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Arkivsak: 17/00049  
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Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00 eller postmottak@berlevag.kommune.no 
 
 
Havnesjefen vil legge fram halvårsrapport for Berlevåg havn KF 
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Berlevåg, 29.08.2019 
 
 
 
 
Rolf Laupstad 
Ordfører  
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Saker til behandling 

38/19 Rehabilitering av kunstgressanlegg og etablering av 
lysanlegg på Berlevåg kunstgressbane 
 
Arkivsak-dok. 19/00439-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kari Celine Kalvik 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 05.09.2019 38/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det settes av kr 4 644 660 inkl. mva. til rehabilitering av kunstgressanlegg og 
etablering av lysanlegg på Berlevåg kunstgressbane. Finansiering av prosjektet 
innarbeides i budsjettregulering som fremmes for kommunestyret i løpet av høsten. 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
Prosjektet Berlevåg kunstgressbane ble lagt inn i investeringsbudsjettet for 2019 i 
økonomiplanen for 2019-2022. Kunstgresset skal rehabiliteres og det skal etableres 
lysanlegg og nødvendige miljøtiltak i forhold til spredning av granulat.  
 
Det ble fremmet sak til Formannskapet, sak 45/19, vedrørende finansieringen på 
prosjektet, men grunnet høyere innkommet anbud enn estimert må finansieringsplanen 
oppdateres. 
 
Prosjektet var satt opp med en kostnad på kr 3 400 000 basert på erfaringstall fra NFF. 
Prosjektet skulle finansieres med bruk av disposisjonsfond, tilskudd fra Sparebanken 
Nord-Norge og spillemidler med følgende fordeling:  
 
Finansiering  
- Bruk av disposisjonsfond: kr 425 000  

- Tilskudd Sparebanken Nord-Norge: kr 1 100 000  

- Tilskudd spillemidler: kr 1 875 000  
 
Prosjektet ble lagt ut på anbud sommeren 2019. Ved anbudsfristen var det levert inn tre 
rettidige tilbud. Det ene tilbudet inkluderte ikke hele leveransen og ble avvist. Laveste 
tilbud var på kr 5 644 660 inkl. mva.  
 
Vi har mottatt tilsagn på tilskudd fra Sparebanken Nord-Norge på kr 1 000 000. Vi har 
ikke fått tilsagn i år på spillemidler og må derfor forskuttere spillemidlene. Søknad om 
spillemidler må fornyes hvert år frem til vi evt. får tilsagn. Det er ingen garanti for at 
spillemidler tildeles.  
 
Ny finansiering  
- Berlevåg kommune: kr 4 644 660 

- Tilskudd Sparebanken Nord-Norge: kr 1 000 000  

 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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39/19 Rehabilitering av tak - Berlevåg helsesenter 
 
Arkivsak-dok. 19/00585-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kari Celine Kalvik 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 05.09.2019 39/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det settes av kr 1 700 000 til rehabilitering av taket på helsesenteret. Finansiering av 
prosjektet innarbeides i budsjettregulering som fremmes for kommunestyret i løpet av 
høsten. 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
Berlevåg helsesenter har vært plaget med vanninntrenging gjennom samtlige 
takgjennomføringer. En befaring den 11.05.2018 viser at dersom det tas tak i 
problemet umiddelbart, kan følgeskadene av taklekkasjen la seg reparere uten større 
skader. 
 
Rehabiliteringen av taket ble lagt ut på anbud høsten 2018 og skulle hatt oppstart i 
2018. Grunnet manglende oppstart ble konkurransen avlyst og lyst ut på nytt 
sommeren 2019. 
 
På bakgrunn av befaringen som ble gjennomført i 2018 ble det fremmet sak til 
kommunestyret på rehabilitering av taket, sak 28/18, hvor det ble bevilget kr 
1 900 000 inkl. mva. fra disposisjonsfondet. Vedtaket var kun gyldig i budsjettåret og 
saken blir derfor lagt frem for kommunestyret på nytt.  
 
På anbudet som ble lyst ut i sommer ble det levert inn fire rettidige anbud innen 
tidsfristen. Det ene måtte avvises grunnet manglende dokumentasjon. Billigste anbud 
var på kr 1 528 805 inkl. mva. 
 
Det anbefales på bakgrunn av dette at det settes av kr 1 700 000 inkl. mva. til 
rehabiliteringen av taket på helsesenteret. Finansiering av prosjektet innarbeides i 
budsjettregulering som fremmes for kommunestyret i løpet av høsten. 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
 
 
 


