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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 662 L62  

Arkivsaksnr.: 18/115    

 

 

INVESTERING I NY EL-KJELE OG VARMTVANNSANLEGG RÅDHUS / SKOLE  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

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. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/fakta: 

Etter jul 2018 ble det ved inspeksjon/service av ventilasjon- og varmtvannsanlegg på rådhuset 

oppdaget en lekkasje på en av varmtvannsbeholderne i teknisk rom ved biblioteket. Det er pr. 

i dag 3 beholdere her, og alle har produksjonsår 2002. Disse er i dårlig forfatning, dvs at 

korrosjon er i ferd med å ødelegge tankene fra bunnen og faren for at en av disse plutselig går 

i stykker er overhengende. I så fall vil skadene og dertil hørende kostnader være betydelige. 

I tillegg må el-kjelen byttes, den nåværende er fra 1987 og her er 2 sikringer brent bort. Så av 

brannvernhensyn bør denne skiftes ut snarest. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Mottatt tilbud på denne investeringen er på kr 260.400,- eks. moms.  

Kommunen vil ved dette unngå mye unødvendig tapping av varmt vann, høyt vannforbruk og 

ekstra energibruk for oppvarming av unødvendig varmtvann. 

Investeringen kan tas fra ubundet investeringsfond som i dag er på ca 8,8 millioner. 

 

Vurdering: 

Ved utskifting av eksisterende anlegg samt en del tilleggsinvesteringer vil kommunen få 

lukket flere av avvikene som uansett vil måtte gjøres i umiddelbar fremtid. Herunder 

utbedring av mangel på varmeveksler på vask i barnehagen, manglende varmtvannstank på 

ungdomsskolen og utfordringer ved regulering av temperatur i hallen. Alle disse mindre 

utfordringene utgjør en kostnad pr i dag, ved at det tappes unødig mye vann i håp om å oppnå 

ønsket temperatur, varmen i hallen justeres uten at resultater oppnås, barna i barnehagen 

brenner seg på fingrene med mer. 

I tillegg er el-tavle i kjeller på rådhus under utskifting, og ved å utføre disse arbeidene 

samtidig sikrer man at systemene er dimensjonert til hverandre. 

 

Vedlegg: 

Tilbud fra Indre Salten Termoteknikk datert 19.02.2018 

 

 

Træna 14.06.2018  
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Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


