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Strategisk Næringsplan 2019 – 2021

Dokumenter som ikke er vedlagt:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Strategisk Næringsplan 2019-2021 vedtas.

Saksprotokoll for Formannskapet - 03.09.2018
Behandling:

Saken utsettes til neste møte.
Votering: Enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll for Formannskapet - 15.10.2018
Behandling:

Dag Bjerke FRP, fremmet: «under samfunn og næring kapittel 3 siste del tas tabell styrker
og svakheter ut samt setning over».
Vilde Bjerknes AP, fremmet: «ordfører tar initiativ til næringsseminar der politisk
oppfølgning diskuteres».
Jostein Årre H, fremmet: «under pkt. 6 innskudd setning på side 17 fjernes: uavhengig av
plasseringsutfordringer».
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Votering: Rådmannens innstilling med endringer – enstemmig vedtatt.
FSK’s innstilling:

Strategisk Næringsplan 2019-2021 vedtas med endringer i kapittel 3 og 6.
Ordfører tar initiativ til næringsseminar der politisk oppfølgning diskuteres.

Saksprotokoll for Kommunestyret - 29.10.2018
Behandling:

Votering: Saken utsettes til neste møte – enstemmig vedtatt
VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken
Kommunestyret. Dette som følge av at bevilgningen og vedtaket er gjort av kommunestyret.
Sammendrag

Kommunestyret fattet i forbindelse med behandlingen av årsregnskap og årsberetning 29. mai
2017 følgende vedtak
4. Det settes av 600 000 kroner til å utvikle næringsstrategi for Enebakk kommune som
inkluderer fokus på våre styrker og svakheter og tilrettelegger for grønt næringsliv samt
pkt.3.2 i kommuneplanens samfunnsdel.

Rådmannen har valgt å utarbeide første versjon av strategisk næringsplan i egenregi, for å få
eierskap til planen. Det ble i den forbindelse satt ned en prosjektgruppe som har arbeidet med
planforslaget.
Planforslaget inneholder en gjennomgang av dagens situasjon med styrker og svakheter,
kommunens ulike roller, viktige premissgivere, en egen gjennomgang for landbruket samt en
plandel.
Rådmannen foreslår at næringsplanen skal løpe i tre hele kalenderår, med revidering annet
halvår 2021.

Bakgrunn

Enebakk kommune har i dag ingen næringsplan, ut over de punkter som fremgår av
kommuneplanen når det gjelder målsetting.
Ingen ansatte i Enebakk kommune jobber i dag primært med næringsutvikling og
næringsetablering.
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Samtidig er det ønskelig å få etablert flere arbeidsplasser i kommunen med tanke på kort vei
mellom hjem og arbeid, og sett i sammenheng med at det er planlagt en betydelig
befolkningsøkning i Enebakk så er det vesentlig å parallelt arbeide med å beholde de
arbeidsplassene som er i kommunen i dag, legge til rette for at bedriftene i Enebakk utvikler
seg samt at nye bedrifter etablerer seg i kommunen.

Saksopplysninger

Rådmannen har jobbet for at næringsplanens mål og planer skal sette ytterligere fokus på de
mål som fremkommer av kommuneplanens samfunnsdel om økt verdiskapning og økning av
antall arbeidsplasser i kommunen.
Rådmannen har valgt å utarbeide første versjon av strategisk næringsplan i egenregi, for å få
eierskap til planen. Det ble i den forbindelse satt ned en prosjektgruppe som har arbeidet med
planforslaget.
Ett tyvetalls bedrifter er bedt om å komme med innspill og forslag til næringsplanen, og det er
gjennomført møter med fem større bedrifter i kommunen samt at Landbrukslaget har kommet
med en skriftlig tilbakemelding.
Prosjektgruppen har også gjennomgått næringsplanene til kommunene i regionen.
Planen inneholder en kort gjennomgang av de ulike rollene kommunen kan inneha i
sammenheng med næringsetablering og næringsutvikling, det er deretter en kort og
overordnet presentasjon av status i Enebakk i dag – samt utviklingen de siste 10 år. Det er i
den forbindelse gledelig å se at antall bedrifter med ansatte er i vekst.
Samtidig er Enebakk kommune den største arbeidsgiveren i kommunen og det er få virkelig
store arbeidsplasser ut over dette.
Videre har planen en gjennomgang av viktige premissgivere for næringsutviklingen i
kommunen, hvorav kommunens omdømme som næringsvennlig kommune er viktig – men
samtidig i dag kanskje underkommunisert.
I samsvar med føringene fra kommuneplanens samfunnsdel har næringsplanen et særlig fokus
på landbruket, og det er ett eget kapittel om dette.
Avslutningsvis er det beskrevet hoved- og delmål samt konkrete satsingsområder, samt en
beskrivelse av hvordan veien er videre for næringsplanen og hvordan rådmannen ser for seg
evaluering og rullering.
Det endelige planforslaget er sendt på høring til 20 bedrifter, hvorav det er kommet
tilbakemelding fra to. Begge tilbakemeldingene går på følelsen av manglende prioritering av
søknader og saker som omhandler bedrifter og næringsutvikling. Dette er hensyntatt ved
målsetting nr. 5
Kommunen skal legge til rette for at det gjennomføres en rask og forutsigbar
saksbehandling av saker som omhandler næringsetableringer i kommunen.
Når det gjelder de konkrete satsingsområdene, så er bedre og mer planmessig bruk av
tilgjengelige virkemidler – slik som Etablerertjenesten i Follo – et viktig punkt.
Det samme gjelder bruk av kompetansedeling gjennom å etablere møteplasser hvor gründere
og andre nyoppstartede bedrifter kan komme i kontakt med etablerte bedrifter og erfarne
selskapsutviklere.
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Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei, det er ikke vurdert.
Klima- og miljømessige forhold

Det er satt ambisiøse klima- og miljømål både av Akershus fylkeskommune i Regional plan
for klima og energi i Akershus 2018-2030, og i kommunens egen klima- og energiplan.
Kommunens plan er under revidering.
Akershus Fylkeskommune har som mål at klimagassutslippene skal reduseres med 50 %
sammenlignet med 1991 innen 2030. Det skal nås ved at utslipp fra transportsektoren skal
reduseres med 20 % og at utslipp fra forbrenning og avfallshåndtering skal reduseres med 80
%, for begge innen 2030. Utslippsregnskapet fra SSB viser at veitrafikk sto for 72,3 % av det
totale klimagassutslippet i 2013, og det er et uttalt mål å redusere bilbruk.
Enebakk kommunes klimamål er i samsvar med fylkeskommunens mål.
Fra Enebakk er det stor utpendling til nærliggende arbeidssentra.
Økt fokus på lokal næringsutvikling i kommunen vil kunne gi økt sysselsetting, som i sin tur
vil redusere utpendlingen og derigjennom utslipp fra transport. Fokuset i næringsplanen vil i
den sammenheng være med på å oppfylle kommunens egne klimamål.
Økonomiske forhold

Rådmannen har ikke lagt opp til at næringsplanen skal nødvendiggjøre bevilgninger.
De enkelte handlingsoppgaver er tillagt avdelingene direkte om må prioriteres mot andre av
avdelingens oppgaver.
Rådmannen understreker samtidig at det sannsynligvis er en sterk sammenheng mellom
ressurser som benyttes/bevilges og resultatene som kan oppnås i forhold til etablering av nye
arbeidsplasser, bistand til gründere og landbruket.
Risikovurdering

Risikoen ved næringsplanen ligger på valg av feil virkemidler, hvorav andre virkemidler
kanskje – sett i ettertid – hadde vært mer effektive.
Basert på dagens kunnskap og innspill er dog den foreslåtte planen, og målene, det som med
minst innsats og ressursbruk vil gi de beste resultatene.
Alternative løsninger

De alternative løsningene henger sammen med økonomien i næringssatsingen. Andre
løsninger enn de foreslåtte medfører behov for økonomisk bevilging og ansettelser eller
innleie av bistand.

Vurderinger og begrunnelse

Rådmannen anbefaler at den foreslåtte planen vedtas.
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Planen er, etter rådmannens syn, et godt gjennomarbeidet styringsdokument. Ettersom det er
Enebakk kommunes første næringsplan, og kommunen har svært begrensede ressurser til
oppfølging, så har rådmannen søkt å begrense antall tiltak og målsettinger for å øke
muligheten for å få gjennomført de oppgaver som er foreslått.
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STRATEGISK
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Forord
Gjennom kommunens visjon «Mulighetenes Enebakk» og med utgangspunkt i Kommuneplanen skal
vi legge til rette for å være en attraktiv samarbeidspartner for et variert næringsliv.
Planen er utarbeidet med utgangspunkt i vedtak i PS sak 43/17. Rådmannen har valgt å utarbeide
første versjon av strategisk næringsplan i egenregi for å få eierskap til planen. Prosjektgruppen har
foruten rådmannen, bestått av fagsjef eiendom og utvikling Pål Morten Grande, landbruksrådgiver
Martin Opsahl samt Erik Nesje.
En strategisk næringsplan er viktig av flere grunner:
-

den skal gi retning i forhold til ønsket utvikling
den skal sette næringen i fokus
den skal forplikte i forhold til kommunens ønske om å legge forholdene til rette for et variert
næringsliv.

For å lykkes i dette arbeidet er spissing og spesialisering med fokus på at Enebakk er en del av en
felles arbeidsplassregion kanskje den viktigste forutsetningen. Samtidig som arbeidet er langsiktig og
målrettet. I umiddelbar nærhet til kommunen finner vi store næringsaktører. Det vil derfor være
viktig å skape de gode møteplassene, legge til rette for rask og effektiv saksbehandling samt sørge for
å ha næringsarealer tilgjengelig i kommunen.
Selv om Enebakk kommune er en del av en felles arbeidsplassregion, vil økt fokus på næringsutvikling
i nærmiljøet gi oss en mulighet til å øke sysselsettingen, slik at utpendlingen mot Oslo og
nærliggende kommuner kan reduseres. I et klima og miljøperspektiv er dette i seg selv en viktig
drivkraft. Gjennom denne måten å arbeide på kan vi blant annet jobbe for å nå klimamålene som er
satt i den regionale planen for klima og energi og videre gjennom kommunens egen klimaplan.
I Enebakk har vi to store næringsområder, Rud på Flateby og Gran i Ytre Enebakk, områder som har
utviklingspotensiale. Dessuten er et nytt Flateby sentrum ferdig regulert i år. Her er det gode
muligheter for etablering av kontor og butikker.
Gjennom et sterkt miljøfokus, tydelige prioriteringer og optimalisert bruk av kommunens
landbruksarealer, vil landbruket fortsatt være et viktig grunnlag for næringsvirksomhet i Enebakk.
Her må kommunen jobbe for å legge til rette for at gårdens ressurser kan utnyttes på en god måte
gjennom for eksempel å legge til rette for blant annet økt gårdsturisme.
Rådmannen har hatt møter med næringsdrivende/landbruket i kommunen for å få kunnskap om hva
næringen selv anser som viktige områder for kommunen å jobbe videre med i en næringsplan. Dette
har vært nyttige møter og innspill som har gitt oss nødvendig innsikt i arbeidet med handlingsdelen
til planen.
Enebakk kommune er med i «Etablertjenesten i Follo». Det er Det Kongelige Selskap for Norges Vel
som drifter denne tjenesten for kommunene i Follo. Etablertjenesten hjelper nyetablerere med gode
råd på veien mot å starte egen virksomhet og er et viktig bidrag fra kommunens side i
etableringsfasen.
Det er mange interesser som skal ivaretas for å sikre utviklingen av et godt og stabilt næringsliv i
kommunen. I det videre arbeidet med utvikling av ny næring og videreutvikling av eksisterende
næring anbefaler Rådmannen at det etableres et «Dialogforum» der det gjennomføres faste møter
Strategisk Næringsplan 2019 - 2021
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hvor næringslivet som er etablert eller ønsker å etablere seg, tidlig i prosessen kan møte politisk og
administrativ ledelse i kommunen.
Rådmannen legger med dette fram kommunens første næringsplan. For å høste erfaringer anbefales
det at planen får virke i en periode på 3 år med revidering av planen innen utgangen av 2021.
Kjersti Øiseth
rådmann
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1. Formålet med en Strategisk næringsplan
Formålet med Strategisk Næringsplan er å legge til rette for ønsket næringsutvikling i Enebakk
kommune. Planen skal være styrings- og arbeidsredskapet for prioritering av ressursbruken til
næringsutvikling. Som det fremgår av målene i planen, er næringens egne innspill gitt gjennom
dialog, prioritert høyt.
Rapporter fra OECD tilsier at 60 % av de yrker dagens barn og unge vil rekrutteres til, ikke finnes i
dag. Det tilsier at samfunnet må være i stand til å håndtere omstilling på en god måte for å tiltrekke
seg nye næringer.
Enebakk kommune er i dag særlig spesialisert mot tre næringer: Landbruk, bygg og anlegg og
lager/transport. Med tanke på rapportene fra OECD vil vi måtte tenke nytt for å sikre at segmentet
blir utvidet i forhold til dagens næringer.
De strategiene og virkemidlene vi ønsker å beskrive i denne planen blir derfor viktige for å øke antall
arbeidsplasser. Enebakk kommune har som ambisjon å bli en attraktiv næringsaktør, og i et slikt
arbeid vil involvering av næringen selv ha stor betydning. Enebakk kommune har ikke eget
næringsråd. For å sikre involvering bør det derfor etableres et «dialogforum» bestående av politisk
og administrativ ledelse i kommunen.
I næringsplanen er det lagt vekt på større engasjement og forpliktelse for å skape forståelse for
hverandres ulike roller.

2. Kommunens ulike roller
Det er viktig å tydeliggjøre de ulike rollene kommunen har, slik at forventninger fra næringslivet blir
realistisk i forhold til alle de andre samfunnsoppgavene som kommunen skal ivareta. I denne planen
er det lagt til grunn rollene som har betydning for næringslivet i kommunen.

a. Kommunen som tjenesteleverandør

Kommunens primæroppgave er å ivareta innbyggernes behov innenfor en rekke fagområder. Videre
er tilrettelegging og drift av infrastruktur en sentral oppgave for kommunen. Rammene for
kommunens tjenesteyting er i vesentlig grad gitt gjennom lover og forskrifter, men det er også rom
for politiske prioriteringer. Det er disse prioriteringene som har betydning for det lokale næringslivet.

b. Kommunen som forvaltningsmyndighet

Kommunen forvalter mange lover og regler. Noen av disse berører næringslivet, blant annet plan- og
bygningsloven med byggesaksregler, reguleringsplaner og konsekvensutredninger. Videre forvalter
kommunen tilskudd- og bevillingsordninger, for eksempel tilskuddsforvaltning innenfor
primærnæringene og regler vedrørende serveringsbevilling, skjenkebevilling m.m.

c. Kommunen som selvstendig næringsaktør

Kommunen opptrer i noen sammenhenger som selvstendig næringsaktør. Særlig som tomteutvikler
er kommunen en stor aktør i det lokale markedet. Kommunen er en betydelig innkjøper og er
Enebakks største arbeidsgiver med et stort spekter av arbeidsplasser.
Som næringsaktør opptrer kommunen noe friere enn som forvaltningsmyndighet. Det ligger
imidlertid klare føringer også for denne delen av kommunens virksomhet, blant annet i
Strategisk Næringsplan 2019 - 2021
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forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og i bestemmelser om offentlig støtte iht. EØSavtalens konkurranseregler.

d. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler.
Gjennom politisk styring kan kommunen påvirke de store linjene og gjøre løft som er krevende for
private å få i stand. Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet som legger premissene
for en målrettet og bærekraftig samfunnsutvikling. Kommuneplanens visjon og hovedmål blir
operasjonalisert gjennom økonomiplan og årsbudsjett, underliggende sektorplaner og temaplaner
samt handlinger, rutiner og praksis utledet direkte av kommuneplanen. Strategisk næringsplan er en
temaplan som skal konkretisere kommunens næringspolitikk.
I kommunens rolle som samfunnsutvikler er det en rekke hensyn å ta. Dette omfatter både juridiske
hensyn og hensyn til planer og føringer fra overordnede myndigheter og andre samfunnsaktører som
kommunen er i inngrep med. Gjennom god kunnskap om de faktorene som påvirker
samfunnsutviklingen og bevisst styring av egen kompetanse og ressurser, er imidlertid kommunens
muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen betydelige.

e. Kommunen som tilrettelegger for næringslivet

Kommunen har en viktig rolle for utvikling av næringslivet og sysselsetting. Næringsutviklingsarbeidet
til kommunen er det arbeidet kommunen gjør for å tilrettelegge for bedriftsetablering og for
utvikling av eksisterende næringsliv, med sikte på økt sysselsetting. Dette er konkret arbeid som for
eksempel daglig saksbehandling for næringslivet, arealplanlegging, infrastruktur for næringslivet og
støtte og veiledning til nyetableringer og nettverksutvikling.1
Hvorvidt kommunen lykkes med næringsutvikling avhenger av ulike faktorer som både kan fremme
og hindre arbeidet med næringsutvikling og sysselsettingsstrategier. Disse er listet opp i tabellen
under.
Kommunal
næringsutvikling
Planer
Strategier
Saksbehandling
Nettverksutvikling
Jobbskaping

Interne
ressurser
F.eks.
Kapital
Kompetanse
Stillinger

Koordinering og
samarbeid
F.eks.
Næringslivet
Kommuner
Fylke
Stat

Virkemiddelapparat

Kommunetype

Geografi

F.eks.
Kommunale
næringsfond
Innovasjon Norge
SIVA

F.eks.
Innbyggertall
Næringsstruktur

F.eks.
sentralitet

Tabell: Faktorer som hindrer eller fremmer kommunens evne til å arbeide med næringsutvikling (Moen 2011)

I Enebakk kommune ønsker vi en bred tilnærming til kommunens rolle som næringsutvikler, og
ønsker å se på næringsutvikling som en del av samfunnsutvikler rollen. Strategier og tiltak som er
utarbeidet i denne planen tar utgangspunkt i følgende roller:




1
2

Forvaltningsrollen – en tjenesteytende funksjon som skal ivareta brede samfunnsmessige
interesser i henhold til regelverket
Produsentrollen – en aktiv og bedriftsrettet tjenesteytende funksjon som skal bidra til å
styrke bedriften der den trenger det, sammenfallende med kommunens bistandsordninger
Entreprenørrollen – en aktiv og næringsrettet tjenesteytende funksjon som skal stimulere til
vekst i næringslivet i et bredere framtidsperspektiv2

Moen (2011)
Hødnebø og Lund (1994), Nergaard (1996)
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For å jobbe med næringslivet er effektiv saksbehandling og gode reguleringsplaner det tiltaket
næringen selv legger vekt på. Kommunen må vise interesse for bedriftens utfordringer og ha god
kunnskap om de lokale bedriftene. I tillegg bør kommunen ha et møteforum med det lokale
næringslivet og andre næringsaktører om strategisk næringspolitiske valg og næringsplanlegging.
I rollen som tilrettelegger for næringsutvikling er det viktig at Enebakk kommune forbedrer sitt
arbeid og tjenester rettet mot næringslivet slik at vi oppfattes som en næringsvennlig kommune i
konkurranse med store kommuner rundt oss. Dette innebærer stadig fokus på å forbedre kommunal
tjenesteyting, bedre samhandlingen mellom næringslivet og kommunen i et langsiktig perspektiv.

