
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 30.01.2019 Tid: 15:30 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Jan Agnar Willumsen   

 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/19 19/6    

 REFERAT OG MELDINGER  

 

2/19 18/115    

 INVESTERING I NY EL-KJELE OG VARMTVANNS-ANLEGG 

RÅDHUS / SKOLE - NYTT ANBUD  

 

3/19 14/68    

 LOKALITET REDNINGSSKØYTA  

 

 

 

 

Træna, 24.01.2019 

 

Per Pedersen 

ordfører  
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/6    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Formannskap 30.01.2019 

 

 

Delegerte vedtak: 

18/11 20.12.2018 DS  14/18 RÅDM/RÅDM/GE U63 &18 

Aloha Cafe AS  

SKJENKEBEVILLING - EN BESTEMT ANLEDNING – Flytting av 

skjenkebevilling fra Aloha Cafe sine lokaler til Grendahuset – Andre dags julefest 

 

Refererte dokumenter fra postjournal: 

18/85-11 13.11.2018 RÅDM/RÅDM/GE 057 

1170/18 Nordland Fylkeskommune 

INTERKOMMUNALT ARKIV I NORDLAND (IKAN) - NY 

BETALINGSMODELL FOR MEDLEMMER I INTERKOMMUNALT 

ARKIV NORLAND - INFORMASJON  

 

Søknad om støtte: 

Brev fra Amathea Nordland datert 11.01.2019 – Søknad om økonomisk støtte på kr 10 000 for 

2019. Amathea er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel helsetjeneste. Med 

spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet og abort. 

 

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

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 662 L62  

Arkivsaksnr.: 18/115    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Formannskap 30.01.2019 

 

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 

 All nødvendige montasje materiell 
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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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LOKALITET REDNINGSSKØYTA 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: X27  

Arkivsaksnr.: 14/68    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Formannskap 30.01.2019 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune kjøper anlegget fra Helgeland Marinasystem AS, som beskrevet av 

ingeniør Carl. U. Bugge i brev datert 08.01.2019. 

2. Pris ca. 500.000,- belastes ubundet investeringsfond. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/fakta: 

Viser til saksfremlegg av 04.06.18. når det gjelder bakgrunn for saken. 

 

Følgende vedtak ble deretter fattet i K-sak 18/18 20.06.18. 

Vedtak: 

1. Formannskapet utgjør referansegruppe når det gjelder tilrettelegging for/ anskaffelse 

av liggekai, lager og bolig for redningsskøytas mannskap. Formannskapet innstiller til 

Kommunestyret i saken. 

Arbeidet skal ha utgangspunkt i skriftlig dokumenterte krav og ønsker fra 

Redningsselskapet. Krav og ønsker for kai, bolig og lager må ha spesifiserte 

minimumskrav. Avstand mellom kai og bolig bør spesifiseres. 

2. Ordfører, varaordfører, Jan Agnar Willumsen og rådmann utgjør arbeidsgruppa som 

skal arbeide frem de ulike alternativer og drøfte disse med formannskapet. 

Alternativene skal også drøftes med Redningsselskapet. 

3. Det kan ikke anskaffes eiendom som ikke har takst/ verdivurdering gjort av godkjent 

instans. 

4. Det utarbeides en avtale om leietid og innhold i samarbeid med Redningsselskapet. 

Planen skal også inneholde bruk av redningsskøyta i andre oppdrag som transport av 

helsepersonell samt i beredskapssammenheng og nødstilfeller. Det må også fremgå av 

avtalen hva det skal betales leie for. 

5. Referansegruppen utreder følgende alternativer med utgangspunkt i 

Redningsselskapets krav og ønsker: 

a. Kjøp/leie av bolig og kaiområde hos Johannes Bøe og Hege Antonsen. 

b. Kjøp/leie av område med kai hos Træna Fiskeoppdrett AS (Idar Holmen) på 

Fløttingen, samt kjøp/leie/bygging av bolig og lager i samme område. 

c. Kjøp/leie/bygging av lager i egnet område (Galtneset, Fløttingsundet, 

Torsholmen eller annet område). 

6. Saken legges frem for kommunestyret til endelig avgjørelse så snart som mulig. 

 

 

Arbeidsgruppa har etter dette vært på befaring og vurdert de ulike alternativene. 
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Det alternativet som til slutt har vært av størst interesse er verdivudert av takstmann og denne 

vurderingen er vedlagt saken. Tomt og flytebrygge i Fallaveien er lagt frem som tilbud til 

kommunen med et utgangspunkt prismessig på 1,5 mill. Vurderingen vedlagt går 

administrasjonen ikke nærmere inn på her, men fakta er at eiendommen pr. i dag er leid som 

base for skyssbåtvirksomhet, uten at det foreligger noen tinglyst avtale om dette. 

Verdivurderingen av anlegget uten tomt er på 160.000,- 

 

Vurdering: 

Træna kommune kan ikke inngå en avtale om kjøp av eiendom med andre enn eier av denne. 

På siste side i vedlagt verdivurdering foreligger et alternativ til kjøp av ovennevnte anlegg; 

Jeg har undersøkt hva et nytt robust anlegg fra Helgeland Marinasystem as (HMS), Mo i 

Rana, vil koste. Det viste seg at HMS har avgitt et tilbud på flytende betongbrygge til Træna 

kommune for ca ett år siden.  

 

Viktige fordeler med betongbrygge fra HMS er: 

Stort fribord, hele 1,0 m, 

Integrert, innstøpt fendring, 

Alternativt puller-arrangement (10 små alternativt 6 store pullere), 

Brygga kan forankres vinkelrett mot land slik at begge langsider kan brukes til fortøyning av 

fartøyer, 

Sterkt reduserte vedlikeholdskostnader sammenliknet med anlegget til Træna Trading as. 

 

Ved å redusere størrelsen på pullerne og redusere bredden på landgangen vil anlegget fra 

HMS koste ca kr 500.000 eks. mva. ferdig forankret på kommunens eiendom i Træna.   

  

Træna kommune har strandtomt der en slik brygge kan legges ut. 

 

Vedlegg: 

Verdivurdering av strandtomt og flytebrygge, Fallaveien fv 421, Træna. 

 

Træna 24.01.2019  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

   

 

 

 


	VEDTAKS

