbudet, Indre 

Salten Termoteknikk AS, viser det seg at Træna kommune ikke vil få de nødvendige garantier 

på et slikt anlegg. 

 

Firmaet har i ettertid kommet opp med en alternativ løsning, tilbud ligger vedlagt. 

Ytterligere forklaring til tilbudet følger under, og det er verdt å merke seg at de siste to 

punktene har kommet til i etterkant: 

 

Teknisk rom Rådhus: 

 Vi setter inn ny 150 kw el-kjele 

 Vi gjør nødvendige ombygninger og tilkoblinger 

 Vi demonterer og fjerner gamle el-kjele 

 Vi omarbeider og tilpasser fjernvarmetilførsel for samkjøring med varmeanlegg og 
forberedt varmepumpe-installasjon 
 

Teknisk rom Idrettshall: 

 Demonterer eksisterende vv-beredere, fjerner disse samt rør etc.  

 Vi monterer nytt varmtvannsanlegg bestående av vekslersentral, ekstra el-kjele og 
akkumulatortank m/mulighet for 2 x 15 kw ekstra effekt 

 All nødvendige ombygging / oppbygging av rørsystem 
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 All nødvendige montasje materiell 

 

Ungdomsskole: 

 Vi setter inn ny vv-bereder i vaskerom 

 Vi ferdigstiller og kobler ferdig sanitær på vaskerom, lager tømmepunkt for vaskemaskin 

 

Barnehage: 

 Vi legger nytt rørstrekk for sirkulertvann  

 

Utover dette har vi beregnet reisekostnader, overnatting og fraktkostnader. 

 

Jeg ser at dette ble betydelig dyrere enn første alternativ. Mesteparten av dette skyldes at det 

kreves en total omarbeidelse av anlegget for at vi skal kunne få tenkte vekselsystem til å 

fungere. 

Det er samtidig tatt høyde for at anlegget er forberedt for lavtemp. energikilde f.eks. 

varmepumpe. Noe som etter hvert vil være naturlig varmekilde. 

Vi håper dere allikevel satser på dette og ser at dette er en nyttig investering. Vi har allerede 

lagt ned mye tid for å komme frem til en løsning som vil imøtekomme vannkvalitetsproblemet 

på Træna. 

Alle fordeler med dette systemet må tas i betraktning på tross av en høyere pris. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Beløp vedtatt i tilbud fra K-sak 26/18 260.400,- 

Beløp i nytt tilbud av 14.12.18 455.170,- 

 

Vurdering: 

Etter gjennomgang av nytt tilbud som er vesentlig dyrere enn det som opprinnelig var vedtatt 

har administrasjonen engasjert ekstern konsulent til å vurdere saken. 

Anbefalingen utfra dette er som følger: 

1. Innhente nytt tilbud på tiltakene i barnehage og på skole. Disse tiltakene er viktige for 

brukerne her, og det haster med å få dette utbedret. 

2. Utsette tiltak i teknisk rom Rådhus og idrettshall. Disse må sees under ett, og vedlagt 

tilbud mangler en vurdering av ENØK-tiltak og muligheten for å få ned 

driftskostnadene. 

 

Administrasjonen ønsker noe mere tid til å tilegne seg kunnskap om saken, og deretter tilbud 

fra ulike aktører for å kunne foreslå en god helhetlig løsning som medfører lavere 

driftskostnader enn det kommunen har i dag. 

På bakgrunn av dette anbefaler derfor rådmannen at man følger denne anbefalingen. 

 

Vedlegg: 

Tilbud datert 14.12.2018 

 

Træna 23.01.2019  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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	VEDTAKS