3. Fakta om Enebakk kommune
a. Befolkning og utdanning
Bærekraftig samfunnsutvikling er et viktig fokusområdet i kommuneplanen. I kommuneplanen er det
lagt til rette for en befolkningsvekst på 1,5% per år i planperioden. I Enebakk har det vært
kontinuerlig befolkningsvekst fra 2005. Pr. 1.1.18 var det 10 945 innbyggere i kommunen. Det ligger
imidlertid til rette for å ta en betydelig vekst i årene som kommer som følge av at veksten de siste
årene har vært lavere enn forutsatt i kommuneplanen.
Av disse er 5488 personer i arbeid, dvs. at yrkesaktiv andel av befolkningen er 50%.
Underskudd på arbeidsplasser i nærområdet gjør at kommunen ønsker å legge til rette for flere
etableringer slik at det kan bli mulig å bo og arbeide i kommunen.
Høyeste fullførte utdanningsnivå (alle over 16 år er medregnet, ikke bare yrkesaktive personer) samt
hvordan de ulike yrkene fordeler seg i befolkningen er som følger:

Grønn: Jordbruk, skogbruk,fiske
Lilla: Sekundærnæringer
Gul: Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finans,
forretningsmessige tjenester, eiendom
Blå: Off.adm., forsvar, sosialtjenestr.
Sort: Undervisning
Mørk blå: Helse og sosialtjenester
Rød: Personlig tjenesteyting
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b. Næringsstrukturer og utvikling av næringsetableringer
gjennom de siste 10 årene

I dag har Enebakk 990 bedrifter med 2924 sysselsatte. Antall bedrifter i Enebakk har utviklet seg fra
ca. 810 i 2009 til 990 bedrifter i 2018. Av disse bedriftene er antallet uten ansatte økende, fra 545 i
2009 til over 700 i 2018. Antall bedrifter med ansatte er økt fra 265 til 290.
Av kommunens 2924 arbeidsplasser arbeider 868 i offentlig sektor (29,68 %), det er ingen statlige
eller fylkeskommunale kontorer i Enebakk. Med dette er kommuneorganisasjonen den største
arbeidsgiveren i Enebakk kommune.
Det er to bedrifter med mer enn 100 ansatte i Enebakk. Antallet bedrifter med mer enn 50 ansatte er
økt fra 5 i 2009 til 11 i 2018.
Antall bedrifter etter antall ansatte

Inn og utpendling:
Utpendling
Enebakk
Rælingen
Fet

Arbeidstakere med
bosted i:
5.496
9.338
6.056

Pendl. ikke

Pendler ut

Pendler inn

Pendlingsbalanse

2.783
3.090
2.848

3.930
7.851
4.684

1.217
1.603
1.476

-2.713
-6.248
-3.208

Kilde: kommuneprofilen.no (2016)

Oversikten viser at det er relativt stor utpendling til arbeidsplasser utenfor kommunen. Mye av
denne pendlingen foregår ved bruk av kollektiv, men en stor del foregår også ved bruk av privatbil.
Det vil derfor være klimamessig gunstig å legge til rette for økt næringsetablering i kommunen

c. Muligheter og begrensninger

Enebakk kommune er en kommune som ligger sentralt plassert på Østlandet. Det er kort vei til Oslo,
Ski, Ås og Lillestrøm. Her finnes det flere utdanningsinstitusjoner som gjør at kompetent arbeidskraft
er innen rekkevidde. Oslo og områdene rundt opplever sterk befolkningsvekst og økning i boligpriser,
noe som gjør Enebakk til et godt alternativ for de som vil etablere næring relativt bynært.
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Den forventede befolkningsveksten gjør at Enebakk får et befolkningsgrunnlag som legger godt til
rette for økning i antall arbeidsplasser i kommunen. Enebakk har flere områder som er ferdig regulert
både for boligbygging og til næringsområder. Arealbehovet vil øke i regionen og tilgang på
næringseiendom vil reduseres rundt oss, noe som vil gjøre det attraktivt å etablere næring i Enebakk.
Et samarbeid med øvrige kommuner i regionen, vil medvirke til at bedrifter ønsker å etablere seg her
i framtiden.
Enebakk har mye skog som regnes som en fornybar ressurs. I en omstillingsfase fra oljenæring over
på mer miljøvennlige næringer, vil tømmer være en viktig ressurs fremover. I tillegg har Enebakk
flere transportbedrifter som er vel etablert i kommunen. Prisene på næringstomter i Enebakk har
tradisjonelt ligget lavere enn i kommunene rundt oss.
Utfordringene som blir trukket fram fra transportnæringen, er infrastruktur inn og ut av kommunen.
Kommunen kan gjennom politisk påvirkning arbeide langsiktig for å bli en del av den nye alternative
hovedveien utenfor stor Oslo ved å jobbe for en utvikling av FV 120 (utover del delen som er
forbedret) og FV 155.
For Enebakk kan det være spesielt interessant å strategisk jobbe mot de nye næringene. Riktignok
setter Regional plan for areal og transport (RTP) noen begrensninger, men det kan ikke hindre oss i å
jobbe mot et mål om å tiltrekke oss alternative næringer i tillegg til å legge til rette for videreutvikling
av eksisterende næringsvirksomhet.
Basert på samtaler med de ulike næringene i kommunen og egne analyser har vi kommet fram til
følgende styrker og svakheter for Enebakk kommune i næringssammenheng:

SAMFUNN
STYRKER:
SVAKHETER:
 Gode barnehager og skoler
 Lavt inntektsnivå i befolkningen
 Arbeidsmarkedet i regionen
 Lavt utdanningsnivå i befolkningen
 Aktivt kulturliv
 Høy utpendling
 Aktivt idrettsliv
 Kollektivtilbud
 Aktivt frivillighetsarbeid
 Gang/sykkelveier
 Kulturlandskap, natur, friluftstilbud
 Lave frie inntekter
 God boligstandard
 Avstand til E 18 (Elvestad)
 God plass
 Avstand til jernbane
 Et landbruk i utvikling
 Mangel på bysentrum

NÆRING
STYRKER:
SVAKHETER:
 Geografisk beliggenhet
 Mangelfull infrastruktur både innad og
ut av kommunen
 Nærheten til Oslo

Mangelfull internettdekning i noen deler
 Nærheten til Follo og Romerike m/sterk
av kommunen
vekst
 FV 120 fungerer som en transportetappe
 Tilgjengelige boligtomter til moderate
gjennom kommunen
priser
 Lav andel kunnskapsbasert næring i
 Tilgjengelige næringsarealer til
kommunen
moderate priser
 Konkurranse om kompetent arbeidskraft
 Gran og Rud Næringsområder
 Sterk landbruksprofil
 Sterk lager/transportbransje
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d. Kommuneplanens hovedmål og betydningen for
næringsutvikling
Kommuneplanens overordnede og langsiktige utviklingsmål er som følger:





Enebakk skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli gammel i
I Enebakk skal vi legge til rette for en fremtidsrettet sentrumsutvikling med gode fellesarealer
for alle
I Enebakk skal vi legge til rette for et variert næringsliv og et levende landbruk
Enebakk kommune skal ha en organisasjon med evne til nyskapning, endring og forbedring

Alle fire punktene kan relateres til næringspolitiske målsetninger.
Innenfor Næringsliv-landbruk fremgår det at i Enebakk skal vi:
1.
2.
3.
4.

Øke etableringen av næring og gründervirksomhet
Øke antall lokale arbeidsplasser
Øke verdiskapning og videreutvikling av det tradisjonelle landbruket
Gjøre det enkelt å opprette nye næringer som dekkes av begrepet bygdenæringer og
kulturbaserte næringer

Det er konkretisert i flere mål, hvorav bla. følgende har betydning for næringsplanen:
o
o
o
o
o
o
o

Utvikle næringsområdene på Gran og ved Råken i Ytre Enebakk og Rud på Flateby i
samarbeid med grunneierne
Ha fokus på kort saksbehandlingstid i saker som omhandler all næring og utvikling av
bedrifter og arbeidsplasser
Arbeide for overnattingstilbud i kommunen
Bedre offentlig infrastruktur og kollektivtrafikk fordi det er en forutsetning for næringsvekst
Utvikle et bærekraftig landbruk innen det tradisjonelle jord- og skogbruk
Videreutvikle landbrukets samfunnsbidrag med tilretteleggelse for alternative former for
næring/drift i landbruket
Lokalisere arbeidsintensiv virksomhet i sentrumsområdene og langs kollektivårer for å
redusere transportbehov, samt legge til rette for økt bruk av sykkel og gange

Kommuneplanen henviser til Stortingsmelding nr. 9 for 2011/2012 hvor det listes opp eksempler
på bygdenæringer. Gårdsbutikk, Grønn omsorg, naturbasert reiselivstilbud, ulike
opplevelsestilbud, mineralutvinning, vindkraftproduksjon mm.
De positive miljøaspektene ved arbeid i samme kommune som bosted trekkes også frem.

4. Andre premissgivere
a. Forholdet til regionale planer

Det er flere regionale planer som vil påvirke en lokal næringsplan. Det er imidlertid grunn til spesielt
å nevne Regional plan for areal og transport, Regional plan for klima og energi og Regional plan for
handel, service og senterstruktur i Akershus. Førstnevnte ble vedtatt i fylkestinget i desember 2015
og har føringer som direkte påvirker kommunens næringssatsing. I tillegg vil regional plan for handel,
service og senterstruktur ha betydning i forhold til type virksomhet.
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Den regionale planen for areal og transport peker ut en felles retning for areal- og transportutvikling i
regionen og er grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, kommuner, næringsliv og andre
aktører. I Enebakk er de prioriterte utviklingsområdene konsentrert til Ytre Enebakk og Flateby.
Mindre tettsteder med stabile og gode nærmiljøer er en positiv ressurs for regionen. Det gir de som
ønsker det en mulighet til å velge en annen type bomiljø enn de prioriterte vekstområdene kan tilby.
Nærservice, turisme, landbruks- og andre stedsrelaterte næringer tilfører også de mindre
tettstedene viktige samlingspunkt og arbeidsplasser.3 Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel
og tjenester bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted. I Enebakk er begrensningene i
type arbeidsplassetablering lagt til at større kontorbedrifter bør etableres i tettstedene Flateby og
Ytre Enebakk.

b. Omdømme

Når kommunen har ambisiøse mål både på befolkningsøkning og næringsutvikling så er kommunen
avhengig av å bygge på et godt omdømme.
Omdømme er summen av forventningene omgivelsene har til stedet. Omdømme oppstår i
skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av stedets løfte og levering. Det
er ikke bare hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva som
leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene).
Utfordringen med omdømme er at det kan være avgjørende for om man vil lykkes med øvrige planer
eller ikke. En fantastisk plan vil ha store utfordringer med å lykkes i sin gjennomføring om
forventningen (omdømmet) til planen er dårlig.

c. Forholdet til Stor Oslo som region

Enebakk kommune er en Follokommune, men i denne planen er det også lagt vekt på forholdet til
kommunene på Nedre Romerike som følge av at kommunens beliggenhet strekker seg mot begge
områder. I tillegg er det vektlagt betydningen av nærheten til Oslo, Ski og Lillestrøm.
Oslo området er Norges største storbyregion, med nær 1 million innbyggere og rundt 700 000
arbeidsplasser. Oslo-området strekker seg fra Oslo sentrum utover langs hoved
kommunikasjonslinjene langs vei og jernbane. Det er en gradvis overgang med synkende tetthet av
arbeidsplasser jo lenger ut fra sentrum man kommer. Inn til dette felles regionale arbeidsmarkedet
pendler folk daglig på arbeid, fra boligområdene utenfor. De fleste pendler mot arbeidsplasser i Oslo
sentrum eller på veien dit. Det er stor forskjell kommunene imellom i forhold til næring og
arbeidsplasser intern i kommunene.
Hovedvekten av arbeidsplassene i Follo er kanalisert til Vestby og Ski med relativt store og
plassintensive virksomheter. I Enebakk finnes Gran Næringspark som huser flere bedrifter og som har
kapasitet til å ta imot et økt antall virksomheter. I tillegg finnes det et næringsområdet på Flateby
(Rud), muligheter til næringsutvikling i Flateby sentrum og mindre etableringer ellers i kommunen.
Dette i tillegg til landbruket som allerede er en betydelig næring i Enebakk.
Region Viken er et faktum. Etableringen av en så stor region, vil påvirke hvordan det regionale
samarbeidet i Follo framover skal organiseres. Et samarbeid spesielt rettet mot næringsutvikling som
kan sikre at Follo blir et bærekraftig området i Osloregionen vil være viktig. Det vil bidra til at det blir
attraktivt å bosette seg i området fordi det gis en mulighet til å bo og jobbe innenfor et relativt

3

Regional plan for areal og transport.
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begrenset område. Legges det til rette for bedre offentlig kommunikasjon samt gang/sykkelveier, vil
dette ha et klimaperspektiv, både i et kort og et langsiktig perspektiv.

d. Samarbeidet med regionens universitet NMBU

Næringsutvikling, spesielt rettet mot de nye næringene må ses i sammenheng med de muligheter
som ligger i å utnytte nærheten til NMBU. Med dette som bakgrunn ble det i 2016 inngått et
samarbeid gjennom en felles samarbeidsplattform mellom kommunene i Follo og NMBU der det
legges opp til at bioøkonomi skal være satsingsområdet i regionen. Satsingen på bioøkonomi skal
sikre at næringslivet får nærhet til forskningsmiljøene i Follo, samtidig som arbeidsplassene i
næringslivet blir mer relevante og attraktive for studentene som uteksamineres fra NMBU og andre
biovitenskapelige universitet. I tillegg til NMBU har Enebakk en nærhet til Kjeller Innovasjon som kan
være en viktig aktør spesielt i forhold til utvikling innenfor teknologi.

5. Landbruk og skogbruk med virkemidler
I Enebakk er det ca. 300 landbrukseiendommer. Full- og overflatedyrka areal utgjør 26 582 dekar og
innmarksbeite 4 248 dekar. Produktivt skogareal utgjør 146 982 dekar. I oktober 2017 var det 76
foretak som søkte om produksjonstilskudd. I og med at Enebakk ligger i nærheten av Oslo hvor det er
lett å få arbeid er det relativt få heltidsbønder og husdyrbrukere.
Landbruket i Enebakk skal være:
-

Bærekraftig
Framtidsrettet
Lønnsomt

For å sikre bærekraftig, framtidsrettet og lønnsom utvikling av landbruksnæringen i Enebakk er man
avhengig av at kommunen stiller seg positiv til tiltak som utnytter og utvikler gårdens ressurser
utover det tradisjonelle landbruket. Det ligger et potensiale i å videreutvikle deler av landbruket i
samsvar med kommuneplanens intensjoner. I tillegg til at det ligger muligheter i og utnytte
driftsbygninger og bolighus på gårdsbrukene.
Landbruket er som andre næringer i Enebakk avhengig av en utbedring av Fylkesvei 120 og 155.
Landbruket har selv fremmet følgende ønskede utviklingspunkter:







Opprettholde, eller øke, antall husdyrbrukere, andelen høstkorn og areal for
jordbruksproduksjon.
Økt profesjonalitet blant bønder
Bedre utnyttelse av driftsbygninger og våningshus
Flere nye næringsbygg
Økt kapasitet på korntørking og lagring
Næringa skal være høringspart i jordvernssaker

a. Nye næringer; turisme, handel, ny teknologi osv.

Landbruket trekker frem behovet for en godt bemannet kommuneadministrasjon som en forutsetning for
utvikling og fornyelse. Næringen ser samtidig flere alternativer for utvikling og fornyelse, og trekker frem:



Flere overnattingsmuligheter i kommunen – ulike former for gårdsturisme
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Etablering av gårdsbutikk/ marked for lokalmatprodusenter / inn på tunet
Utnytte den sentrale markedsplasseringen Enebakk har

b. Grunneierrettigheter – arealressurser

Landbruket oppfatter det som utfordrende å få til dialog om utvikling av landbruket og bruk av landbruket på
nye måter. Næringen har konkrete forslag til utvikling og fornyelse, og trekker særlig frem:





God helhetlig planlegging for mottak av reine fyllmasser på egnede områder
Etablere bygdeservice
Det skal være mulig å leie ut gårdens ressurser til annen næring enn de som tradisjonelt
hører inn under LNF

6. Hovedmål og satsningsområder - Planens handlingsdel
Enebakk kommune har, uavhengig av plasseringsutfordringene geografisk, store muligheter for økt
næringsutvikling.
Enebakk kommune kan medvirke/støtte næringsutvikling på mange måter. Det viktigste vil gjennom
denne planen være å bestemme retningen for veien videre. Enebakk må ta tak i sine fortrinn for å
legge til rette for etablering av flere lokale arbeidsplasser med den positive effekten det har for klima
og miljø gjennom at kommunens innbyggere kan bo og arbeide innenfor kommunens grenser. Å
legge til rette for og stimulere til å etablere mindre «konsulentselskaper» gjennom for eksempel
kontorfellesskapsløsninger kan bidra til noe mer variasjon i type arbeidsplasser. I den forestående
utbyggingen av Flateby sentrum, er det lagt godt til rette for å kunne etablere slike løsninger. En
videreutvikling av landbruket i samsvar med kommuneplanen er i tillegg et viktig bidrag inn i arbeidet
med næringsutvikling.

Hovedmål (samsvarer med Kpl)
1.
2.
3.
4.

Øke etableringen av næring og Gründervirksomhet
Øke antallet lokale arbeidsplasser
Øke Verdiskapning og videreutvikling av det tradisjonelle landbruket
Gjøre det enkelt å opprette nye næringer som dekkes av begrepet bygdenæringer og
kulturbaserte næringer

I tillegg til hovedmålene er følgende målsetting lagt til grunn:
1. Enebakk kommune skal markedsføre kommunens kvaliteter slik at bedrifter vil etablere seg i
Enebakk, og etter etablering ser det fordelaktig å beholde sin drift i Enebakk.
2. Enebakk kommune skal jobbe for at infrastrukturen i kommunen forbedres og styrkes.
3. Kommunen skal legge til rette for at det gjennomføres en rask og forutsigbar saksbehandling av
saker som omhandler næringsetablering i kommunen.
4. Det skal etableres et Dialogforum bestående av politisk og administrativ ledelse i kommunen
med mål om å komme tidlig i dialog med de som ønsker å etablere seg og de som allerede er
etablert, men ønsker videreutvikling.
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5. Enebakk kommune skal, sammen med landbruksnæringen, arbeide for å avklare og presisere
mulighetsrom for landbruksnæringen innenfor gjeldende plan- og bygningslov.

Strategiske satsingsområder

Med utgangspunkt i hovedmålene som er beskrevet i kommuneplanen, er det i denne planen lagt
opp til fem strategiske fokusområder.
Fokusområdene vil, i tillegg til å ha en funksjon i næringsarbeidet, også ta med seg positive
sidevirkninger fra andre deler av samfunnet.
Strategiske
satsingsområder
1. Omdømme

Hva skal gjøres

Frist

1.

Sommeren 2019

Ansvarlig for
fremdrift
Rådmannen

Sommer/høst 2019

Rådmannen

Sommer/høst 2019

Rådmannen

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

Løpende

Ordfører

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

Høst/Vinter
2018/19

Rådmannen

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

Løpende

Økonomienheten

2.
3.
2.
Infrastrukturutvikling

1.

2.

3.

4.

5.
3. Kommunen som
næringsaktør

1.
2.
3.

Kartlegge og prioritere
målgruppene kommunen ønsker
å nå.
Kartlegge kvalitetene Enebakk
kommune har for disse
målgruppene.
Markedsføre Enebakks
prioriterte kvaliteter.
Enebakk skal jobbe for at
fylkesveiene i kommunen rustes
opp og er trafikksikre, samt at
øvrige veier i kommunen tåler
landbrukets og næringsdrivendes
tungbil- og maskinpark.
Enebakk kommune skal jobbe for
og legge mulighetene til rette for
et godt kollektivtransport tilbud i
kommunen.
Enebakk kommune skal
utarbeide en overordnet strategi
for energiforbruk og
energitilgang for bolig og næring
i kommunen.
Enebakk skal arbeide for at alle
prioriterte områder i
kommuneplanen har tilstrekkelig
energiutbygging.
Enebakk kommune skal jobbe for
full bredbåndsdekning i
kommunen.
Kommunen skal legge
forholdende til rette slik at
bedrifter ønsker å etablere seg
Enebakk kommune skal sørge for
forutsigbarhet i sitt arbeid mot
næringen
Enebakk kommune skal gjennom
løpende evaluering av
innkjøpsreglene prioritere
innkjøp fra lokale bedrifter, samt
fremme bruk av lærlinger.
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4.
Vertskapsattraktivitet

1.

2.

3.

4.

5.

5. Landbruk

1.

2.

3.

4.

Etablere dialogforum bestående
av politisk og administrativ
ledelse.
Enebakk kommune ønsker å
medvirke/oppmuntre til
etablering av flere
overnattingssteder i kommunen
samt at det legges til rette for
flere bedrifter innen turisme.
Enebakk kommune skal legge til
rette for nyetablering av boliger
for å tiltrekke seg attraktive
arbeidstakere til lokale bedrifter
Etablere informasjonsside på
Enebakk kommunes hjemmeside
hvor det fremgår av hvem som
har ansvar for hvilke oppgaver.
Legge til rette for en rask
behandling av reguleringsplaner,
dele- og byggesaker samt
oppmåling ved ønsker om
næringsetablering.
Enebakk kommune skal utfordre
bøndene og landbruksnæringen
på hvilke alternative næringer
som kan startes i Enebakk.
Enebakk kommune skal møte
landbruksnæringen for å
utarbeide en kort veileder på
hvilke muligheter for alternativ
bruk av landbruksbygg og LNF
arealer plan- og bygningsloven
åpner for, jfr. Veileder H-2401
Garden som ressurs
Etablere næringsforum med to
årlige møter, bla. med
landbruket.
Enebakk kommune skal bruke
landbruksnæringen som
høringspart i saker som
omhandler jordvern.

Høst 2018

Rådmannen

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

Høst 2018

HR-avd.

Løpende

TES

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn v/enhet
Natur, geodata og
byggesak.
Avd. Teknikk og
samfunn

November 2019

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

Løpende

Avd. Teknikk og
samfunn

7. Oppfølging av planen – veien videre
a. Samarbeid med private aktører
Gjennom løpende fasilitering av samlings- og møteplasser skal kommunen legge til rette for
kompetanseoverføring/erfaringsutveksling mellom etablerte og nyetablerte bedrifter.

b. Etablertjenesten
Norges Vel har på vegne av Follorådet ansvar for etablertjenesten i Folloregionen. Etablertjenesten
bidrar til næringsutvikling, nasjonalt og internasjonalt, gjennom å skape nye, livskraftige
virksomheter og bistå gründere på veien mot egen næring.

Strategisk Næringsplan 2019 - 2021
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c. Ressurser til næringsutviklingsarbeid
Det er spesielt innenfor jordbruk, turisme o.l. at det fra landbruksorganisasjonene er ytret et ønske
om flere ressurser inn i dette arbeidet. Rådmannen har valgt å bare gi en kort beskrivelse av dette
behovet og vil gi uttrykk for at behov for ressurser vil være en del av rådmannens årlige arbeid med
budsjett og handlingsprogram og må meldes inn i det arbeidet som nye behov.

d. Samarbeid om næringsutvikling i regionen
Follo ønsker å være kjent som regionen med næringsvennlige kommuner, hvor det drives kreativ og
nyskapende virksomhet både innen næringsliv, forskning og kunst. Follo ønsker vekst i antall foretak
og arbeidsplasser, men ikke for enhver pris. Veksten skal bidra til å bygge varige verdier i regionen.
Follo vil legge vekt på miljøvennlig vekst, nyskapning og næringsutvikling. Et samarbeid i regionen
kan ta utgangspunkt i følgende satsingsområder:





Miljøvennlig nyskapning i eksisterende og nye virksomheter
Markedsføring av regionen som lokaliseringssted
Utvikling av felles møteplasser
Samordnet arealstrategi

e. Veikart mot 2050
Eiendomssektoren har som følge av det grønne skifte utarbeidet «Eiendomssektorens Veikart mot
2050». I forordet til veilederen er det beskrevet at veikartet er ment som en anbefaling til norske
eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at
eiendomssektoren skal bidra til bærekraftig samfunn i 2050. Veilederen kan i en slik plan benyttes
som en premissgiver knyttet til klimaperspektivet i et strategisk perspektiv www.norskeiendom.org

f. Rullering og statusrapportering
Rådmannen har innledningsvis foreslått at planen får en virkningstid på tre år for deretter å
evalueres/revideres. Videre vil arbeidet med strategisk plan være gjenstand for rapportering i
rådmannens årsrapport på lik linje med øvrige oppgaver i den kommunale forvaltningen.

Strategisk Næringsplan 2019 - 2021
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/32

Arkivkode:

Saksframlegg
Anne Marie Solsvik
Heidenreich / Robert Bjørnstad

Saksbehandler:

M45

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

23/18
69/18
85/18
101/18

Utvalg for klima og miljø
Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

19.11.2018
15.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Finansiering av arbeid med opprydning av avløpsanlegg i spredt bebyggelse
Dokumenter som er vedlagt: Ingen
Dokumenter som ikke er vedlagt: Plan for opprydding i spredte avløp, tilhørende vedtak i
politiske organ.
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1) Mindreinntekter som følge av reduserte gebyrsatser for behandling av søknad
om utslippstillatelse og byggetillatelse dekkes gjennom bruk av
disposisjonsfondet i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret (39/18).
2) Det opprettes et fond for dette formålet.
3) Kr 2 363 000 + 1 546 056 = 3 909 056 overføres fra disposisjonsfondet til det
nyetablerte fondet.
4) Dersom antall tillatelser overstiger det som er lagt til grunn i beregningen
overføres ytterligere midler.
5) Eventuelle gjenstående midler per utgangen av 2022 tilbakeføres
disposisjonsfondet.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling pkt. 1, 2, 3 og 5
Rådmannens innstilling pkt. 4

enstemmig
5 stemmer for (1, AP, 1 SP, 1 SV,
1 KRF, 1 V)
4 stemmer mot (3 H, 1 FRP)

VEDTAK:

1) Mindreinntekter som følge av reduserte gebyrsatser for behandling av søknad
om utslippstillatelse og byggetillatelse dekkes gjennom bruk av
disposisjonsfondet i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret (39/18).
2) Det opprettes et fond for dette formålet.
3) Kr 2 363 000 + 1 546 056 = 3 909 056 overføres fra disposisjonsfondet til det
nyetablerte fondet.
4) Dersom antall tillatelser overstiger det som er lagt til grunn i beregningen
overføres ytterligere midler.

25

5) Eventuelle gjenstående midler per utgangen av 2022 tilbakeføres
disposisjonsfondet
Bent Aasli, H, forlot møtet etter denne behandlingen.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og delegasjonsreglementet.
Sammendrag

Det er vedtatt 60 % rabatt på gebyr for saksbehandling av byggesøknad og søknad om
utslippstillatelse ved rehabilitering av eldre avløpsanlegg. Rabatten skal finansieres ved bruk
av disposisjonsfond. I saken beregnes nødvendig finansieringsbehov fram til arbeidet er
ferdigstilt.
Bakgrunn

Under behandling av «Plan for opprydning av avløpsanlegg i spredt bebyggelse» vedtok
kommunestyret følgende (vedtak 2c i KST-sak 38/18):

Saksopplysninger

Hittil har kommunen av kapasitetshensyn i liten grad arbeidet med opprydning av
avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Dette arbeidet har fått økt prioritering i 2017 og 2018, blant
annet gjennom opprettelse av en 100 % stilling innenfor selvkostområdene i 2017 og
omprioritering av øvrige ressurser.
Kommunens arbeid med forvaltning av de mindre avløpsanleggene kan finansieres enten med
gebyrer eller gjennom frie inntekter (disposisjonsfond). Rådmannen har prioritert de frie
inntektene til andre formål og har derfor lagt til grunn at arbeidet med de mindre
avløpsanleggene fullfinansieres ved gebyrinntekter. Dette ut fra prinsippet om at forurenser
betaler, som også ligger til grunn for beregning av gebyrsatsene. Det er to gebyrsatser som er
aktuelle her, saksbehandlingsgebyret og tilsynsgebyret. Disse to gebyrtypene er hjemlet
samme sted og inngår i samme selvkostregnskap. Det gis ikke rabatt på tilsynsgebyrer.
Saksbehandlingsgebyret vil over tid bli betalt av alle som oppgraderer sitt avløpsanlegg.
Tilsynsgebyret betales i dag av alle som har eldre typer avløpsanlegg. I beregning av
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gebyrsats har rådmannen lagt til grunn at det vil ta 5 år før anleggene er oppgradert. Noen år
vil kostnadene være høyere enn gebyrinntektene, mens det andre år vil være omvendt. Det
som er viktig er at gebyrinntektene over tid ikke overstiger kostnadene knyttet til kommunens
arbeid.
I arbeidet med beregning av forslag til satser for 2018 ble det utarbeidet en modell for
forventede inntekter og utgifter i perioden 2017-2021. Modellen ble ikke lagt ved saken, men
er nyttig for å vise inndekning for området i perioden.

Modellen viser at med de forutsetningene som er satt vil inntektene dekke kostnadene ved
arbeidet for perioden samlet (merinntekt på 12 000). I 2017 og 2018 vil området ha høyere
utgifter enn inntekter, mens dette vil tas igjen i løpet av de øvrige årene i perioden slik at dette
omtrent balanserer ved periodens slutt.
Med direkte kostnader menes her innkjøpskostnader. Hoveddelen av dette gjelder tiltaksrettet
vannkvalitetsovervåkning. Som indirekte kostnader regnes arbeid utenfor avdelingen som er
nødvendig for å kunne tilby tjenesten (servicetorg, IKT, post, rådmannskontor, personal,
fakturering, etc.).
Forslag til sats for saksbehandlingsgebyr for 2018 (8 156,-) tilsvarer satsen for 2017 justert
med prisstigningen.
Modellen viser at inntektene forventes å være langt lavere enn kostnadene i starten av
arbeidet. Det ble derfor innarbeidet en kraftig økning av saksbehandlingsgebyret i 2019 for å
oppnå tilstrekkelige inntekter; opptil 14 000 i 2019 og deretter til 15 000 i 2021.
Tilsynsgebyret foreslås også økt i perioden, men fra et lavere nivå (367,- til 500,- per år).
Modellen viser at dette er nødvendig for å dekke de estimerte kostnadene.
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Noen av de aktuelle boligene vil bli koblet til offentlig nett. Disse vil ikke generere
saksbehandlingsgebyr. Her er dette anslått til 80 stykker. Arbeidet med dette kan finansieres
med inntekter fra ordinært avløpsgebyr.
Arbeidet er forsinket, blant annet i påvente av at planen ble vedtatt. Dermed har det blitt brukt
mindre ressurser på arbeidet enn planlagt i 2018. Samtidig er det samlede antallet anlegg som
skal oppgraderes uendret, og dermed også det tilhørende arbeidet.
Innlegging av 60 % rabatt gir følgende restfinansieringsbehov i perioden:

Beregningen over viser at ved 60 % rabatt på saksbehandlingsgebyr mangler det 2,36
millioner for å fullfinansiere arbeidet.
Antall søknader og fremdriften i arbeidet er satt opp i henhold til vedtatt plan for opprydding.
Erfaringene med oppfølgingen tilsier at arbeidet høyst sannsynlig vil ta noe lenger tid. Det
totale arbeidet og tilhørende ressursbehov blir likevel det samme.
Tidsbruken vil variere med sakenes kompleksitet. Kommunen har ikke erfaring med slik
massiv utsending av oppgraderingspålegg. Det vil nødvendigvis være stor variasjon sakene
imellom. Det er, blant annet basert på erfaringer fra nabokommuner, lagt til grunn et høyere
antall søknader per år lenger ut i perioden. Grunnleggende arbeid er da utført og det har
kommet mer systematikk i arbeidet. Det legges da til grunn at ett årsverk vil kunne behandle
100 søknader per år.
Siden arbeidet pågår over flere år foreslås det at midlene settes av på fond og hentes ut
ettersom arbeidet pågår.
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Som en del av oppfølgingen vil det bli etablert en egen registrering av faktisk tidsforbruk som
legges til grunn for overføring fra fondet. Dette er nødvendig da det meste av kostnadene er
knyttet til egen saksbehandling.
I tillegg til saksbehandlingsgebyret for utslippstillatelse påløper gebyrer for behandling av
byggesøknad om oppgradering av avløpsanlegg. Gebyrsatsen for byggesaksbehandlingen
fremkommer av «Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk
kommune i 2018» varenummer 66271 «Andre tiltak utendørs» og er på kr 8 180,- i 2018.
Byggesaksgebyrene fastsettes årlig i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Gebyrene er
fastsatt i henhold til selvkostprinsippene som er retningsgivende for kommunale gebyrer.
Nivået på gebyrene er fastsatt etter en omfattende undersøkelse med registrering av tid brukt
per sak. For nærmere redegjørelse for nivået på kommunale gebyr vises til revisjon av
kommunale avgifter utført av Follo distriktsrevisjon i 2017.

Som det fremkommer av beregninger vist i tabell over medfører en reduksjon på 60 % av
gebyrene en inntektsreduksjon på 1 546 056,-. Normalt økes byggesaksgebyrene med
prisstigningen hvert år. Som grunnlag for beregningen legges dette til grunn, og at
prisstigningen i perioden blir tilsvarende gjennomsnittet i forrige 4- års periode.
Den økte arbeidsbelastningen vil medføre et behov for innkjøp av tjenester eller at det
systematiske arbeidet med ulovlighetsoppfølging utsettes til 2022.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ikke relevant.
Klima- og miljømessige forhold

Manglende finansiering vil gi redusert fremdrift i arbeidet og utslipp fra spredt avløp vil
vedvare.
Økonomiske forhold

I tillegg til at saken omhandler økonomiske forhold vil ordningen kreve en viss ressursbruk til
registrering av faktisk tidsforbruk, og rapportering av dette.
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Risikovurdering

Ikke relevant.
Alternative løsninger

Nei, hvordan dette skal finansieres er allerede vedtatt av KST.
Vurderinger og begrunnelse

Saken viser behovet for finansiering av arbeidet med opprydning av avløpsanlegg i spredt
bebyggelse og hvordan dette er planlagt løst.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2009/374

Arkivkode:

Saksframlegg
Saksbehandler:

026

Anne Marie Solsvik
Heidenreich

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

26/18
80/18
102/18

Utvalg for klima og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

ROAF - saker til behandling i representantskapsmøtet 11.des 2018
Dokumenter som er vedlagt:
Innkalling til møte i ROAFs representantskap 11.desember 2018
Tilbakemelding fra ROAF på forespørsel om kostnadsreduksjoner
Dokumenter som ikke er vedlagt:
-

Selskapsavtale (https://www.roaf.no/wp-content/uploads/2018/10/Selskapsavtalen28.04.206-ny-design.pdf)

-

Omfangsdokument (https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/04/Omfangsdokument-ROAF.pdf)

-

Avfallsstrategi og mål frem mot 2030 (hovedplan) (https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/01/Avfallsstrategi_hovedplan_mot_2030.pdf)

-

Virksomhetsstrategi 2016-2025 (https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/01/ROAF_Virksomhetsstrategi_2016–2025.pdf)

-

Handling- og økonomiplan 2018-2021 (https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/02/Handlings-og-økonomiplan_2018-til-2021.pdf)

-

Årsrapport for 2017: https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/05/ROAF_arsrapport_2017_bladbar.pdf

-

Miljørapport for 2017: https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/05/ROAF_miljorapport_2017_bladar.pdf

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1)
a. Kommunens representanter støtter styrets innstilling i sakene 12/18, 13/18
og 15/18.
b. I sak 14/18 (budsjett 2019) støtter/fremmer kommunens representanter
følgende endringsforslag til styrets innstilling «Økning i driftstilskuddet
fra 2018 til 2019 reduseres med 3,5 millioner». For øvrig støttes styrets
innstilling.
c. I sak 15/18 støtter/fremmer kommunens representanter følgende
endringsforslag til styrets innstilling: «Beløpene i handlings- og
økonomiplanen oppdateres i samsvar med vedtatt budsjett for 2019». For
øvrig støttes styrets innstilling.
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2) Representantene kan støtte/fremme andre forslag til vedtak utfra informasjon
som fremkommer i møtet og som ikke øker kommunens forpliktelser.
3) Representantene tar initiativet til en drøfting av hvordan styringen av selskapet
kan gjøres mer forutsigbar enn hva som er tilfelle i årets behandling av budsjett,
handlings- og økonomiplan og mer i samsvar med den styringsmodellen som
ligger i selskapsavtalen.

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

I punkt 5.3 i selskapsavtalen fremgår det at styrets forslag til handlings- og økonomiplan og
årsbudsjett skal behandles i den enkelte eierkommune før behandling i
representantskapsmøtet.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6). Instruksjon av kommunens representanter til ROAFs
representantskap er ikke eksplisitt nevnt i delegasjonsreglementet. Tradisjonelt har sakene
vært behandlet i kommunestyret dersom det har vært tid til det.
Sammendrag

Styret har vedtatt forslag til budsjett 2019, hovedplan samt handlings- og økonomiplan 20192022 og oversendt det for behandling i representantskapsmøtet. Forslaget innebærer en
vesentlig økning av driftstilskuddet. Rådmannen mener økningen er for høy utfra et ønske om
en moderat kostnadsutvikling i IKS’ene som i kommunene. Rådmannen foreslår på denne
bakgrunn å redusere den foreslåtte økningen i driftstilskuddet med 3,5 millioner (1,5%
reduksjon).
Bakgrunn

Selskapet innkaller til representantskapsmøte 11. desember 2018. Møtet avholdes som følge
av bestemmelser i IKS-loven og selskapsavtalen. Sakspapirene er sendt til eierkommunene
etter behandling i selskapets styre. Totalt er det 6 saker som skal behandles i møtet.
Alle sakene som skal behandles av representantskapet fremmes først for politisk behandling i
eierkommunene slik at kommunestyret kan gi mandat til kommunens representanter.
Rådmannen har samordnet sin saksbehandling med de øvrige eierkommunene gjennom
eierstyringssekretariatet. Rådmannen er ikke kjent med at de andre eierkommunene har andre
innstillinger til vedtak.
Etter at rådmannen hadde mottatt sakspapirene ble ROAF forespurt om muligheter for
kostnadsreduksjoner sett i lys av den utfordrende økonomiske situasjonen flere av
eierkommunene er i. ROAFs tilbakemelding er ikke styrebehandlet og gjenspeiler således
administrasjonens syn på innsparingsmuligheter.
Saksopplysninger

Følgende saker er til behandling:
Sak 12/18 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 representanter til å
undertegne protokollen sammen med møteleder.
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Sak 13/18 Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018
Sak 14/18 Budsjett 2019
Sak 15/18 Hovedplan
Sak 16/18 Handlings- og økonomiplan 2019-2022
Sak 17/18 Eventuelle orienteringer
Mål og virkemidler
ROAF har fire hovedmål:
-

70% materialgjenvinning og ombruk innen 2030
Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering
0 alvorlige skader på mennesker og miljø
Fornybar energi skal være minimum 90% av all energi i ROAF innen 2025.

Disse er delt inn i 13 delmål; se sak 15/18 for detaljer. Videre deler ROAF sin virksomhet inn
i følgende fire strategiområder: avfallshåndtering, miljø- og samfunnsansvar, samarbeid og
utvikling samt organisasjonsutvikling. Tiltak for nå målene er inndelt i strategiområder.
Videre har ROAF et mål om at ROAFs virksomhet skal driftes så kostnadseffektivt som
mulig; når representantskapet har bestemt hvilken miljøstandard og hvilke tjenestetilbud som
skal ligge til grunn. Videre er det et mål at ROAF skal bidra til at renovasjonsgebyrene i
eierkommunene skal være under landsgjennomsnittet. For å måle forbedringer og
måloppnåelse deltar selskapet i renovasjonsbenchmarkingen til Avfall Norge. Neste gang det
skal foretas benchmarking er i 2019, da basert på tall fra 2018.

Styrets forslag til budsjett 2019
Rammebetingelser for driftsbudsjettet
Utenom aktiviteter som er motivert av økt måloppnåelse har følgende forhold virkning for
driftsbudsjettet i 2019:
-

Håndtering av forventet underskudd i 2018: 4,2 millioner
Den ikke-planlagte overgangen til egenregi var bare delvis budsjettert i 2018
og medfører underskudd dette året.

-

Økte kapitalkostnader: 4,5 millioner
Både økt rente og nye investeringer medfører økning i kapitalkostnadene.

-

Reduserte inntekter på salg av avfallsfraksjoner / økt pris på levering: 4 millioner
Avsetningsmarkedet for avfallsfraksjoner har endret seg. Mottaksmarkedet
betaler mindre for avfallsfraksjoner enn tidligere, mens prisen som ROAF
betaler for restavfall til forbrenning har doblet seg de siste årene.

-

Overgang til egenregi i to kontraktsområder: 8 millioner
Konkursene først i Veireno og deretter i RenoNorden i 2017 har hatt stor
betydning for ROAFs virksomhet. Fra å være et selskap som i hovedsak satte
avfallsinnsamlingen ut til private aktører utfører selskapet nå innsamlingen
med egne ansatte sjåfører. Det er nå 39 sjåfører ansatt i selskapet; en oppgang
fra 3-4 sjåfører som tømte avfallsbrønner og -sug. Avfallsinnsamling i
Rælingen, Enebakk og Lørenskog utføres fortsatt av en privat aktør. Videre
har ROAF måttet anskaffe/overta renovasjonskjøretøy (27 stykker). Disse har
vist seg dyre å drifte på grunn av alder. Det ble i rep.skapssak 9/17 vedtatt at
det etter to års drift i egenregi skal fremlegges en evaluering som skal danne
grunnlag for hvorvidt egenregi skal beholdes, økes eller reduseres. Kundene
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har merket lite til overgang til egenregi. Etter snart ett års drift har det vist seg
at egenregiinnsamling er markert mer kostbart sammenlignet med det
underlag som forelå for styret da avgjørelsen om egenregi ble tatt. De økte
kostnadene har blant annet sammenheng med at arbeidsmiljølovens krav
overholdes. Andre kommunale avfallsselskap har tilsvarende erfaringer med
kostnadsnivået. Det er mange fordeler med innsamling i egenregi, se
sakspapirene for detaljer.
Økning i konsumprisindeksen på 1,8% og befolkningsvekst på 1,8% er innarbeidet i
budsjettet.
Prisene på mottak av masser til deponi har falt dramatisk de siste årene som følge av
oppmykning av regelverket for deponimasser. For å kompensere for inntektsbortfallet har
ROAF valgt å øke oppfyllingstakten på deponiet slik at næringsdelen går i balanse.
Mottak av eksternt avfall til sorteringsanlegget går som planlagt. Det legges til grunn at slikt
mottak bidrar med 8,5 millioner til dekning av faste kostnader. Anlegget har fortsatt ledig
kapasitet på 10’-13’ tonn (av en total kapasitet på 75’ tonn).
Nye driftstiltak 2019
-

For å nå målene som er satt for virksomheten er følgende nye tiltak innarbeidet i
styrets forslag til budsjett:
o Nye stillinger: 1,5 mill
 Det er planlagt å øke bemanningen på gjenvinningsstasjonene med to
kundeveiledere for å øke fokus på ombruk, samt ett engasjement som
kontrollør for økt fokus på uønsket avfall i innsamlingen fra
renovasjonskundene. Disse stillingene vil bidra til at ROAF oppnår
målet om 70% materialgjenvinning innen 2030. Ombruk kan også bidra
til lavere kostnader ved at redusert mengde avfall går til forbrenning.
o Informasjon og kommunikasjon: 1,2 mill
 Dette gjelder informasjonskampanjer rettet mot innbyggerne for å
oppnå bedre utsortering av matavfall. Dersom matavfallet ikke sorteres
ut griser dette til ellers ren plast og papir slik at dette må brennes
(kostnad) istedenfor å gjenbrukes (inntekt).
o Miljøvennlig diesel på arbeidsmaskiner: 0,5 mill (jf delmål).

Investeringer 2019:
Til sammen omfatter budsjettforslaget investeringer for 104 millioner kroner, hvorav ca 100
millioner er lånefinansiert. Etter at disse investeringene er gjennomført vil det gjenstå ca 100
millioner av ROAFs låneramme. 23,7 millioner består for øvrig av ikke-gjennomførte
investeringer fra tidligere år.
De største investeringene i 2019 er følgende:
Tiltak
Renovasjonsbiler
Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog

Beløp
32 mill Gjelder erstatning av eldre, utdatert
materiell med stort reparasjonsbehov
(ustabil drift). Omfatter ca 16 kjøretøy
17 mill Tidligere vedtatt
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Brannsikringstiltak sorteringsanlegg
Solceller på sorteringsanlegget
Lagerbygg/telt for bl.a salg av råvarer
Utstyr (avfallsbønner o.a) ifm pilot for
uttesting

7 mill På bakgrunn av sikringsanalyse og
tilsyn fra brannvesenet
5,4 mill Dette vil gi en innsparing på
strømkostnadene og er i samsvar med
delmål om andel fornybar energi
5 mill For midlertidig lagring av råvarer fra
ettersorteringsanlegget i påvente av
situasjonen i mottaksmarkedet.
4 mill Formålet med prosjektet er å øke
sorteringsgraden av avfall som følge av
smarte felles beholdere, samt å forkorte
kjørelengden.

Endring i driftstilskudd
Som følge av endrede rammebetingelser og nye tiltak foreslår ROAF en vesentlig økning av
driftstilskuddet (fra 200,1 millioner i 2018 til 227,3 millioner i 2019) med følgende fordeling
mellom eierkommunene:

Rådmannens forslag til redusert økning i driftstilskudd
Som følge av trang kommuneøkonomi og et generelt ønske om moderat kostnadsutvikling har
rådmennene i eierkommunene forespurt de interkommunale selskapene om innsparingstiltak.
ROAF har svart ut denne henvendelsen med følgende muligheter til redusert aktivitet:
-

Avfallsinnsamling: Som følge av stor usikkerhet knyttet til kostnadsbildet ved
egenregi er det ikke realistisk med innsparinger på dette området.

-

Innsamling gjenvinningsstasjoner: Det er noe innsparingsmuligheter knyttet til
åpningstider og bemanning.

-

Andre kostnader og kommunikasjon: Ved redusert aktivitet kan kommunikasjon til
innbyggerne reduseres tilsvarende.

ROAF (v/administrasjonen) ser for seg en mulig kostnadsreduksjon på 3,5 millioner. Se også
vedlegg.
ROAF viser for øvrig til følgende når det gjelder prosessen:
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Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, men blir ikke fremlagt i FUN/ELD siden saken ikke har særskilt relevans for dette
utvalget.
Klima- og miljømessige forhold

Renovasjon er viktig for å unngå forsøpling, forurensning og ivareta gode hygieniske forhold.
God avfallsbehandling kan i tillegg ha gode miljøvirkninger gjennom redusert bruk av råvarer
og energi.
Økonomiske forhold

Saken har ingen betydning for kommunens økonomi siden aktiviteten er 100%
gebyrfinansiert.
Risikovurdering

Ingen kjent risiko.
Alternative løsninger

1) Representantene stemmer for styrets forslag til budsjett 2019.
2) Representantene stiller med fritt eller friere mandat i stemmegivningen.
Vurderinger og begrunnelse

Styrets forslag til budsjett, hovedplan samt handlings- og økonomiplan er gjennomarbeidet og
godt. Budsjett og handlingsplan avspeiler den store omleggingen overgang til egenregi
medført for selskapet. Overgangen har vist seg å medføre store kostnader som i hovedsak gir
utslag i bedret arbeidsmiljø og sosial standard i bransjen. Rådmannen mener at når kostnadene
som følge av egenregiomleggingen er såpass høye må tiltak som kan vente legges midlertidig
til side. Dette for å oppnå en moderat kostnadsutvikling. Dette går nødvendigvis utover
måloppnåelsen. Rådmannen foreslår derfor at økningen i driftstilskudd reduseres med 3,5
millioner i forhold til styrets budsjettforslag. Selskapet står fritt til hvordan reduksjonen best
kan oppnås.
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Når det gjelder prosessen ser rådmannen det problematiske i at styringssignalene blir gitt
såpass sent i prosessen og at det ikke er anledning til å styrebehandle de forespurte
innsparingstiltakene. Rådmannen ønsker at representantskapet drøfter hvordan dette kan
forbedres. Et mulig styringsverktøy kan være et forventningsbrev som foreligger før
budsjettprosessen starter.
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Representantskapsmøte

Nr. 2/2018 – Representantskapsmøte

Møtetid:

Kl. 19.00 – 21.00

Møtested

ROAFs hovedbygg – Skedsmo

Dato:

11.12.2018

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I ROMERIKE
AVFALLSFOREDLING IKS – ROAFS HOVEDBYGG ROAF MILJØPARK
Punkt

Tema

Ansvar

SAKSLISTE:
Sak 12/18

Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 representanter til å undertegne
protokollen sammen med møteleder.

Sak 13/18
Sak 14/18

Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018
Budsjett 2019

Sak 15/18

Hovedplan

Sak 16/18

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Sak 17/18

Eventuelle orienteringer

Saksdokumenter følger vedlagt.
Forfall meldes snarest og senest torsdag 3. desember 2018 til Marit Skare – marit.skare@roaf.no eller
telefon 940 26 966.

VEL MØTT!

Bøler, 13.09.2018

Øivind Sand (s)
Representantskapets ordfører

Romerike Avfallsforedling IKS Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset | Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset
www.roaf.no | Telefon: +47 4000 2979 | e-post: firmapost@roaf.no | Organisasjonsnr: 965 075 364 mva
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Sak 13/18 Godkjenning av protokoll fra
representantskapsmøte 26.04.2018
Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018

0 Vedlegg
1)

Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018.

1 Anbefaling
Protokollen godkjennes.

2 Forslag til vedtak
Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018 godkjennes.

Bøler, 13. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)

Sak 13/18 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018
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Sak 14/18 Budsjett 2019
I forslag til budsjett 2019 er totale inntekter budsjettert med
322,8 millioner og totale kostnader budsjettert med
316,4 millioner. Totalregnskapet gir da et overskudd på
6,4 millioner som følge av justeringsfondet og prognose 2018. Dette
gir et betalbart driftstilskudd på 227,3 millioner i 2019, mot 200,1
millioner i 2018. Oppgang i betalbart driftstilskudd er 27,2 millioner
eller + 13,6 %. Betalbart driftstilskudd justert for konsumprisindeks
(1,8 %) og befolkningsvekst (1,8 %) gir en relativ oppgang på
+ 10,0 %. For ROAFs næringsvirksomhet budsjetteres det med et
totalt overskudd på 2,0 millioner.

0 Vedlegg
1)
2)
3)
4)
5)

Forslag til budsjett 2019
Forslag til investeringer 2019
Fordeling av driftstilskudd mellom eierkommunene
Estimat husholdningsrenovasjon 2020-2022
Estimat næringsrenovasjon 2020-2022

1 Bakgrunn
Forslag til budsjett 2019 er basert på regnskapstall for 2017, samt halvårsregnskap første halvår
2018 og prognose for resten av 2018. Dette i tillegg til den kunnskap vi har om ROAFs
rammebetingelser og nødvendige investeringer grunngitt i tidligere fattede vedtak gjeldende for
de nærmeste år. En budsjettøkning på 10 prosent vil bli begrunnet nærmere.

2 Egenregi
I februar 2017 gikk renovasjonsselskapet Veireno AS konkurs. I september samme år led
RenoNorden AS samme skjebne. Begge selskapene hadde innsamlingskontrakt av
husholdningsavfall med ROAF. Kommunene som ble berørt var Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum,
Sørum, Fet, Aurskog-Høland og Rømskog.
ROAF overtok først Veireno AS kontrakten i egenregi (vedtatt Rep. skap sak 09/2017), deretter
RenoNorden AS kontrakten (vedtatt Rep. skap sak 19/2017). Kundene merket lite til
overgangen.
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Det ble anbefalt i Rep. skap sak 09/2017 at det etter to års drift i egenregi skulle fremlegge en
evalueringsrapport for styret hvorvidt egenregien skulle beholdes, økes eller reduseres.
ROAF har 2/3 av all innsamling i egenregi. Resterende utføres av Norsk Gjenvinning i
Lørenskog, Rælingen og Enebakk.
Etter snart ett års drift med egenregi i ROAF er egenregiinnsamling markert mer kostbart
sammenlignet med vurderingene styret gjorde da avgjørelsen av egenregi ble tatt.
Kontrakten med Veireno AS og RenoNorden AS kostet ROAF 32,6 millioner (indeksregulert per
første halvår 2018 for å få sammenlignbare tall) Egenregi for 2019 er budsjettert til 39,3 mill. En
økning på 6,7 mill tilsvarende 20,33 prosent.

Selskap
RenoNorden
VeiReno
SUM

2016-12
- 17 183 808 - 13 480 018 - 30 663 826 -

Egenregi budsjett 2019

-

Økning %

2018-06
18 286 436
14 344 985
32 631 421
39 266 828
20,33 %

For å ta høyde for de kostnadene man har erfart i 2018, har ROAF sin egenregikostnad økt
spesielt innen følgende område:
Personal
ROAF har økt personalkost fra 3-4 egne sjåfør (med ansvar for å tømme avfallsbrønner samt
mobile- og stasjonære avfallssug i egenregi) til totalt 39 sjåfører for å dekke behovet for
innsamling i 2/3 av alle kommunene til ROAF. Det har tatt tid å få ansatt nok og riktige sjåfører,
gitt nødvendig opplæring, etablert mer effektive kjøreruter, gjennomført norskopplæringskurs og
redusert timebruk per sjåfør slik at ROAF driver lovlig i henhold til Arbeidsmiljøloven. Flere
ansatte gir høyere lønn- og pensjonskost.
Dette er hensynstatt i 2019 budsjettet.
Materiell
ROAF henter inn avfall hos ca. 45 000 husstander og kjører ca 700 000 km per år.
Innsamlingsbiler byttes normalt etter fem til syv år. Erfaring viser at eldre biler utover nevnte
driftstid gir økte driftskostnader.
ROAF overtok de renovasjonskjøretøy som fulgte med konkursen. En del av bilene ble byttet ut
umiddelbart. I tillegg ble det kjøpt flere kjøretøy som var tilgjengelig i markedet (FINN.no) i
perioden. Disse bilene var heller ikke optimale, men det beste som var mulig å få tak i på
daværende tidspunkt. I dag består bilparken av 27 renovasjonsbiler med en snittalder på fem år
- der enkelte stadig må gjennomgå reparasjoner og oppgraderinger. Reparasjonskostnader per
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bil har vært unormalt høye i 2018 og slik vi ser det vil dette også gjelde i 2019 inntil vi får byttet
ut de gamle bilene.
Ny anskaffelse er igangsatt for å bytte ut deler av flåten. Syv nye renovasjonsbiler vil være i drift
medio 2019. Anskaffelsen er budsjettert med totalt 32 mill (syv biler i 2019 og åtte biler i 2020). I
prisen ligger i tillegg til syv biler en opsjon på åtte biler som skiftes ut i 2020 (ca 2,1 mill per bil).
Ved kjøp av nye biler kan man inngå en service- og reparasjonsavtale fram til bilen er ca fem år
slik at kostnadene blir mer forutsigbare.
Erfaringer fra andre avfallsselskaper
Konkursene har også påvirket kommunale avfallsselskap andre steder i landet. Etter konkursen
valgte noen egenregi og andre å konkurranseutsatte tjenesten. Kostnadsøkningene som det
enkelte selskap meddeler- varierer fra 10 til 50 prosent over den pris de betalte til de
konkursrammede selskapene.
Et nøyaktig bilde av riktig markedspris vil ikke være mulig å gi før markedet har stabilisert seg
etter konkursene. I dag er det for få private renovasjonsselskaper som kan inngi tilbud i
anbudskonkurranser, noe som tilsier ubalanse i markedet og dermed forventet høye priser.
Smartere innsamlingsløsninger
En stor fordel ved å ha innsamling i egenregi at man kan optimalisering kjøreruter og utvikle
smartere innsamlingsløsninger. Ved å teste ut fellesløsninger og gjøre bruk av teknologi kan
innsamlingsmetodene endres for å gjøre disse mer optimale.
ROAF har planlagt for ny innsamlingsløsning i et konkret område i 2018 - og budsjettert med fire
millioner i 2019 for gjennomføring av prosjektet i 2019. Formålet er å øke sorteringsgraden av
avfall i smarte felles beholdere og korte ned kjøretid ved innsamling.
Eksempel: I et boligområde med 691 husstands avfallsbeholdere bytter man til felles
avfallsløsninger. Normal kjøretid er 67 km for å hente alle avfallsbeholdere. Distansen reduseres
til 42 km med nye fellesløsninger.
Drivstoff vil i prosjektet reduseres med 38 prosent. Arbeidstid reduseres med over 50 prosent. I
tillegg reduserer antall renovatører per bil (krokbil) fra to til en person. Totalkostnader per rute
går ned til halvparten.
I tillegg kan utforming og bruk av teknologi av/i beholdere hjelpe beboere til å sortere riktig.
Nye innsamlingsløsninger vil i tillegg til å redusere kostnader gi en miljømessig besparelse i form
av bedre sorteringsgrad, lavere CO2 utslipp, lavere utslipp av svevestøv mm.
Erfaringer i prosjektet vil gi ROAF kunnskap om hvordan framtidens avfallsløsning skal utformes
i alle ROAFs eierkommuner.
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3 Ettersorteringsanlegget (ESAR)
ESAR har en kapasitet på 75 000 tonn. I dag utnyttes kapasiteten ved at ca 38 000 tonn av
eierkommunene totale ca 110 000 tonn sorteres gjennom anlegget i ulike avfallskvaliteter. I
tillegg behandler anlegget ca 18 000 tonn fra Follo Ren og ca 6000 tonn fra Halden kommune.
Dette gir en ledig kapasitet i anlegget på ca 10-13 tonn som kunne vært tilbudt andre kommuner
og vært inntektsgivende for ROAF.
I Rep.skap sak 21/2017 «Utnyttelse av restkapasitet i ROAFs ettersorteringsanlegg» ble det
vedtatt:
«Representantskapet ber styret innhente en juridisk vurdering av FOF 3.3-3 og regelen om
80/20 for utvidet egenregi. Dersom juridiske vurderinger støttes styrets innstilling får styret
fullmakt til å inngå avtalene for å fylle restkapasitet i ROAFs ettersorteringsanlegg- og videre at
den juridiske vurderingen forelegges eierne til orientering.»
Saken har vært utredet gjennom 2018 og skal legges fram for Representantskapet i desember
2018.
ROAF avventer behandling av saken og ESAR sin kapasitet utnyttes derfor ikke fullt ut selv med
avfallet fra Follo Ren og Halden.
ROAF har valgt å legge forsiktighetsprinsippet til grunn for inntektene knyttet til
ettersorteringsanlegget, slik at 80/20 regelen ivaretas inntil rep skapet eventuelt aksepterer å
benytte unntaket offentlig-offentlig samarbeid som modell for utnyttelse av restkapasiteten.
For 2019 viser budsjettkalkylen at eksternt salg av sorteringskapasitet til ettersorteringsanlegget
bidrar med netto 8,5 millioner til dekning av kapitalkostnader og administrasjon.

4 Usikkerhetsfaktorer
I tillegg til to saker nevnt over er det videre tatt hensyn til to vesentlige usikkerhetsfaktorer i
2019:
a) Oppmyking av regelverket for deponimasser har skapt tøffere konkurranse i markedet
om lettere forurensete masser. Prisene har falt dramatisk de siste årene.
Dette medfører lavere tilgang til masser og påvirker således inntektene til deponi i
vesentlig grad. For 2019 har ROAF valgt å øke oppfyllingstakten slik at næringskapitlet
kan gå i balanse.
b) Avsetningsmarkedet for avfallsfraksjoner har endret seg. Mottaksmarkedet betaler
mindre for avfallsfraksjoner enn tidligere, mens prisen som ROAF betaler for restavfall til
forbrenning har doblet seg siste årene. Lavere inntekter og høyere kostnad medfører
vesentlige endringer i kostnadsbildet sammenlignet med tidligere år.
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5 Budsjett
5.1

DRIFTSINNTEKTER

5.1.1 NÆRINGSINNTEKER
I budsjett 2019 økes næringsinntektene i fra 61,9 millioner til 68,8 millioner. Av dette utgjør
inntekter for eksterne volumer (Follo Ren og Halden i all vesentlighet) til ettersorteringsanlegget
32,5 millioner. Dette medfører noe høyere andel næring av salgbare kvaliteter. Endringene gir
derfor justeringer på flere inntektskonti. I tillegg økes prisene på næringsrenovasjon som følge
av økte kostnader.
For deponi har markedssituasjonen endret seg betydelig i negativ grad de siste årene, og denne
effekten fortsetter i 2019.
5.1.2 ANDRE DRIFTSINNTEKTER
For andre driftsinntekter er det nedgangen i EE-avfall, papp og papir inntekter som er mest
utslagsgivende. Priser på metaller er noenlunde stabil. Utover dette er det små endringer.
5.2

DRIFTSKOSTNADER

5.2.1 VAREKOSTNADER
Varekostnadene har en nedgang på 10,4 millioner fra 2018 til 2019. Her er det overtakelse av
innsamling i egenregi som reduserer kostnaden, samt høyere avsetningskostnader. For
ettersorteringsanlegget går ca. 70 prosent av husholdningsavfallet til forbrenning etter sortering,
og utgjør således en stor kostnadspost. Prisene for forbrenning har som nevnt økt betraktelig og
dette vil gi utslag i 2019 budsjettet.
ROAF vektlegger hensyn til miljø i sine anskaffelser. Blant annet har anskaffelse av miljøvennlig
transport gitt økte kostnadene og får konsekvenser for budsjettet.
Gjenvinningsstasjonene mottar avfall og kan lettere kontrollere riktig sortering, men også i denne
avdelingen går restavfallet til forbrenning. Tiltak planlagt for å redusere restavfall til forbrenning
vil gi effekt for økonomi og miljø.
5.2.2 PERSONALKOSTNADER
Flere ansatte (gjelder særlig sjåfører på renovasjonsbiler) gir en økning på 19,8 millioner i 2019
sammenlignet med budsjett 2018. Merk at 17 stillinger knyttet til RenoNorden AS konkursen,
ikke var med i budsjettet for 2018. I tillegg er det budsjettert med tre nye stillinger som det gis en
nærmere begrunnelse for i det følgende.
ROAF ivaretar åtte gjenvinningsstasjoner med doble skift. Det er planlagt å øke med to
kundeveiledere til gjenvinningsstasjonene for å øke fokus på ombruk, og ett engasjement som
kontrollør for økt fokus på uønsket avfall i innsamlingen fra renovasjonskundene.
ROAF skal innen 2030 øke materialgjenvinning- og ombruk med 70 prosent. Disse stillingene
skal bidra til å oppnå ROAF sitt overordnet mål. Ombruk vil si at man mottar, eventuelt reparerer
og selger produkter som er fullt brukbar. Ved å plukke ut slike produkter fra avfallet og være
strengere på kontroll av restavfalls containere vil en kunne redusere kostnader fra
gjenvinningsstasjonene til forbrenning med ca 900 NOK per tonn.
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Pensjonskostnadene fra KLP og hvordan dette vil påvirke ROAFs personalkostnader foreligger
det per dags dato ingen aktuarberegnede utregninger på. I forslag til budsjett legges det
historiske andeler til grunn for beregning av pensjonskostnader for 2019.
I tillegg påvirkes budsjettet av noen mindre kostnadsøkninger i forbindelse med at ROAF har
knyttet til seg lærlinger og personer på arbeidstreningstiltak, videre et behov for norskkurs for
sjåførene og kompetanseheving generelt.
5.2.3 DIREKTE DRIFTSKOSTNADER
Det budsjetteres i 2019 med en økning på 8,4 millioner, i forhold til budsjett 2018, hvorav ca 6,7
er direkte knyttet til overtakelse av innsamling i egenregi (RenoNorden AS var ikke med i
budsjett 2018). I tillegg er det valgt å benytte miljøvennlig diesel på arbeidsmaskiner internt på
deponi, ESAR og Bøler gjenvinningsstasjon, noe som øker kostandene med ca 0,5 millioner. I
budsjettet er det tatt høyde for en økning på elektrisitet og varme. ROAF leier lokaler i
forbindelse med parkering, vaske muligheter for renovasjonsbiler, kontorer mm i forbindelse med
egenregi. Dette har en direkte driftskostnad på 1,0 millioner.
5.3

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Det budsjetteres med en økning på 3,8 millioner i 2019 sammenlignet med budsjett 2018. Den
største økningen er på 1,4 millioner og gjelder informasjonskampanjer direkte til innbyggerne for
å påvirke til enda bedre sortering. Der er behov for ytterligere oppmerksom mot befolkningen for
at flere skal sorterer ut mat i grønne poser. Når det usorterte avfallet går igjennom
sorteringsanlegget griser det til ren plast og papir slik at dette ødelegges og må brennes til en
kostnad (740 NOK per tonn) i stedet for at det gir ROAF inntekter. Det er planlagt en kampanje
som skal gå fire ganger i løpet av 2019 hvor man henger informasjon om matsortering direkte på
45 000 avfallsdunker. I tillegg økes kontroll av avfallsdunker for å unngå store gjenstander som
ødelegger maskineriet i ettersorteringsanlegget.
Med flere renovasjonsbiler øker forsikringskostnadene. Forsikringer for biler øker med 0,6
millioner (RenoNorden AS er ikke tatt med i budsjett 2018). Som følge av beslutningen om å
tilbakebetale penger fra etterdriftsfondet (05/2018) vil ROAF få kostnader knyttet til etterdrift av
deponiet, Dette utgjør 1,2 millioner i 2019 sammenlignet med 2018.
5.4

KAPITALKOSTNADER

Som følge av økte investeringer og lavere rente vil netto kapitalkostnader få en oppgang med
6,8 millioner. Totalinvesteringene er omtrent på samme nivå som budsjett 2018. 2019 budsjettet
viser flere investeringer med vesentlig kortere økonomisk levetid. I tillegg har forrige års
forespeilede renteoppgang delvis kommet på løpende lån, samt at kalkylerenten er forespeilet
opp med 0,42 fra 2017. Dette medfører at kalkulert kapitalkostnad for husholdning går opp med
6,5 millioner som følge av forslag til investeringer for 2019.

6 INVESTERINGER
Det foreslås totalt investeringer på 104,0 millioner kroner i 2019 hvorav inntil 100,7 millioner
lånefinansieres. Ved inngangen til 2019 vil ROAFs låneramme på kr 500 millioner (godkjent av
representantskapet 15.12.2015) ha en disponibel rest på kr 201,6 millioner.
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Investeringer kommenteres spesielt i vedlagt investeringsbudsjett.
Av investeringsbeløpet utgjør:










Ikke gjennomførte investeringer fra tidligere år
Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog (andel 2019)
Nytt sigevannsrenseanlegg (andel 2019)
Nytt lagerbygg – bla råvarer for salg
Solcelleanlegg på tak ettersorteringsanlegg
Andre nyinvesteringer
Prosessoptimalisering ettersorteringsanlegg
Nye renovasjonsbiler
Andre vedlikeholdsinvesteringer utgjør

23,7 millioner.
17,0 millioner.
0,5 millioner.
5,0 millioner.
5,4 millioner.
10,9 millioner.
3,5 millioner.
32,0 millioner.
6,0 millioner.

7 Vurderinger
I forslag til budsjett er det driftstilskuddsberegningene som påvirker
abonnentene/husholdningene mest. I dag blir kostandene knyttet til gjenvinningsstasjoner i stor
grad finansiert over driftstilskuddet, samt en liten andel over gebyret for levering til
gjenvinningsstasjonene. I inneværende år er det 200,1 millioner i totalt betalbart driftstilskudd.
Betalbart driftstilskudd for 2019 er beregnet til 227,3 millioner.
For 2019 vil prognosen for inn- og utgående balanse for justeringsfondet være negativ, der ca
50 % av prognosen for husholdningsunderskuddet i 2018 tas inn i betalbart driftstilskudd for
2019 – ca 4,2 millioner. En del av underskuddet 2018 skylder at konkursen i RenoNorden AS
ikke var tatt hensyn til i budsjettet 2018.
Her er de viktigste elementene for økningen i betalbart driftstilskudd:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
1)
2)

Andel underskudd 2018
Egenregi etter konkurser1)
Nye stillinger
Informasjon og kommunikasjon
Miljøvennlig diesel på arbeidsmaskiner
Reduserte avsetningsinntekter og -kostnader
Økte kapitalkostnader2)

4,2 millioner.
8,0 millioner.
1,5 millioner.
1,2 millioner.
0,5 millioner.
4,0 millioner.
4,5 millioner.

Selkostandel inklusive kapitalkostnader for nye biler.
Justert for selvkostandel nye biler.

Andre momenter:
h)
i)
j)
k)

Økning i betalbart driftstilskudd
Konsumprisindeks januar 2016 - januar 2017
Befolkningsvekst ROAFs kommuner januar 2016 - januar 2017
Relativ økning i driftstilskudd

+ 13,6 %
÷ 1,8 %
÷ 1,8 %
= + 10,0 %

Det er også en del kostnadsreduksjoner mot budsjett 2018, men disse er avstemt mot regnskap
2017 og gir dermed ikke så store utslag for budsjett 2019.
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I tillegg vil endringene i beholdervolum i den enkelte kommune slå ut på fordelingen mellom
kommunene.
Hvordan dette påvirker beregningene av renovasjonsgebyrene i ROAFs 9 eierkommuner (samt
Rømskog) avhenger om kommunene har selvkostfond som er i balanse, negative eller positive.
Betalbart driftstilskudd fra ROAF medfører en økning på et standard 140 L abonnement med kr
216,67 kr/år eks mva., eller kr 5,21 inkludert mva. pr uke.

8 Anbefaling
ROAFs administrasjon anbefaler at forslag til budsjett for 2019 med investeringsforslag som er
på et nivå som er gjennomførbart og ønskelig, legges fram for ROAFs styre for vedtak.

9 Forslag til vedtak
Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2019 med vedlegg vedtas.
Investeringene gjennomføres i prioritert rekkefølge, de som står som «bør og kan vente»
gjennomføres sist.

Bøler, 18. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)
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Budsjettforslag 2019
Tekst

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Prognose 2018

Budsjett 2019

Driftsinntekter
BEHANDLINGSAVGIFTER
SALG UTSORTERTE AVFALLTYPER
DRIFTSTILSKUDD MEDL.KOMMUNENE
TILLEGG FOR ØKT SERVICENIVÅ
ANDRE SALGSINNTEKTER INKL SEKKER OG BEHOLDERE M.V.
UTLEIE AV AREALER M.V.
KONSULENTTJENESTER
RENOVASJON ‐ NÆRING
GATE‐FEE ESAR
ANDRE SALGSINNTEKTER NÆRING
ANDRE DRIFTSINNTEKTER
PERIODISERTE INNTEKTER
SUM DRIFTSINNTEKTER

14 605 145
22 446 950
193 191 347
93 677
875 608
44 148
92 800
14 573 990
8 613 091
‐
157 018
‐625 151
254 068 623

17 900 000
23 368 000
200 068 004
100 000
545 000
40 000
200 000
16 500 000
29 700 000
‐
‐
‐
288 421 004

16 206 901
22 220 653
200 068 004
90 000
914 432
44 868
20 000
15 972 758
28 750 000
2 500 000
5 052
‐
286 792 668

19 600 000
21 927 750
227 279 047
90 000
960 000
40 000
50 000
18 600 000
32 500 000
1 720 000
‐
‐
322 766 797

VAREKOSTNADER SEKKER, BEHOLDERE og ESAR
INNSAMLINGSKONTRAKTER
BEHANDLINGKOSTNADER
TILSKUDD AVFALLSBRØNNER
TILSKUDD TØYBLEIER
ANDRE VAREKOSTNADER
SELVKOST/ETTERKALKYLE ÅRLIG JUSTERING
SUM VAREKOSTNADER

‐2 949 344
‐32 202 573
‐39 008 987
‐490 000
‐105 931
‐124 077
‐
‐74 880 912

‐3 570 000
‐33 400 000
‐48 271 900
‐500 000
‐75 000
‐
‐
‐85 816 900

‐3 645 242
‐18 956 214
‐52 107 819
‐500 000
‐64 424
‐
‐
‐75 273 700

‐3 700 000
‐18 850 000
‐52 340 000
‐500 000
‐75 000
‐
‐
‐75 465 000

LØNNSKOSTNADER
STYREGODTGJØRELSER M.V.
ARBEIDSGIVERAVGIFT
PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER
KOMPETANSEUTVIKLING ANSATTE
REFUSJON SYKEPENGER/FØDSELSPENGER
ANDRE PERSONALKOSTNADER
SELVKOST/ETTERKALKYLE ÅRLIG JUSTERING
SUM PERSONALKOSTNADER

‐60 101 655
‐453 600
‐9 315 682
‐7 965 363
‐1 846 713
34 494
‐2 048 011
‐
‐81 696 530

‐67 931 520
‐389 200
‐10 595 546
‐7 982 000
‐1 901 500
‐
‐2 123 000
‐
‐90 922 766

‐78 672 091
‐389 200
‐11 377 751
‐9 384 550
‐2 535 612
‐
‐2 467 749
‐
‐104 826 954

‐80 751 398
‐470 000
‐11 442 347
‐12 995 079
‐2 553 950
‐
‐2 552 000
‐
‐110 764 774

DRIFT AV DEPONI, GJNVNST. OG ESAR
KOMMUNALE AVGIFTER
BYGG‐ OG ANLEGGSKOSTNADER
FRAKT
KONTORDRIFT
KJØP ADMINISTRATIVE TJENESTER
ADMKOSTNADER IFBM ANSKAFFELSER
REVISJON
PÅLAGTE TILSYN OG REVISJONER
JURIDISK BISTAND
TELEFON OG PORTO
DRIFT AV MASKINER OG BILER
SELVKOST/ETTERKALKYLE ÅRLIG JUSTERING
ANDRE KOSTNADER
SUM DIREKTE DRIFTSKOSTNADER

‐24 046 568
‐105 495
‐8 568 774
‐810 933
‐4 171 932
‐59 529
‐19 209
‐319 540
‐
‐640 844
‐761 250
‐16 507 651
‐
‐392 060
‐56 403 785

‐28 307 000
‐85 000
‐8 885 000
‐1 000 000
‐5 240 500
‐86 000
‐36 000
‐350 000
‐770 000
‐600 000
‐925 000
‐14 412 000
‐
‐220 000
‐60 916 500

‐28 104 082
‐164 957
‐9 831 969
‐860 236
‐6 026 805
‐148 010
‐24 088
‐380 000
‐442 508
‐1 165 702
‐819 882
‐22 800 579
‐
‐350 000
‐71 118 817

‐26 844 000
‐225 000
‐10 615 000
‐1 100 000
‐5 234 500
‐140 000
‐40 000
‐400 000
‐720 000
‐600 000
‐1 020 000
‐22 215 000
‐
‐170 000
‐69 323 500

‐258 472
‐3 160 097
‐260 944
‐1 036 259
‐852 528
‐19 879
‐713 224
‐
‐6 301 403

‐376 000
‐4 570 000
‐165 000
‐1 060 000
‐1 000 000
‐70 000
‐600 000
‐
‐7 841 000

‐408 970
‐4 504 592
‐245 000
‐1 162 340
‐1 833 870
‐70 000
‐1 652 008
‐
‐9 876 780

‐756 000
‐5 960 000
‐285 000
‐1 145 000
‐1 670 000
‐70 000
‐1 750 000
‐
‐11 636 000

‐219 282 630

‐245 497 166

‐261 096 250

‐267 189 274

34 785 993

42 923 838

25 696 418

55 577 523

‐31 983 710
129 000
‐4 652 885
729 729

‐38 465 764
‐
‐4 698 295
750 000

‐35 827 311
‐
‐5 458 858
634 744

‐43 800 634
‐
‐6 084 568
700 000

Driftskostnader

REISE OG DIETTKOSTNADER
INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
GAVER OG BEVERTNING
MEDLEMSKONTINGENTER M.V.
FORSIKRINGER
TAP PÅ FORDRINGER
AVSETNING ETTERDRIFTSFOND
EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
SUM DRIFTSKOSTNADER FØR KAPITALKOSTANADER
DRIFTSRESULTAT (EBITDA)
AVSKRIVNINGER
GEV./TAP V/ABGANG ANLEGGSMIDLER
RENTE OG FINANSKOSTNADER
RENTE OG FINANSINNTEKTER
SELVKOST/ETTERKALKYLE ÅRLIG JUSTERING

‐

‐

‐

‐

SUM KAPITALKOSTNADER

‐35 777 866

‐42 414 059

‐40 651 425

‐49 185 202

SUM TOTALE KOSTANDER

‐255 060 496

‐287 911 225

‐301 747 675

‐316 374 476

‐991 873

509 779

‐14 955 007

6 392 321

RESULTAT
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Forslag investeringer 2019
Nr.
1211

Investering
Gasshus Norlimyra Lørenskog

1220

Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog

1327

Nytt lagerbygg for bla råvarer til salg ‐ telt

Note

Ressursbehov
2 Moderat

Type
Driftstiltak

Prioritering
1 Må

Finansiering
Lån

2

1 Omfattende
1 Omfattende

Tjenesteutvikling

1 Må

Lån

HMS

1 Må

Lån

2019
Kommentarer
1 500 000 Deponigassanlegget på Nordlimyra nedlagte deponi er ikke i drift, og i stedet
for kun å fakle av gassen er det planlagt å bygge et nytt deponigassanlegg i
forbindelse med nye Lørenskog gjenvinningsstasjon (GVS) og utnyttelse av
gassen til oppvarming av oppholdsrom, sanitære rom etc., samt produksjon
av varmtvann.
Prosjektet nye Lørenskog GVS er utsatt pga. utfordringer mht. omregulering
av aktuelt område, men det er et berettiget håp om at området blir ferdig
regulert innen ultimo 2018.
ROAF har fått økonomisk støtte fra Miljødirektoratet (ref. «Klimasats») til
dette nye deponigassanlegget.
17 000 000 Andel av vedtatte investering som påløper i 2019 i henhold til
d fet midlertidig
l
5 000 000 fGjelder
lager/telt for råvarer som er produsert i
ettersorteringsanlegget. Dagens plass er for liten og tillatelsen fra
fylkesmannen krever at all ferdigvare skal lagres innendørs.
Ved å flytte lageret bort fra ettersorteringsanlegget så fjerner man også noe
av brannfaren ved anlegget.
Råvarelageret har også i perioder vært hyppig besøkt av skadedyr (rotter)
som spiser viktig komponenter og ledninger. Ved å flytte lager fjerner man
også gnagere fra anlegget og unngår mulighet for driftsstans på
ettersorteringsanlegget. Siste års avviksmeldinger viser at dette har vært en
utfordring.
Et ustabilt marked krever at vi lagrer produsert råvare i lange perioder. I
sommer har dette vært en stor utfordring da flere av anleggene vi leverer til
har hatt begrenset mottakskapasitet. Dette igjen krever at vi har bedre plass.
I dag har vi ikke eget egnet lagringssted for deler og utstyr og det er også
tenkt at dette skal kunne lagres i foreslåtte bygg/telt
Det er også tenkt at avdelingene DOD og IOG skal kunne benytte deler av
dette til lager.

1604

Software ‐ statistikk / KPI virksomhetsstyring

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

Lån

1606

Adgangskort Hele ROAF (låsesystem)

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

EK

1609

Intranett/Office365/SharePoint/mm

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

EK

1621

Nytt sigevannsrenseanlegg

1 Omfattende

Off.
pålegg/regulering

1 Må

Lån

1623

Ombruksbutikk Skedsmo gjnvnst

2 Moderat

Miljøtiltak

1 Må

Lån

1703

"Stunt"‐container til Miljøagentene

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

3 Kan vente

EK

1709

Flåtestyring/Ruteplanleggingssystem (Prosjekt)

3 Mindre omfattende

HMS

1 Må

EK

Grunnlag investeringer budsjett 2019_ros_roaf_180917 (3.2)
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300 000 Videreføring av tallgrunnlag for digitalisering i ROAF bla for å lette tilgang til
statistikk og styringsinformasjon.
500 000 Digitalt låssystem for å øke bedre sikkerhet og kontroll til ROAFs bygg og
anlegg.
200 000 Bedre utnyttelse av de software programmer som vi allerede betaler lisenser
for.
500 000 Total investeringssum er beregnet til 50 mill. kr (ikke indeksregulert).
Sigevannsrenseanlegget er opprinnelig et pilotanlegg fra 2002 og må
erstattes. Dagens renseanlegg er ineffektivt og har relativt høy risiko for
driftsstans og havari.
Første steg er omregulering av aktuelt område før etablering av nytt
renseanlegg. Investeringssummen på 500.000 kr i 2019 tar høyde for
prosjektering og mulig etablering av rensedammer, hvis omreguleringen er
godkjent i løpet av høsten 2019.
2 500 000 Oppgradering av bygg til i første omgang å gjelde nettbutikk ‐ "show room",
klargjøring og lager
100 000 Denne skal brukes til å gi 4. klassingene praktiske eksempler om
kildesortering.
350 000 Sikkerhet for sjåførene ved at systemet sender melding til nærmeste
foresatte ved velt og eller lengre stans.
Måler riktig miljøkjøring ved å måle hastighet i sving, oppbremsing,
akselerasjon, tomgangskjøring, faktisk forbruk/km
Avsetter faktisk kjørt rute på kart.
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Nr.
1723

Investering
Traktor gjenvinningsstasjon

1801

Ressursbehov
3 Mindre omfattende

Type
Driftstiltak

Prioritering
1 Må

Finansiering
Lån

Ny vei til nytt hageavfallsmottak ved komposteringsplata

3 Mindre omfattende

HMS

1 Må

Lån

1805

Sigevannsrør fra PKS til PKB ‐ styrt boring

3 Mindre omfattende

Off.
pålegg/regulering

1 Må

Lån

1807

Telt til kompostjordproduksjon

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

1 Må

Lån

1811

Ny prøvetakingsbrønn Nes nedlagte deponi

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

2 Bør

EK

1813

Solcelleanlegg sorteringsanlegg tak

2 Moderat

Miljøtiltak

2 Bør

Lån

1814

Maskin til lasting av avfallsballer

2 Moderat

HMS

2 Bør

Lån

1816

ESAR ‐ kvern til plast fra gjenvinningsstasjonene

2 Moderat

Driftstiltak

1 Må

Lån

1819

Transportbånd og oppgradering av endebørster

3 Mindre omfattende

HMS

1 Må

EK

1843

Tid og turnus system ‐ splittet ut fra 1608

1901

El‐bil ladere adm bygg

1902

Utstyr (avfallsbrønner, o.a) i fbm pilot for uttesting

1903

Sikteverk
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2019
Kommentarer
1 400 000 Erstatning av eksisterende traktor hvor leasingkontrakten utgår.
Eksisterende traktor er 5 år og har nå høye driftskostnader. Traktoren skal i
drift på stasjonene Sørum, Gjerdrum og Fet.
1 000 000 Dagens hageavfallsmottak er ikke optimalt designet og har flere utfordringer
mht. HMS, ergonomi og effektivitet. Ved å etablere ny vei til et nytt
hageavfallsmottak i tilknytning til komposteringsplaten med levering av
hageavfall direkte på et flatt asfaltert område, vil både HMS og ergonomi for
kundene ivaretas optimalt.
Samtidig vil dette også medføre en mye bedre logistikk og effektiv drift for
ROAF mht. korte avstander (redusert drivstofforbruk, redusert tidsbruk
mm.).
1 000 000 PKS (les: PumpeKum Sidedal) har ikke nødoverløp, og det er et krav fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus at dette skal være etablert som en
sikkerhet. Hvis ikke så har vi i prinsippet ikke lov til å benytte PKS.
2 000 000 Et tiltak for å forhindre at fremmedarter skal blande seg med ferdig
kompostjord, slik at ROAF unngår spredning av uønskete og svartelistete
planter ut til kunder ved salg av jord.
En annen fordel med lagring i telt er at man unngår direkte sollys på ferdig
kompostjord, da sollys vil sette i gang prosesser i kompostjorden som ikke er
gunstig for kvaliteten.
200 000 Denne prøvetakingskummen er gammel, meget slitt/porøs og ergonomisk
ugunstig for driftspersonell. Den må skiftes ut til fordel for akseptabelt
prøvetakingsforhold. Dagens situasjon er uakseptabel.
5 400 000 Økonomisk besparelse på strømregningen med dagens strømpriser er
estimert til ca. 300.000 kr/år. Det er opp mot målet i ROAFs strategi:
«Tilstrebe oss minimalt med utslipp, med mål om 0‐utslipp fra egne anlegg
og maskinpark» og «Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i
ROAF innen 2025».
700 000 Dagens løsning er ved bruk av truck. Maskinen skal håndtere ferdigvare som
skal settes på lager. I tillegg laster denne maskinen alle vogntog som
kommer og henter råvare hos oss.
Vi opplever at dagens maskin ikke er optimal da den er for lett, og vi har for
mange avvik rundt denne håndteringen som går på at maskinen sklir og at
det noen ganger går utover sikkerheten.
Dette er et HMS tiltak som følge av mange avvik på området.
1 000 000 Mindre interntransport og man får behandlet plasten på rett sted med en
gang.
Dagens grovkvern er ikke så godt egnet til denne plasttypen.
Man får en mer optimal kvern for denne type plast og den vil bli integrert
med ESAR.
Man vil få bedre kvalitet og mer plast vil bli utsortert.
Vil sørge for mindre stans i anlegget som følge av mindre plugger.
300 000 Montere tilleggsutstyr på bånd som forbedrer renholdet og forlenger
levetiden.
200 000 Dagens system er utdatert og er ressurskrevende administrativt.

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

EK

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

EK

2 Moderat

Miljøtiltak

1 Må

Lån

4 000 000 Investering ifm testprosjekt ny innsamlingsløsning.

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

Lån

3 250 000 ROAF ønsker mer effektiv sikting av kvernet hageavfall til produksjon av
kompostjord. I tillegg sortere ut plast fra hageavfall med vindsikt. Hageavfall
med plast kan ikke behandles og må sendes til forbrenning til en høy
kostnad. Med dette sikteverket inkludert vindsikt vil man forhindre
spredning av plast/mikroplast.
Høy kvalitet er nøkkelen til bedre salg av kompostjord.
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235 000 ROAF har for få el‐bil ladere i forhold til antall el‐biler.
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Nr.
1905

Investering
Brannsikringstiltak ESAR

1906

Binge til kompost Skedsmo

1909

Sklier til containere Skedsmo

1910

Ressursbehov
2 Moderat

Type
HMS

2 Moderat

Off.
pålegg/regulering

1 Må

EK

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

1 Må

EK

Ny hjullaster Skedsmo gj stasjon

2 Moderat

Driftstiltak

1 Må

Lån

1911

Utbyttbareskilt metallskilt skedsmo

2 Moderat

Driftstiltak

1 Må

Lån

1913

Feiekost til traktor små gj. Stasjoner

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

2 Bør

EK

1915

Binge til fyllmasse Skedsmo

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

2 Bør

EK

1916

Truck farligavavfall

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

2 Bør

Lån

1917

Transportløsning ombruksartikkler

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

EK

1918

Lager/ salgssted for ombruksartikler, 2 lokasjoner

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

EK

1919

Binger til kompost på Sørum, Nittedal, Enebakk, Ahk,

2 Moderat

Off.
pålegg/regulering

1 Må

Lån

1920

Nytt tidregistreringssystem

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

Lån

1921

Digitalt infoskilt Skedsmo

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

1 Må

EK

1922

Sikring skolebesøk ESAR

3 Mindre omfattende

HMS

2 Bør

EK

1923

Skilting deponier

3 Mindre omfattende

Off.
pålegg/regulering

1 Må

EK

1925

Intern gangveg admbygg/ESAR

2 Moderat

HMS

1 Må

Lån

1926

Digitalisering fase I ‐ adgangskontroll

1 Omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

Lån

9902

Beholdere for glass‐ og metallemballasje

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

Lån

50 000 Sikringstiltak i form av hjelmer med kommunikasjonsutstyr for å få 4.
klassingene inn i ESAR
200 000 Krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om bedre og mer oversiktlig
merking av bl.a. prøvetakingspunkter på Bøler avfallsdeponi og de nedlagte
deponiene.
I tillegg må det merkes tydeligere på Bøler avfallsdeponi mht.
avfallsdeponering.
650 000 Dette er et sikringstiltak slik at alle som skal besøke ESAR skal unngå
nærkontakt med maskiner og tungtransport.
1 000 000 Kontrollsystem som sikrer at kun husholdningskunder får adgang som
husholdningskunde, slik at alle andre må betale næringspriser. Er
selvfinansierende dersom ROAF får samme effekt som andre avfallsstasjoner
som har innført adgangskontroll.
200 000 Årlig utskifting.

9906

Containere for husholdningsrenovasjon

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

lån

2 000 000 Prlig utskifting samt overgang til mer moderne utstyr.
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1

Prioritering
1 Må
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Finansiering
Lån

2019
Kommentarer
7 000 000 På bakgrunn av sikringsanalyse og tilsyn fra brannvesenet (NRBR).
Tiltakene vil øke sikkerheten til personalet som arbeider på anlegget.
Branntilløp vil oppdages og slukkes raskere, med mindre røyk og
varmeutvikling.
Tiltakene vil øke driftssikkerheten til anlegget. Siden branntilløp slokkes
raskere blir det materielle skadene mindre, og fører til mindre nedetid for
anlegget.
Tiltakene vil redusere utgifter på reparasjon og vedlikehold av maskiner og
konstruksjon/bygg som følge av branntilløp i anlegget.
80 000 En investering for å forhindre forurensing av kompost ROAF selger til våre
kunder. Hageavfall som våre kunder leverer må skjermes fra øvrig
vegetasjon i området.
100 000 Hindre ødeleggelse av underlaget på gjenvinningsstasjonen.
Kostnadsbesparende tiltak.
2 500 000 Dagens hjullaster er 8 år gammel og representerer høye driftskostnader og
labil drift. Denne må erstattes med ny for å oppnå bedre driftsstabilitet og
mer forutsigbar driftsøkonomi.
400 000 Nye skilt som beskriver våre ulike avfallstyper over hver container. Skiltene
kjøpes inn fordi vi har bygd om Skedsmo GVS.
120 000 I dag kjøpes feietjenester og vi ser at det er et besparende tiltak å investere i
nødvendig utstyr for å gjøre denne tjenesten selv.
80 000 Renere masser fra gjenvinningsstasjonene muliggjør gjenvinning/ombruk i
stedet for deponering.
700 000 Dagens truck er en 2006 modell som er ment brukt innendørs. Etter at
mottak for farlig avfall ble flyttet til nye lokaler er logistikken også endret til
at vi frakter farlig avfall utendørs. Vi må derfor ha en truck som er tilpasset
de nye logistikkløsningene.
20 000 Lettere forflytte ombruksartikler til lager, slik at de blir tatt vare på og ikke
blir ødelagt.
210 000 For å bidra til 70% ombruk og gjenvinning innen 2030 må vi øke mengden
ombruk vesentlig fremover. Det innebærer at vi må ha fasiliteter for å ta
imot ombruksartikler når våre kunder kommer til Skedsmo GVS. I dag må vi
lagre mange større ombruksartikler ute. Pga regn/snø må dessverre en del
av disse kastes. Investeringen består av containerløsninger med tak for
oppbevaring av flere og større ombruksartikler.
350 000 Dette er for å forhindre forurensing av kompost ROAF selger til våre kunder.
Hageavfall som våre kunder leverer må skjermes fra øvrig vegetasjon i
området.
300 000 Anskaffe nytt tidsregistreringssystem som snakker direkte med tid og
turnussystemet. Unngå unødig dobbeltarbeid.
100 000 Digitalt skilt til å ha ved mottaksboden på Skedsmo gjenvinningsstasjon.
Dette for å ha fleksibilitet til å endre budskap og nødvendig informasjon.

Side 3 av 4

ROAF

ØKA

Nr.
9907

Investering
Containere til gjenvinningsstasjoner

Note

Ressursbehov
3 Mindre omfattende

Type
Vedlikehold

17.09.2018 13:43

Prioritering
1 Må

Finansiering
lån

2019
Kommentarer
1 000 000 Årlig utskifting.
1 000 000 Årilig utskifting og utstyrsovergang til mer moderne utstyr.

9908

Brønner glass/metall, rest, papp/papir (konverteringer)

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

2 Bør

Lån

9922

IKT utstyr ansatte

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

EK

70 000 Årlig utskifting.

9932

Rød boks, Farlig Avfall

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

EK

30 000 Årlig utskifting.

9940

Beholdere for renovasjon

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

lån

1 500 000 Årlig utskifting.

9941

Matavfallskurver

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

EK

9942

Prosessoptimalisering ESAR ‐ maskiner/bygg m.v.

1 Omfattende

Driftstiltak

1 Må

Lån

9943

Renovasjonsbiler egenregi

9944

Skap grønne poser

4

2 Moderat

Driftstiltak

1 Må

Lån

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

1 Må

EK

50 000 Årlig behov.
3 500 000 For å raskest mulig kunne gjøre tekniske og ressursmessige forbedringer i
prosessanlegget etter hvert som de avdekkes.
Ha mulighet til å tilpasse seg et marked i stadig endring.
Det er oppstart i et optimaliseringsprosjekt nå i september. Dette vil
resultere i forslag til tiltak som vil kreve investeringer. Omfanget av dette er
pr dags dato ikke kjent, men det er samtidig viktig at vi har tatt høyde for
dette slik at vi kan gjøre effektive foreslåtte tiltak raskt.
Økt utbytte og høyere materialgjenvinningsgrad.
32 000 000 Utskifting av overtatt materiell.
200 000 Dagens løsning for utlevering av grønne matavfallsposer til borettslag er
utdeling per boenhet. Dette er kostbart og tidkrevende. Ved å tildele
borettslagene et felles skap for slike poser vil utleveringen bli vesentlig
billigere og beboerne får riktig antall poser ved at de henter selv ved behov.
104 045 000

Noter
1
2
3
4

Finansiering
Finansiering lån:
Finansiering EK:
Rest låneramme:

Godkjennes av representatnskapet som separate saker når
beslutningsgrunnlag er klart
Budsjettramme på kr 89 000 000,‐ (07/2016) vedtatt av rep.skapet
28.04.2016
Budsjettramme på kr 50 000 000,‐ (18/2017) vedtatt av rep.skapet
12.12.2017

2019
100 650 000
3 395 000
100 997 400

20 millioner av disse er ekstrabevilgningen (20/2017) vedtatt av
rep.skapet 12.12.2017

Grunnlag investeringer budsjett 2019_ros_roaf_180917 (3.2)
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Fordeling av driftstilskudd eierkommunene
KOMMUNE

BETALBART DT 2018

Enebakk
Fet
Gjerdrum
Lørenskog
Nittedal
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Aurskog-Høland
Rømskog 1)
SUM
1)

BETALBART DT 2019

11 158 621
12 644 063
6 525 876
38 454 233
23 033 948
16 915 988
54 910 114
17 067 735
18 192 229
1 165 198
200 068 004

12 576 267
14 169 370
7 307 986
44 384 358
26 158 997
18 885 532
62 533 224
19 404 918
20 560 894
1 297 502
227 279 047

2019
MÅNEDLIG DRIFTSTILSKUDD

1 048 022
1 180 781
608 999
3 698 696
2 179 916
1 573 794
5 211 102
1 617 076
1 713 408
108 125
18 939 921

% andel volum

5,53 %
6,23 %
3,22 %
19,53 %
11,51 %
8,31 %
27,51 %
8,54 %
9,05 %
0,57 %
100 %

Assosiert medlem gjennom Aurskog-Høland

Fordelingen er basert på kjent beholdervolum i kommunene, i hht KomTek (ROAF) med fratrekk for næringskunder.
Hytterenovasjon er inkludert

Beregninger driftstilskudd-beh 2019 fordeling kommunene 180830 (3.0)
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ROAF

HUSHOLDNINGSRENOVASJON

04.09.2018 09:47

Husholdningsaktivitet 2019 - 2022
Husholdningsaktivitet
Kalkyle 2019 - 2022

2019
227 279 047
26 699 708
0
253 978 755
-4 145 999

Driftstilskudd
Salgsinntekter utenom driftstilskudd
Finanspost korrigeringer
Sum direkte inntekter
+/- Vedtatt bruk av/avsetning til justeringsfond
Ekstra ord. Fondsbruk
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad justeringsfond
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel
Sum inntekter fra fond mv.
Sum inntekter - Husholdningsrenovasjon
Driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)
Sum kostnader - Husholdningsrenovasjon
Resultat - Husholdningsrenovasjon
Kostnadsdekning (Sum inntekter/Sum kostnader)
Endring Driftstilskudd
Inngående balanse justeringsfond (kalkulert)
Utgående balanse justeringsfond (kalkulert)

-157 195

Økonomiplan
2020
2021
235 260 289 241 405 505
27 367 201
28 051 381
0
0
262 627 490 269 456 886
-4 633 996
-55 608
-55 608

-667

2022
246 918 819
28 752 665
0
275 671 484
-667
-8

-4 303 194
-4 689 604
-56 275
-675
249 675 561 257 937 886 269 400 611 275 670 809
212 169 042 217 008 001 223 958 628 233 023 530
32 020 000
33 958 762
37 489 326
34 840 428
5 643 714
7 026 731
7 953 324
7 806 859
249 832 756 257 993 494 269 401 278 275 670 817
-157 195
-55 608
-667
-8
100 %
100 %
100 %
100 %
3,9 %
3,5 %
2,6 %
2,3 %
-8 622 800
-4 633 996
-55 608
-667
-4 633 996
-55 608
-667
-8

Forslag til budsjett 2019 ROAF_ros_roaf_170902 (3.0)
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ROAF

NÆRINGSRENOVASJON

04.09.2018 09:48

Næringsaktivitet 2019 - 2022
Næringsaktivitet
Kalkyle 2019 - 2022

Økonomiplan
2019
2020
2021
68 788 042 70 507 743 72 270 437
68 788 042 70 507 743 72 270 437
57 419 642 59 142 231 60 916 498
8 292 325
8 499 633
8 712 124
65 711 967 67 641 864 69 628 622
1 095 118
1 122 496
1 150 558
1 980 957
1 743 383
1 491 256
105 %
104 %
104 %

Salgsinntekter
Sum inntekter - Næringsaktivitet
Driftsutgifter
Avskriving og tap salg AM fra regnskap
Sum kostnader - Næringsaktivitet
Finansposter regnskap (8-serien)
Foreløpig resultat - Næringsaktivitet
Kostnadsdekning (Sum inntekter/Sum kostnader)

Forslag til budsjett 2019 ROAF_ros_roaf_170902 (3.0)

2022
74 077 198
74 077 198
62 743 993
8 929 927
71 673 920
1 179 322
1 223 955
103 %
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Sak 15/18 Hovedplan
Saken omhandler den oppdaterte hovedplanen som er ROAF sin
avfallsstrategi og mål frem mot 2030. ROAF har et ambisiøst mål
om 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og presenterer
i denne planen strategier for å nå det overordnede målet.

1 Vedlegg
1) Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
2) Selskapsavtalen

2 Bakgrunn
ROAF har i 2018 samlet alle styringsdokument for selskapet i ett «Strategidokument».
«Selskapsavtalen» til ROAF IKS med dens formål og føringer er ledene for «Avfallsstrategi og
mål» (Hovedplan), «Handlings- og økonomiplan», «Budsjett og investeringsplan» og «Mål og
handlingsplan».
Hver plan kan leses for seg, men henger nøye sammen med planen over i hierarkiet.
Planene øker i detaljer jo lenger ned i hierarkiet man kommer.
Nederst finner man «Mål og handlingsplan», som beskriver mål og tiltak for den enkelte
avdeling.
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ROAFs planhierarki består av følgende elementer:

Modell: Hovedplan utgjør «Avfallsstrategi og mål»
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3 Hovedplan
«Hovedplanen» som er nummer to i ROAF sitt hierarki, beskriver eierskap, hvem ROAF er til
for og hovedmål. Videre forteller den hvordan ROAF skal styre sin virksomhet, og hva som er
kjerneverdier og målsetninger.
ROAF IKS viser i «Hovedplanen» hvilke fire overordnede strategiområder som prioriteres.

Modell: Hvert område beskriver en strategi
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I tillegg til områdene Avfallshåndtering, Samarbeid og utvikling, Miljø og samfunnsansvar og
organisasjonsutvikling, beskriver også «Hovedplanen» hvilke fire virksomhetsmål (hovedmål)
og delmål ROAF skal oppnå.

4 Hovedmål
ROAF har fire hovedmål:
•
•
•
•

70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030
Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering
0 alvorlige skader på mennesker og miljø
Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i ROAF innen 2025

5 Delmål
Under hvert hovedmål har ROAF valgt noen få tydelige delmål.

Sak 14-18 Hovedplan
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Hovedmål

Delmål

70 % materialgjenvinning og
ombruk innen 2030

50 % materialgjenvinning og ombruk

2020

70 % av alle innbyggere skal kaste
matavfall i grønn pose

2025

Redusere andelen matavfall som kastes i
restavfallet. Minimum 90 % skal kastes i
grønn pose

2030

Testprosjekt: Erstatte enkeltbeholdere på
husstandsnivå med fellesløsninger i
utvalgte områder

2021

Erstatte eksisterende fellesløsninger med
mer fremtidsrettede løsninger

Årlig

Digitalisering for å redusere
avfallsmengden og øke
gjenvinningsgraden. Eksempelvis betal
etter hva du kaster «pay as you throw»

2030

Registrere 100 farlige forhold pr år i vårt
kvalitetssystem

Årlig

Nærvær på 95 %

Årlig

Langtidssykefravær mindre enn 5 %

Årlig

Null klager på forsøpling, lukt eller annet
som er forårsaket av vår drift

Årlig

Fossilt dieselforbruk i maskinparken skal
reduseres med 30 %

2020

50 % av energiforbruket til ROAFs
maskinpark skal være fossilfri

2025

Tilstrebe oss minimale utslipp, med mål
om 0-utslipp fra egne anlegg/maskinpark

2025

Fredtidsrettede
innsamlingsløsninger og
digitalisering

0 alvorlige skader på
mennesker og miljø

Fornybar energi skal være
minimum 90 % av all energi i
ROAF innen 2025

Planlagt oppnådd

Modell: Fire hovedmål med delmål
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For eksempel vil hovedmålet; «Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering» gi nye
miljøsmarte innsamlingsløsninger, som både vil gi bedre sorteringsgrad og spare CO2-utslipp.
Et eksempel på delmål er å utvikle fellesløsninger for innsamling av husholdningsavfall, hvor
teknologi leser hvor flink kunden er til å sortere og hvor ofte beholderen bør tømmes. Dette er
miljøsmarte og fremtidsrettede tiltak som eierkommunene kan ta eierskap til.

6 Vurderinger
Planen er holdt på et overordnet nivå.
Detaljerte planer om hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvordan, av hvem og til hvilken
kostnad, beskrives nedover i planverket.
Hvert område skal kunne måles for å vise om tiltakene gir ønsket effekt. Det er utviklet - og
videreutvikles - flere KPI’er (Key Performance Indicators).
Planen vil justeres annet hvert år.

7 Anbefaling
ROAF jobber i dag etter målene i «Hovedplanen». Siden 2016 har selskapet gått fra tre
personer og tilsvarende antall renovasjonsbiler, til 39 sjåfører og 27 renovasjonsbiler. Selskapet
har per i dag ca. 45 000 hentepunkter og kjører ca 700 000 km per år. Utviklingen i selskapet på
kort tid har ført til behov for å samle seg om kjernevirksomheten og ta ned aktivitetsnivået til det
er kontroll på drift i alle ledd. «Hovedplanen» har som ambisjon å være førende, enkel og
forståelig.

8 Forslag til vedtak
Styret innstiller til representantskapet at hovedplanen vedtas.

Bøler, 13. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)
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1. KONTEKST ROAF
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning, ombruk
av avfall og deponi. Vi eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for
husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en
forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift, og
tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.
ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet,
Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg gjennomføres også
avfallshåndteringen i Rømskog kommune. Vi betjener omlag 200 000 innbyggere, fordelt på ca.
90 000 husstander.
Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og
oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall. Vi drifter åtte gjenvinningsstasjoner,
hvorav fem er i egen regi: Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Sørum. Tre
gjenvinningsstasjoner driftes av eksterne: Nittedal, Lørenskog og Enebakk. Alle
gjenvinningsstasjonene har mottak for farlig avfall. Vi har også over 200 returpunkter for glassog metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.
ROAF drifter Bøler avfallsdeponi, som er et aktivt deponi, og har ansvaret for drift og oppfølging
av seks nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Fet), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen),
Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal). Samtlige av de nedlagte deponiene ligger i
Akershus fylke.
Selskapet har omlag 150 fast ansatte, og en omsetning på vel 300 millioner kroner. Selskapets
forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune.
ROAFs overordnede mål er 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og sammen med
våre innbyggere skal vi bli best på materialgjenvinning i Norge.

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit
Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier:
Visjon og verdiskapning:

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

Enkelt for deg  bra for miljøet
Visjon og verdiskapning:

Enkelt for deg  bra for miljøet
Kundeløftet:
Kundeløftet:
Med
miljøet og kvalitet i fokus lover vi våre kunder en enklere hverdag
Med miljøet og kvalitet i fokus lover vi våre kunder en enklere hverdag
Forretningsidé:
Forretningsidé:

ROAF skal sikre at eierkommunenes innbyggere får miljøriktig og
ROAF skal sikre at eierkommunenes innbyggere får miljøriktig og
kostnadseffektiv avfallshåndtering
kostnadseffektiv avfallshåndtering

Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
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2. VIRKSOMHETSSTRATEGI
ROAF har delt inn sin virksomhetsstrategi i fire hovedområder:

2.1

AVFALLSHÅNDTERING

ROAFs kjernevirksomhet er å ivareta avfallshåndteringen for innbyggerne i våre eierkommuner.
Vi skal sikre en god ressursforvaltning gjennom hele verdikjeden, som innsamler,
avfallsbehandler og råvareleverandør. Vår satsning på næringsavfall skal bidra til å redusere
kostnadene knyttet til avfallshåndteringen i våre eierkommuner. ROAF skal sørge for et
tjenestetilbud som sikrer økt materialgjenvinning og ombruk.
Vi skal måle vår suksess gjennom resultater av andel gjenvunnet materiale og andel ombruk,
kostnads- og miljøeffekt.

2.2

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

ROAF skal gjennom dialog, informasjon, opplæring og andre virkemidler påvirke innbyggerne til
økt kildesortering og ombruk. Vi skal være en foregangsbedrift for bransjen, og alltid ha miljøet i
fokus. ROAF skal ta miljø- og samfunnsansvar internt i organisasjonen og være en god
samfunnsaktør. De samme kravene skal stilles til alle våre samarbeidspartnere. Selskapet skal
videre være en pådriver overfor leverandører og produsenter for å fremme miljøriktige og
fremtidsrettede løsninger for emballasje. ROAF forplikter seg til å jobbe kontinuerlig med å
redusere sitt miljøavtrykk.
Vi skal måle vår suksess gjennom riktig kildesortering hos innbyggerne, økt ombruk, økt
materialgjenvinningsgrad og eget miljøavtrykk.

2.3

SAMARBEID OG UTVIKLING

ROAF skal ta en aktiv rolle for å fremme økt samarbeid i og utenfor bransjen, med formål om å
skape ytterligere miljøeffekter. Vi skal være en bidragsyter for ulike fagforum, med fokus på
kunnskaps- og erfaringsdeling. Vi skal fortsette å tilegne oss kunnskap både nasjonalt og
internasjonalt, dette for å sikre miljøriktige, samfunnsøkonomiske løsninger. ROAF skal styrke
samarbeidet med utbyggere og eierkommuner for å skape gode avfallsløsninger for våre
innbyggere. Selskapet skal jobbe med kontinuerlig forbedring av vårt ledelsessystem og skal
etterleve alle relevante lover, forskrifter og andre krav.
Vi skal måle vår suksess gjennom økt kunnskap og implementering av fremtidsrettede
løsninger.

2.4

ORGANISASJONSUTVIKLING

ROAF skal være en innovativ og endringsorientert organisasjon. Ansatte skal involveres i viktige
beslutninger som berører selskapets fremtid. ROAF skal aktivt jobbe med ledelsesutvikling og
kulturbygging som fremmer selskapets verdier. ROAF skal sikre relevant og faglig høy
kompetanse for sine ansatte. Oppgaver utenfor kjernevirksomheten utføres i samarbeid
(samhandling) med eksterne fagmiljøer.
Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
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Vi skal måle vår suksess gjennom gjennomførte forbedringstiltak, kompetanse- og
utviklingstiltak, samt medarbeidertilfredshet.

3. VIRKSOMHETSMÅL
3.1

HOVEDMÅL

ROAF har fire hovedmål:
•

70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030

•

Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering

•

0 alvorlige skader på mennesker og miljø

•

Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i ROAF innen 2025

Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
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3.2

DELMÅL

Hovedmål

Delmål

70 % materialgjenvinning
og ombruk innen 2030

50 % materialgjenvinning og
ombruk

2020

70 % av alle innbyggere skal kaste
matavfall i grønn pose

2025

Redusere andelen matavfall som
kastes i restavfallet. Minimum 90 %
skal kastes i grønn pose

2030

Testprosjekt: Erstatte
enkeltbeholdere på husstandsnivå
med fellesløsninger i utvalgte
områder

2021

Erstatte eksisterende
fellesløsninger med mer
fremtidsrettede løsninger

Årlig

Digitalisering for å redusere
avfallsmengden og øke
gjenvinningsgraden. Eksempelvis
betal etter hva du kaster «pay as
you throw»

2030

Registrere 100 farlige forhold pr år i
vårt kvalitetssystem

Årlig

Nærvær på 95 %

Årlig

Langtidssykefravær mindre enn 5
%

Årlig

Null klager på forsøpling, lukt eller
annet som er forårsaket av vår drift

Årlig

Fossilt dieselforbruk i
maskinparken skal reduseres med
30 %

2020

50 % av energiforbruket til ROAFs
maskinpark skal være fossilfri

2025

Tilstrebe oss minimale utslipp, med
mål om 0-utslipp fra egne
anlegg/maskinpark

2025

Fredtidsrettede
innsamlingsløsninger og
digitalisering

0 alvorlige skader på
mennesker og miljø

Fornybar energi skal
være minimum 90 % av
all energi i ROAF innen
2025

Planlagt oppnådd

Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
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1. Om selskapet
1.1

SELSKAPETS NAVN OG DELTAKELSE

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt selskap med hjemmel i Lov om
interkommunale selskaper.
Deltakere i selskapet er Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Nittedal, Lørenskog,
Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. Heretter kalt eierkommunene.

1.2

RETTSLIG STATUS

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret.

1.3

HOVEDKONTOR

Selskapet har sitt hovedkontor i Skedsmo kommune.

2. Selskapets formål
Selskapets formål er på vegne av deltakerkommunene å drive mottak, innsamling, transport,
behandling og omsetning av avfall i kommunene og særlig sørge for:








Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende prioriterte rekkefølge: Avfallsreduksjon,
ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning, deponi.
Å utnytte ressursene i avfallet
Å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som
myndighetene stiller
Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandling gjennom
innkjøps- og forbruksmønster og ved kildesortering av avfall
Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner
Å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de
ansattes faglige ressurser
Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til
konkurransedyktige priser

Selskapets kjernevirksomhet er håndtering av husholdningsavfall. Kommunene kan også
pålegge selskapet andre oppgaver som kommunene har ansvar for knyttet til avfallshåndtering –
eventuelle slike oppgaver skal også anses som en del av selskapets kjernevirksomhet. Alle
oppgaver innenfor kjernevirksomheten skal drives etter selvkostprinsippet.
Selskapet kan engasjere seg alene eller i samarbeid med andre i kjøp og salg av varer og
tjenester som knytter seg til innsamling, transport, behandling og omsetning av
husholdningsavfall og det som står i forbindelse med dette. Hvis dette innebærer økte eller nye
forpliktelser for selskapet forutsettes enstemmig vedtak i representantskapet.
Selskapet kan også engasjere seg i håndtering av næringsavfall – innenfor rammer og
retningslinjer vedtatt likelydende av alle eierkommunene.
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Selskapet kan yte tilleggstjenester til enkeltkommuner mot full kostnadsdekning. Slike
tilleggstjenester skal ha et begrenset omfang, og ikke innebære økt ansvar eller økt risiko for
selskapet.
Selskapet skal være kommunenes fagmiljø på avfallsområdet og skal gjennom samarbeid med
kommunene utvikle strategier og planer som kan bidra til at kommunene har en aktiv og
oppdatert avfallspolitikk
Selskapet skal ha en lav risikoprofil.
Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond - regnskapsmessige overskudd/underskudd på
selvkostvirksomheten skal avregnes i budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg
på kommunenes betaling til selskapet. Selskapet kan likevel ha et kortsiktig justeringsfond for å
kunne innarbeide overskuddet/underskuddet i neste budsjett. Justeringsfondet skal behandles
på samme måte som et selvkostfond med unntak av at det ikke gis anledning til en
utjevningsperiode.
Selskapet kan ta opp likviditetslån hvis det blir nødvendig - avgrenset til maksimalt ett års
løpetid.

3. Deltakernes eierandel og ansvarsandel
Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme forhold som de finansierer
selskapets virksomhet gjennom betaling for renovasjonstjenester fra selskapet.
Kommunenes eierandel/ansvarsandel baseres på innbyggertall i den enkelte kommune pr.
01.01. for det enkelte år (SSB). Eierandelen for det enkelte år rapporteres i note til regnskapet.

4. Selskapets styrende organer
4.1
4.1.1

REPRESENTANTSKAPET
Representantskapets sammensetning

Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 18 medlemmer med personlige
varamedlemmer – 2 fra hver av eierkommunene. Eierkommunene oppnevner selv sine
representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.
Representantene velges for 4 år om gangen.
Eierkommunene har en og bare en stemme hver i representantskapet. Kommunen fastsetter
selv ved oppnevningen av representanter hvilken representant som forvalter kommunens
stemmerett, og i hvilken rekkefølge representantene og vararepresentantene forvalter
stemmeretten i tilfelle den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til
representantskapets møter.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
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4.1.2












Representantskapets oppgaver og myndighet Representantskapet
skal:
velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse
velge 5 av selskapets styremedlemmer med 1. 2. og 3. varamedlemmer for 4 år,
valgene skjer slik at henholdsvis 3 og 2 medlemmer velges hvert annet år
velge styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for 2 år om gangen
vedta styreinstruks etter forslag fra styret, samt la styreinstruksen bli et kjent og levende
styringsverktøy
fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer
behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av
regnskapsresultatet for det foregående år
behandle styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett for neste
kalenderår
behandle styrets vurdering av sin virksomhet ihht styreinstruksen
behandle styrets forslag til langsiktig hovedplan for virksomheten
gjøre vedtak om fullmakt til opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter
gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som
representantskapet tar opp på eget initiativ

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.
Representantskapet kan delegere til styret myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen
ikke er til hinder for dette.

4.1.3

Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller
minst en av deltakerkommunene krever det.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av eierkommunene er til stede.
Når det skal avgjøres saker som krever enstemmighet, må alle kommunene være til stede,
eventuelt representert ved stemmefullmakt. Styret og daglig leder deltar i representantskapets
møter med talerett så sant ikke representantskapet bestemmer noe annet. Representantskapets
møter er åpne for alle som ønsker å være til stede.
Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av
møteleder samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Styrets leder og daglig leder har rett
til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.
Møteinnkalling og saksliste skal sendes eierkommunene v/rådmannen samtidig. Protokoll skal
sendes til eierkommunene v/rådmannen så snart den er undertegnet. Skriftlig
beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker før møtet.
Det skal avholdes ordinære representantskapsmøter innen utgangen av april og desember hvert
år. I aprilmøtet skal representantskapet behandle årsberetning og regnskap for foregående år.
I desembermøtet behandles neste års budsjett med tilhørende handlings- og økonomiplan for
de neste fire år. Se forøvrig bestemmelsene i pkt 5.3 nedenfor.
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4.2

STYRET

4.2.1

Styrets sammensetning

Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og
blant selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret
gjelder.
Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomite som skal forberede
representantskapets valg av styre.

4.2.2






4.2.3

Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det
avtroppende representantskap i deres siste møte.
Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til ROAFs styre som de finner best
kvalifisert til å dekke vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen
også fremme forslag på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme
forslag til ordfører og varaordfører i representantskapet
Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapets møte.
Forslaget skal vedlegges øvrige saksdokumenter og oversendes eierkommunene
v/rådmannen minst 6 uker før møtet.

Styrets oppgaver og myndighet

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt
representantskapet, herunder:







ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne
føre tilsyn med at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen,
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fra representantskapet, samt sørge for at
selskapets økonomiske forvaltning og HMS-forhold er under betryggende kontroll
legge fram for representantskapet forslag til hovedplan, handlings- og økonomiplan for
kommende 4-årsperiode, årsbudsjett, årsberetning og regnskap
legge fram for representantskapet andre saker som krever representantskapets
behandling
vedta opptak av lån innenfor rammer gitt i selskapsavtalen og av representantskapet

Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er
til hinder for dette.
Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet
ihht denne instruksen i selskapets årsmelding.

4.2.4

Styrets møter

Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem eller daglig
leder krever det. Innkallingen skal skje med 1 ukes varsel og skal inneholde saksliste. Daglig
leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene ledes av
styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en
møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder
dobbeltstemme.
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Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører har møteog talerett i styremøtene.
Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av
samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder har rett til å få ført sitt
syn på en sak inn i protokollen.
Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes eierkommunene v/rådmannen samt
representantskapets medlemmer. Protokoll sendes eierkommunene v/rådmannen og
representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.
Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (ett
styremedlem ved fravær) i fellesskap.

4.3

DAGLIG LEDER

Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår og har
ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir
samt sørge for at virksomheten er under betryggende kontroll.
Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte
budsjetter og rammer fastsatt av styret. Daglig leders myndighet omfatter ikke saker som etter
selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare
avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet.
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet.
Innenfor selskapets budsjettrammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styret har daglig leder
myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette
personale og fastsette deres lønn samt treffe avgjørelser i andre personalsaker.
Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten,
herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte det
skal ha slik informasjon.
Daglig leder har møte- og talerett i styre og representantskap. Styret og representantskapet kan
likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.

4.4

REVISJON

Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen. Hvert 5. år
skal det tas opp til vurdering om det skal velges ny revisor.

Selskapsavtale

Side 7 av 9

81

5. Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning
5.1

FINANSIERING

Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene, fordeles på
deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av representantskapet.
Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig
innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen.
Selskapet skal avsette midler i et fond som skal benyttes til den konsesjonspålagte etterdrift av
avfallsdeponiet.
Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 500
millioner kroner.

5.2

REGNSKAP

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapslovens prinsipper.

5.3

BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT

Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om
handlings- og økonomiplan og årsbudsjett.
Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år og skal
normalt vedtas av representantskapet på representantskapsmøtet innen utgangen av
desember. Planen skal inneholde en oversikt over selskapets samlete gjeldsbyrde og utgifter til
renter og avdrag i planperioden.
Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Budsjettet skal
inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til eierkommunene og andre, med
tilhørende priser og priskalkyler.
Selskapet skal drøfte forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett med eierkommunene før
behandlingen i representantskapet. Eierkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle-grunnlaget i
disse dokumentene. Styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett skal
oversendes eierkommunene v/rådmannen senest 15. september, og forslagene skal behandles
i den enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet. Eventuell uenighet
kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtet på områder der
det ikke er krav om enstemmighet.
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6. Endringer i selskapets formelle forhold
6.1

ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

Endringer i denne selskapsavtalen forutsetter enstemmighet i representantskapet.

6.2

OPPTAK AV NYE DELTAKERE

Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av selskapsavtalen.

6.3

UTTREDEN AV SELSKAPET

En deltakerkommune kan med 2 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. Det skal ved uttredelsen
foretas et økonomisk oppgjør og inngås avtaler som sikrer:




at den uttredende kommune får utbetalt sin andel av eventuelle nettoverdier i selskapet
på uttredelsestidspunktet, eventuelt innbetaler sin andel av eventuell negativ verdi
at den uttredende kommune hefter for sin andel av gjenværende lån i selskapet etter
uttredelsen
at den uttredende kommune har krav på en andel av eierskapet til verdier som ligger
latent i selskapet ved uttredelsen og som måtte framkomme innen 10 år etter
uttredelsen av selskapet pga en endring av selvkostregimet eller andre
rammebetingelser, men slik at det gjøres fradrag for verdier selskapet har opparbeidet
etter at kommunen trådte ut og for eventuelle utbetalinger kommunen fikk ved
uttredelsen.

For øvrig vises til bestemmelsene om uttreden i lov om IKS.

6.4

OPPLØSNING AV SELSKAPET

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Vedtak om oppløsning skal gjøres
av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune. For øvrig vises til bestemmelsene om
oppløsning i lov om IKS.

7. Etablering og ikrafttreden
Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av de ni eierkommunenes
kommunestyrer.
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Sak 16/18 Handlings- og økonomiplan
2019-2022
Vedlagte Handlings- og økonomiplan skal bidra til at ROAF når
målene i Avfallsstrategien frem mot 2030. Denne planen revideres
årlig, og sees opp mot hvilke eventuelle økonomiske påvirkninger
handlingen/aktiviteten vil ha.

0 Vedlegg
1)

Forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022

1 Bakgrunn
Selskapsavtalens pkt 5.3:
Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om Handlings- og
økonomiplan og årsbudsjett.
Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år og skal normalt vedtas av
representantskapet på representantskapsmøtet innen utgangen av desember. Planen skal inneholde en oversikt over
selskapets samlete gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

2 Anbefaling
Det foreslås at Handlings- og økonomiplanen 2019-2022 vedtas.

3 Forslag til vedtak
Styret innstiller til representantskapet at Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtas.

Bøler, 13. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)
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1. HANDLINGSPLAN
Alle punkter i handlingsplanen knytter seg til ROAFs Avfallsstrategi og mål (Hovedplan), og
tiltakene støtter oppunder strategiområdene.

1.1

HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL

Handlings- og økonomiplanene lages i fireårsperspektiv, og revideres årlig. For å oppnå ROAFs
mål, må det utføres tiltak som er i henhold til de fire hovedområdene i selskapets Avfallsstrategi
og mål (Hovedplan), samt budsjett og investeringsplan. Tiltakene må revideres og endres om
nødvendig.
Kostnader og investeringer i forbindelse med aktivitetene blir ivaretatt i investerings- og
driftsbudsjett for det enkelte år. Det vil således være en sammenheng mellom ønskede
aktiviteter for å nå målene, og kostnader (driftstilskudd).

1.1.1

Avfallshåndtering
ØKONOMISK PÅVIRKNING

TILTAK
Bygge ny gjenvinningsstasjon på Lørenskog

Investering, drift

Starte nettbasert ombruksbutikk

Investering, drift

Flytte hageavfallsmottak

Investering, drift

Informasjon og kommunikasjon til innbyggerne om
kildesortering av matavfall i grønn pose og tilrettelegge for
dette

Drift

Videre utbedring/ombygging av de små
gjenvinningsstasjonene

Investering, drift

Optimalisere utbyttet av hver avfallstype, særlig redusere
intern brekkasje av matavfall

Investering, drift

Videreutvikle og anbefale fremtidsrettede avfallsløsninger ved
nyetablering av boområder fremfor enkeltbeholdere,
containere og mobile avfallsug

Investering, drift
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1.1.2

Miljø- og samfunnsansvar

TILTAK

ØKONOMISK PÅVIRKNING

Installere solcellepanel på tak ettersorteringsanlegget
Innføre avfallssystem

Investering, drift
Investering, drift

Utvide ROAF miljøskole til flere målgrupper, samt utvide

Drift

eksisterende undervisningsopplegg for 4. trinn til å omfatte
omvisning i ettersorteringsanlegget
Kommunikasjons- og informasjonsarbeid med mål om å endre

Drift

fra holdning til handling
Legge til rett for minimum tre arbeidstreningsplasser i egen

Drift

organisasjon, samt stille krav til leverandører om det samme
Legge til rette for tre lærlinger innen varierte fag

Drift

Optimalisere ventilasjonsanlegget i ettersorteringsanlegget for

Drift

å redusere bruk av fjernvarme
Tilstrebe minimale utslipp og energieffektivisering med mål om

Investering, drift

0-utslipp fra egne anlegg/maskinpark
Krav om miljøriktig løsninger i alle nye anskaffelser

Drift

Opprettholde deponikapasiteten for avfall som må ut av

Investering, drift

kretsløpet. Forberede Bøler avfallsdeponi for mottak av lettere
forurenset masse ved å fylle opp øverste del av deponiet, slik
at vi kan anlegge annen aktivitet her
Optimalisere drift av gassuttak ved Bøler avfallsdeponi og

Investering, drift

nedlagte deponier for å minimere miljøulemper
Mottak av asfalt for produksjon av freseasfalt til salg

Drift

Aktivt påvirke produktutviklere til å benytte gjenvinnbart

Drift

materiale, samt ha fullstendig kontroll på egne avsetninger
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1.1.3

Samarbeid og utvikling

TILTAK

ØKONOMISK PÅVIRKNING

Deltakelse i, og utvikling av Avfall Norges

Drift

aktiviteter/arbeidsgrupper og andre tilsvarende organisasjoner
Utarbeide samarbeidsavtaler med ulike produsenter og

Drift

nærliggende avfallsselskaper, for økt materialgjenvinning.
Eksempelvis avfallstrevirke
Digitalisering – adgangskontroll gjenvinningsstasjoner

Investering, drift

Utarbeide en felles renovasjonsforskrift for alle eierkommuner

Ingen

1.1.4

Organisasjonsutvikling
ØKONOMISK PÅVIRKNING

TILTAK
Ledelsesutviklingsprogram for ledere i ROAF

Drift

Skape en kultur for endringsvilje og kontinuerlige forbedringer

Drift

gjennom relevant kompetansebygging for de ansatte.
Kontinuerlig utvikling av internkommunikasjonen

Drift

Utføre medarbeiderundersøkelser for å få kunnskap om

Drift

arbeidsmiljø og trivsel i organisasjonen
Kartlegge HMS-risiko for alle prosesser i ROAF, samt

Drift

kontinuerlig HMS-opplæring
Omsette statistikk og analyse til relevante tiltak, gjennom å få

Drift

enklere tilgang til egne data («Alle tall teller»)
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2. Økonomiplan og investeringsoversikt
2.1

ØKONOMI OG MILJØ

Håndtering av avfall vil alltid medføre en kostnad for innbyggerne i ROAFs eierkommuner.
Kostnader i forbindelse med å flytte avfallet oppover i avfallspyramiden, vil gjøre mer av avfallet
om til ressurser og gi miljøgevinster.
ROAF har et mål om 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Dette er et ambisiøst
mål, som også krever økonomiske ressurser.

2.2

ØKONOMI – ROAFS FORRETNINGSIDÉ

ROAFs forretningsidé:

ROAF skal sikre at eierkommunenes innbyggere får miljøriktig og
kostnadseffektiv avfallshåndtering.

Når representantskapet har bestemt hvilken miljøstandard og hvilket tjenestetilbud som skal
ligge til grunn for ROAFs virksomhet, skal det driftes så kostnadseffektivt som mulig.
ROAF arbeider for dette målet gjennom å sammenligne seg med andre avfallsselskap og måle
forbedringer fra tidligere år. Selskapet deltar i renovasjonsbenchmarkingen som Avfall Norge
administrerer annet hvert år, og har deltatt siden 2011. Neste gang er i 2019, basert på tall fra
2018.
Miljøutvikling
ROAF har sammenstilt utviklingen i miljøresultater i forhold til økonomi – driftstilskudd fra
eierkommunene.
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Figuren over viser utviklingen i miljøresultater i forhold til størrelsen på driftstilskuddet.

Moment

Forklaring
Hvor mye koster hvert prosentpoeng hver innbygger i
driftstilskudd.
Hvordan har materialgjenvinningsgraden utviklet seg i
forhold til driftstilskuddet pr innbygger i 2010.
Utviklingen i driftstilskudd pr innbygger i 2010-kroner
(indeksjustert med konsumprisindeks).
Hvordan har klimaeffekten av ROAFs drift utviklet seg i
forhold til driftstilskuddet pr innbygger, fra man begynte å
måle dette i 2013.

De markante skillene i modellen er ettersorteringsanlegget og utsortering av matavfall i grønne
poser fra 2014, samt krav om gassbiler på innsamling fra 2015. Oppgangen på CO2 fra 2017
skyldes at man har måttet skaffe de renovasjonsbiler som har vært tilgjengelig for å løse
renovasjonsinnsamlingen etter konkursene.
ROAF stiller miljøkrav til sine underleverandører, dette gir utslag i prisen vi må betale uten at vi
helt kan dokumentere effekten det har på vårt miljøregnskap. Modellen viser også betalbart
driftstilskudd som medfører at underskudd på etterkalkylen må dekkes inn over de neste årene.
Dette gir ned- og oppganger på driftstilskudd pr. innbygger.

Handlings- og økonomiplan

Side 7 av 13

91

2.3

KOSTANDSEFFEKTIVITET OG MILJØ

ROAF har de seneste årene fått bedre administrative systemer, samt at avfallsstatistikken er
satt i bedre system. Med bakgrunn i dette ble det i 2016 igangsatt et arbeid for å ta fram
prestasjonsindikatorer (KPI’er), med tanke på blant annet kostnadseffektivitet.
ROAF har nå etablert et moderne datavarehus, og jobber med å få satt opp løpende automatisk
innlesning fra alle systemer. I løpet av 2019 har ROAF ambisjon om å ha på plass
prestasjonsindikatorer for kostnadseffektivitet knyttet til miljøeffekter der dette lar seg gjøre.
Det er også satt fokus på kostnadseffektivitet i alle avdelinger og underenheter. I tillegg har
ROAF som uttalt mål å bidra til at renovasjonsgebyrene i eierkommunene skal være under
landsgjennomsnittet.

2.4

EGENREGI – RENOVASJON INNSAMLING

I 2017 gikk to av ROAFs kontraktører på innsamling konkurs. Dette har endret kostnadsbildet
radikalt for denne tjenesten. For de selskapene i Norge som ble berørt av konkursene, har det
medført en kostnadsøkning på mellom 12 og 50 %, etter det ROAF kjenner til.
Hva fortsatt egenregi utover en overgangsfase vil koste ROAF, vet man ikke før dette er utredet.
Prognoser viser at for 2018 og 2019 vil dette være i størrelsesorden 8 – 12 millioner i året,
sammenlignet med budsjett 2018, der det ikke var tatt hensyn til den ene konkursen.
2018 og 2019 vil være unntaksår, da personell, renovasjonsbiler og ruteplanlegging ikke vil
være optimalt. Personell vil være på plass i løpet av 2018, mens renovasjonsbiler først vil være
på plass ultimo 2019. ROAF jobber kontinuerlig med ruteoptimalisering, men dette er krevende
da ROAF ikke har automatiske systemer for dette.

2.5

NÆRING

ROAF driver næringsvirksomhet for å kunne utnytte anlegg og maskiner tilknyttet
husholdningsvirksomheten. Dette gir stordriftsfordeler og bidrar til reduserte kostnader for
husholdning.
I tillegg har ROAF historiske kostnader knyttet til næring som må dekkes inn. Dette gjelder
historisk avfall til deponiet. ROAF skal ha fortjeneste på den næringsvirksomheten som ikke er i
egenregi (næringsrenovasjon for eierkommunene), eller der det er tildelt enerett
(husholdningsavfall til ettersorteringsanlegget). Dette tilsier at det i vesentlig grad er
gjenvinningsstasjonene og deponi som må skape et overskudd på næring.
ROAF har sett på muligheten for å innføre adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene, og har
som ambisjon å fremme en sak til eierne i løpet av 2019. Bakgrunnen er et stort antall
besøkende fra andre kommuner enn våre eierkommuner, samt næringskunder som ikke vil
betale næringspris for levering av avfall.
For deponi har markedssituasjonen endret seg radikalt fra 2012, og denne effekten ser vi
fortsetter i 2018. Nedgangen i kr/tonn har vært på 76,5 % fra 2010.
Handlings- og økonomiplan

Side 8 av 13

92

Forklaringer på tabellen overfor:
2010/2011 er å betrakte som de to siste «normalårene» da markedet var stabilt med tanke på
pris/tonn på tungmasser generelt.
I 2012 hadde ROAF behov for store mengder tungmasser i forbindelse med byggingen av
ettersorteringsanlegget. For å få tak i mer masser, ble prisen justert noe ned. Alternativet hadde
vært å kjøpe disse massene.
I 2013 utarbeidet Miljødirektoratet forslag til nye forskriftsbestemmelser i Forurensningsloven.
Dette skulle regulere adgangen til å bruke betong– og teglavfall til anleggsarbeider, og drev
prisene ytterligere ned.
Konkurransen i markedet gir lavere inntekter til deponi, og får derfor stor effekt på ROAFs
næringskapital. For å kompensere for inntektstap har ROAF valgt å øke oppfyllingstakten. En
slik strategi vil forkorte deponiets levetid. En redusert oppfyllingstakt ville i motsatt fall påvirke
næringsresultatet negativt.

2.6

AVSETNING AV AVFALLSTYPER

Inntekter og kostnader knyttet til videre behandling av avfallet ROAF har sortert, har det siste
året vist en vesentlig negativ endring. På inntektssiden kan ny avtale på elektrisk avfall, og
nedgang i papirmengde og pris nevnes. På kostnadssiden er det stigende priser på avfall til
forbrenning.
Ettersorteringsanlegget har snart vært driftet i fem år, og ROAF ser at kostnadsbildet har endret
seg mye på avfall som går til forbrenning. Fortsatt går ca. 70 % av husholdningsavfallet til
forbrenning etter sortering, og utgjør således en stor kostnadspost.
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Prisen ROAF betalte pr. tonn til forbrenning i perioden 2014-2016 var relativ lav. I dag betaler vi
ca. 60 % mer pr. tonn ferdig hentet, noe som er en betydelig økning som slår hardt ut på
kostnadene. Med mengden som er budsjettert for 2019 blir den ene posten for
ettersorteringsanlegget, som har med forbrenning å gjøre, nesten 13 millioner dyrere enn prisen
vi hadde i 2016.
Vektlegging av miljøaspektet i anskaffelsen har også bidratt til prisøkningen – blant annet kravet
til en så miljøvennlig transport som mulig. Slike økninger er vanskelig å kompensere med kutt
andre steder.
Forbrenningskostnader er også en vesentlig kostnad for gjenvinningsstasjonene. Her vil tiltak for
å redusere forbrenningsandelen gi effekt både for økonomi og miljø.

2.7

ØKONOMIPLAN

Vedtatt betalbart driftstilskudd fra ROAFs eierkommuner for 2018 var 200,1 millioner. Beregnet
betalbart driftstilskudd for 2019 er på 227,3 millioner. Dette er ikke fullt sammenlignbart, da det
er valgt å ta inn deler av det prognostiserte underskuddet for 2018 med 4,2 millioner. Kalkulert
driftstilskudd for 2019 viser 223,1 millioner.
I ROAFs selskapsavtale står følgende:

Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond. Regnskapsmessige
overskudd/underskudd på selvkostvirksomheten skal avregnes i
budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg på
kommunenes betaling til selskapet. Selskapet kan likevel ha et
kortsiktig justeringsfond for å innarbeide
overskuddet/underskuddet i neste års budsjett. Justeringsfondet
skal behandles på samme måte som et selvkostfond, med
unntak av at det ikke gis anledning til en utjevningsperiode.

Faktorer som påvirker årets betalbare driftstilskudd er:


Egenregi etter konkursene i Veireno og RenoNorden – å drive lovlig koster mer, samt
ikke optimale renovasjonsbiler.



Reduserte inntekter og økte kostnader på avsetning av avfallstyper – vanskelig
markedssituasjon for enkelte avfallstyper.



Nye stillinger – økt satsing på ombruk og feilsortering hos innbyggerne (innsamling).



Økt satsing på kommunikasjon – vi må få innbyggerne til å bidra mer for å nå 70 %
materialgjenvinning og ombruk, det vil si at de må bli mye bedre på kildesortering.



Mer miljøvennlig drivstoff – HVO100 på alle arbeidsmaskiner.
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Faktorer som har påvirket fordeling av driftstilskudd mellom kommunene:
•

Endring i antall abonnenter, som følge av endret innbyggertall

•

«Beholdertyper» som finnes i den enkelte kommune

•

Betalbart driftstilskudd for 2019 er 227,3 millioner, noe som er en oppgang på 27,2
millioner (13,6 prosent) fra 2018.

Andre faktorer som påvirker driftstilskuddet, er:
•

Konsumprisindeks på 1,8 prosent fra januar 2016 til januar 2017 – 2,4 siste 12
måneder, fra juni 2017 til juni 2018. I samme periode har lastebilindeksen (innsamling)
økt med 3,4 %.

•

Befolkningsøkningen i ROAFs 10 driftskommuner var på 3 366 flere innbyggere i januar
2018, noe som er en økning på ca. 1,8 prosent.

Tar man hensyn til konsumprisindeks og befolkningsøkning, vil den relative oppgangen på
betalbart driftstilskudd bli 20,0 millioner - 10 %. Økningen i betalbart driftstilskudd utgjør kroner
216,67,- eks mva. pr standard abonnement 140 L – en økning på kroner 5,21,- inkl. mva. pr uke.
Tabellen under viser beregnet og prognostisert utvikling i driftstilskuddet, gitt alle foreslåtte og
vedtatte investeringer. Dette vil endre seg i planperioden, når årsregnskapene er ferdigstilt.
Fordelingen mellom kommunene er basert på andel volumbeholder, som er lagt til grunn for
budsjettet 2019. Dette gir en vesentlig oppgang for 2019, sammenlignet med 2018, i forhold til
forrige planperiode. Dette med bakgrunn i konkursene hos to renovatører, og et annet marked
for avsetning av avfallstyper.

Kommune

2018

2019)

2019

(2018-2021)

2)
3)

pr boenhet

3)

2020

2021

2022

Enebakk

11,2

11,7

12,6

2 792,17

13,0

13,4

13,7

Fet

12,6

13,3

14,2

2 976,50

14,7

15,1

15,4

Gjerdrum

6,5

6,8

7,3

2 670,73

7,6

7,8

7,9

Lørenskog

38,5

40,3

44,4

2 639,88

45,9

47,1

48,2

Nittedal

23,0

24,2

26,2

2 733,11

27,1

27,8

28,4

Rælingen

16,9

17,7

18,9

2 472,43

19,5

20,1

20,5

Skedsmo

54,9

57,6

62,5

2 608,53

64,7

66,4

67,9

Sørum

17,1

17,9

19,4

2 676,54

20,1

20,6

21,1

Aurskog-Høland

18,2

19,1

20,6

2 810,03

21,3

21,8

22,3

Rømskog 1)

1,2

1,2

1,3

4 204,51

1,3

1,4

1,4

200,1

209,9

227,3

2 702,67

235,3

241,4

246,9

SUM
1)

Driftstilskudd

Assosiert medlem gjennom Aurskog-Høland
Forrige Økonomiplans periodes driftstilskuddsberegning pr. kommune
Kommuner med mange hytter har noe høyere driftstilskudd pr. boenhet. Det er benyttet SSBs statistikk på innbyggertall og personer pr
privathusholdning (boenhet) 2017 (årlig) og innbyggertall pr januar 2018.
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2.8

INVESTERINGSOVERSIKT

Det er i tabellen på neste side lagt inn investeringer som sikrer at ROAF har utstyr og
renovasjonsbiler som hele tiden er i god stand, og som bidrar til en god og stabil drift av alle
aktiviteter, samt for alle vedtak.
Dette er blant noen av årsakene til utviklingen i driftstilskudd vist over. Noen investeringer er
flyttet ut ytterligere i tid - basert på dagens kunnskap, og vil da komme etter planperioden. En ny
stor gjenvinningsstasjon på Skedsmo er vurdert til ikke nødvendig, og beløpet er tatt ut av
investeringsoversikten.
Ved full opplåning vil tilgjengelig låneramme ved utgangen av 2019 være 101 millioner.
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Nr.
1211

Investering
Gasshus Norlimyra Lørenskog

Note

1219

Ny gjenvinningsstasjon Skedsmo

1

Lån

1220

Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog

2

Lån

1224

Nytt bygg til maskiner, garderober, verksted, lager og vaskehall

1

Lån

1310

Omlegging av interne veier på Bøler

1

Lån

1327

Nytt lagerbygg for bla råvarer til salg - telt

Lån

5 000 000

1604

Software - statistikk / KPI virksomhetsstyring

Lån

300 000

300 000

1606

Adgangskort Hele ROAF (låsesystem)

EK

500 000

500 000

1609

Intranett/Office365/SharePoint/mm

EK

200 000

1621

Nytt sigevannsrenseanlegg

Lån

500 000

1622

Bølerveien - fylkesveg/sikkerhet m.v.

Lån

1623

Ombruksbutikk Skedsmo gjnvnst

Lån

1626

Tilrettelegging av Killi-jordet for ROAF bruk

Lån

1703

"Stunt"-container til Miljøagentene

EK

1704

Elektrisk "sightseeing-tog" - ved besøk/undervisning

Lån

1709

Flåtestyring/Ruteplanleggingssystem (Prosjekt)

EK

1711

Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK

Lån

1716

Utvidelse av ESAR og området

1723

Traktor gjenvinningsstasjon

Lån

1 400 000

1801

Ny vei til nytt hageavfallsmottak ved komposteringsplata

Lån

1 000 000

1802

Ny treplate (ca. 10 mål)

Lån

1803

Plate for rensning av forurensete masser (ca. 20 mål)

Lån

1805

Sigevannsrør fra PKS til PKB - styrt boring

Lån

1806

Internveg fra deponi til PKB

EK

1807

Telt til kompostjordproduksjon

Lån

1811

Ny prøvetakingsbrønn Nes nedlagte deponi

EK

200 000

200 000

1813

Solcelleanlegg sorteringsanlegg tak

Lån

5 400 000

5 400 000

1814

Maskin til lasting av avfallsballer

Lån

700 000

1815

Støvsugeranlegg

Lån

1816

ESAR - kvern til plast fra gjenvinningsstasjonene

Lån

1817

Vaskemaskin til gulv

EK

1818

Steam maskin

EK

1819

Transportbånd og oppgradering av endebørster

EK

1820

Strekkodeløsning til lager og varebeholdning (sporbarhet)

EK

1901

El-bil ladere adm bygg

EK

1902

Utstyr (avfallsbrønner, o.a) i fbm pilot for uttesting

1903
1904

3

1

Finansiering
Lån

2019
1 500 000

2020

2021

2022

-

Totalt
1 500 000
-

17 000 000

40 000 000

38 000 000

95 000 000

2 000 000

50 000 000
4 000 000

6 000 000

-

5 000 000

200 000
19 500 000

30 000 000

50 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000

2 500 000
2 000 000

2 000 000

100 000

100 000
600 000

350 000

Lån

-

350 000
4 000 000

4 000 000

25 000 000

25 000 000
1 400 000
1 000 000

5 000 000

5 000 000
10 000 000

1 000 000

1 000 000
500 000

500 000

2 000 000

2 000 000

700 000
1 500 000

1 500 000

1 000 000
-

1 000 000
200 000

200 000

100 000

100 000

300 000

300 000
300 000

300 000

235 000

235 000

Lån

4 000 000

4 000 000

Sikteverk

Lån

3 250 000

3 250 000

Ny høyspenttrasé og el-punkter aktivitetsplater

Lån

1905

Brannsikringstiltak ESAR

Lån

7 000 000

7 000 000

1906

Binge til kompost Skedsmo

EK

1907

Treknuser Skedsmo

Lån

1908

Bygge på farlig avfallsmottak

Lån

1909

Sklier til containere Skedsmo

EK

1910

Ny hjullaster Skedsmo gj stasjon

1911
1913

80 000

80 000
350 000

350 000

3 000 000

3 000 000

100 000

100 000

Lån

2 500 000

2 500 000

Utbyttbareskilt metallskilt skedsmo

Lån

400 000

400 000

Feiekost til traktor små gj. Stasjoner

EK

120 000

1914

Nye farlig avfallskontainere små gj. Stasjoner

EK

1915

Binge til fyllmasse Skedsmo

EK

80 000

80 000

1916

Truck farligavavfall

Lån

700 000

700 000

1917

Transportløsning ombruksartikkler

EK

20 000

20 000

1918

Lager/ salgssted for ombruksartikler, 2 lokasjoner

EK

210 000

210 000

1919

Binger til kompost på Sørum, Nittedal, Enebakk, Ahk,

Lån

350 000

350 000

1920

Nytt tidregistreringssystem

Lån

300 000

300 000

1921

Digitalt infoskilt Skedsmo

EK

100 000

100 000

1922

Sikring skolebesøk ESAR

EK

50 000

50 000

1923

Skilting deponier

EK

200 000

200 000

1924

Hjullaster innlasting ESAR

Lån

1925

Intern gangveg admbygg/ESAR

Lån

650 000

1843

Tid og turnus system - splittet ut fra 1608

EK

200 000

200 000

1926

Digitalisering fase I - adgangskontroll

Lån

1 000 000

1 000 000

9902

Beholdere for glass- og metallemballasje

Lån

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

9906

Containere for husholdningsrenovasjon

lån

2 000 000

500 000

500 000

500 000

4 000 000

9907

Containere til gjenvinningsstasjoner

lån

1 000 000

200 000

200 000

200 000

1 800 000

9908

Brønner glass/metall, rest, papp/papir (konverteringer)

Lån

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5 000 000

9922

IKT utstyr ansatte

EK

70 000

70 000

150 000

150 000

590 000

9923

IKT utstyr - drift IKT (servere m.m.)

EK

-

-

-

350 000

350 000

9924

IKT utstyr sorteringsanlegg ROAF

EK

-

-

-

9932

Rød boks, Farlig Avfall

EK

30 000

30 000

30 000

30 000

150 000

9940

Beholdere for renovasjon

lån

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7 500 000

9941

Matavfallskurver

EK

50 000

50 000

50 000

50 000

250 000

9942

Prosessoptimalisering ESAR - maskiner/bygg m.v.

Lån

3 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7 500 000

9943

Renovasjonsbiler egenregi

Lån

32 000 000

9944

Skap grønne poser

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

104 045 000

118 840 000

76 830 000

5 180 000

370 325 000

Finansiering
2019
Finansiering lån: 100 650 000
Finansiering EK:
3 395 000
Rest
100 997 400
låneramme:

2020
117 250 000
1 590 000
-16 252 600

2021
76 400 000
430 000
-92 652 600

2022
4 400 000
780 000
-97 052 600

Totalt
363 700 000
6 625 000

Noter
1
2
3
4

Godkjennes av representatnskapet som separate saker når
beslutningsgrunnlag er klart
Budsjettramme på kr 89 000 000,- (07/2016) vedtatt av rep.skapet
28.04.2016
Budsjettramme på kr 50 000 000,- (18/2017) vedtatt av rep.skapet
12.12.2017
20 millioner av disse er ekstrabevilgningen (20/2017) vedtatt av
rep.skapet 12.12.2017

4

EK

Handlings- og økonomiplan

120 000
140 000

-

140 000

2 500 000

2 500 000
650 000

-

32 000 000

Side 13 av 13
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Sak 17/18 Eventuelle orienteringer
0 Vedlegg
1)

Ingen vedlegg

1 Forslag til vedtak
Ingen forslag til vedtak

Bøler, 13. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)

Sak 17/18 Eventuelle orienteringer
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2010/722

Arkivkode:

Saksframlegg
Q14

Saksbehandler:

Sofia Kalenius

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

77/18
103/18

Formannskapet
Kommunestyret

26.11.2018
03.12.2018

Tangenveien - utvidelse av veibredde
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Bredden på nederste del av Tangenveien, fra Nygårdsbakken til høyspentmast
ved Tangenveien 24, profil 420-620, utvides med 1,7 m til 7,5 m inkl. fortau.
2. Rammen for prosjektet økes med kr 1 375 312 (inkl. mva) fra kr 21 590 688 til kr
22 966 000. Dette finansieres med trafikksikkerhetsmidler fra Aksjon.
3. Resterende midler fra bevilgningen til Aksjon skoleveg på 2 mill. kroner brukes
til å redusere det totale låneopptaket.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret skal i henhold til økonomireglementet pkt. 4.3.4., tredje prikkpunkt vedta en
budsjettjustering som innebærer tilleggsbevilgning til et investeringsprosjekt
Sammendrag

Det har kommet mange henvendelser fra beboere, samt sterke signaler fra PBK vedrørende
prosjektert veibredde på strekningen fra Nygårdsbakken frem til Nygårdskrysset. Reaksjoner
fra beboere og politikere har også påvirket berørte grunneiere langs Tangenveien til å gi fra
seg grunn. På denne bakgrunn har administrasjon sett på alternative løsninger for utvidelse av
kjøreveien og tatt en ny runde med grunnervervsarbeid. Det er bevilget 2 mill. krioner i fra
Aksjon skoleveg til Tangenveien. Etter tilbud fra entreprenør om utvidelse av veien økes
rammen for prosjektet med kr 1 375 000 finansiert med trafikksikkerhetsmidlene.
Bakgrunn

Kommunen er avhengig av frivillige avtaler med private grunneiere for bygging av fortau og
øvrig opprusting av Tangenveien, da deler av det nødvendige arealet var i privat eie, og det
ikke er noen reguleringsplan for veien. Det lykkes ikke å oppnå avtaler om erverv av
nødvendig areal på den innerste delen av veien (fra Nygårdsbakken til høyspentmast ved
Tangenveien 24, profil 420-620). Her ble det derfor besluttet å bygge ut fortau i 2 m bredde,
men å beholde dagens veibredde på 3,8 m. Når entreprenøren begynte å sette kantstein på
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begge sider av denne innerste delen av Tangenveien mottok administrasjon mange
henvendelser vedrørende veibredden. Det ble orientert om dette i PBK-møte 08.11.2018.
Saksopplysninger

Henvendelsene handlet om for smal veibredde slik at passerende biler ikke kan møtes og at
det er trafikkfarlig, spesielt på vinterstid. PBK mente at det er en falsk trafikksikkerhet for
myke trafikanter da passerende biler vil bruke fortauet ved møtende trafikk. PBK ønsket
derfor at fortauet ble fjernet på denne strekningen, og at hele den tilgjengelige bredden til
veiformål ble brukt til kjørebaner.
Dagen etter møtet i PBK fikk rådmannen signaler om at berørte grunneiere allikevel var
villige til å avgi areal som krevdes for å kunne realisere en breddeutvidelse av veien.
Videre opplyste entreprenøren at sandfang og murer er bygget i henhold til høyde fortau, slik
at en forkasting av allerede etablert fortau ville påføre kommunen mer kostnader og prosjektet
mer forsinkelse enn om veien utvides på andre siden. Det forelå også en forutsetning om
etablering av fortau for å inngå grunnervervsavtale med en grunneier.
Administrasjon satte derfor umiddelbart i gang med en ny runde med grunnervervsarbeid for å
se på mulighet for å utvide veien 1,7 meter istedenfor å ta vekk gangveien. En utvidelse av
veien med 1,7 m vil bety en veibredde i henhold til kommunal veinorm, dvs. 7,5 m inkl.
fortau. Det har nå lykkes, i løpet av 2 dager, å få nødvendige skriftlige grunnervervsavtaler
med alle de berørte grunneierne, uten at det har ført til kostnader til ventetid til entreprenøren.
Rådmannen har derfor besluttet å iverksette denne løsningen.
De siste meterne av Tangenveien mot privat vei er fortsatt prosjektert og bygget med 3,8 m
kjørevei og 2 m fortau. Dette på bakgrunn av at en høyspentmast hindrer breddeutvidelse av
kjøreveien. Denne strekningen på ca. 35 m er imidlertid greit oversiktlig, slik at med skilting
vil dette kun fungere som et fartsdempende tiltak. Dette er positivt da farten i Tangenveien
kan være høy til tross for 30 km/t fartsgrense.
Økonomiske forhold
Det er innhentet pristilbud fra entreprenøren for utvidelse av veien på den aktuelle
strekningen. Dette har en estimert kostnad kr 356 540 eks. mva. Endringer av avkjørsler og
gårdsplasser kommer i tillegg.
Det er usikkert hvor stor kostnad endringer av avkjørsler og gårdsplasser samt erstatning for
grunnerverv mm utgjør, men en foreløpig beregning kan settes opp som følger:
Breddeutvidelse vei
Grunnerverv/kompenserende tiltak
Tilpasning avkjørsler
Prosjektering/stikning/intern
oppfølging
Sum endring

356 540
400 000
100 000
100 000
956 540

Uforutsett 15 %
Sum eks mva

143 481
1 100 021

Mva
Sum totalt

275 005
1 375 026
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Det er mottatt 2 mill. kroner i midler fra Aksjon skoleveg til tiltaket. Disse dekker opp
behovet for budsjettjustering (rammeøkning), og i tillegg bidra til å redusere låneopptaket på
prosjektet.
Vurderinger og begrunnelse

Kjørehastigheten er høy i Tangenveien til tross for fartsgrense på 30 km/t, og det er stort
behov å ivareta myke trafikanter.
Rådmann anbefaler utvidelse av veien slik at fortauet kan beholdes, og det kan oppnås full
kjørebanebredde fra Nygårdsbakken til høyspentmast ved Tangenveien 24 (profil 420-620).
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/1497

Arkivkode:

Saksframlegg
Q14

Saksbehandler:

Tore Hauger

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

61/18
78/18
104/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

15.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Kriterier for vurdering av om veier skal være kommunale eller private,
herunder for nedklassifisering av kommunale veier
Dokumenter som er vedlagt:
* Notat av 24.09.2018 fra advokat Tore Skar vedr. «Nedklassifisering av kommunale
veier» med bilag 1-3
* Oversikt over veier som er aktuelle for nedklassifisering
Dokumenter som ikke er vedlagt:
* Kommunens nåværende veinorm
* Forslag til ny veinorm
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av om veier skal være kommunale eller
felles (private), herunder for nedklassifisering av kommunale veier:
1. Veier som oppfyller en eller flere av disse kriterier skal i utgangspunktet defineres
som eller nedklassifiseres til felles (private):
- Vei som vesentlig benyttes til hytte- og fritidsbebyggelse
- Vei med 25 eller færre boliger/ gårdsbruk totalt eller pr/km vei
- Vei til et fåtall bedrifter, til en boligblokk, eller interne atkomstveier i boligfelt som
er stengt for allmenn trafikk
- Vei hvor kommunen ikke får eller kan erverve, fri hjemmel til nødvendig veiareal
(dvs. veigrunn/sideareal), min 10 m og snuplass/vendhammer for brøytebil
- Skogsbilveier
2. Veier som oppfyller en eller flere av nedenstående kriterier skal allikevel defineres
som kommunale (selv om de oppfyller ovenstående kriterier til å bli nedklassfiserte),
så fremt nødvendig veigrunn er stilt fritt til kommunens disposisjon:
- Gjennomgående veier
- Veier med offentlige bussruter
- Veier til offentlige institusjoner og bygg
- Veier til offentlige parkeringsplasser, friområder og badeplasser o.l.
samt andre områder av allmenn interesse
- Veier avsatt til offentlig vei i reguleringsplan og som oppfyller kravene
i kommunens veinorm og gatelysnorm.
- Veier som i utbyggingsavtaler er bygget/ bygges ut for kommunal
overtagelse og oppfyller veienormen og gatelysnormen
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3. For alle veier som er definert som offentlige, men som bygges ut av private,
forutsettes følgende å være på plass før de overtas av kommunen for drift og
vedlikehold:
 Vederlagsfri overtagelse av anlegg og veiareal
 Veien skal være ferdig opparbeidet til kommunal standard
4. Veier som i dag driftes og vedlikeholdes som kommunale veier, men som ikke
tilfredsstiller ovennevnte kriterier til fortsatt å kunne være kommunale
nedklassifiseres til private i henhold til veglovens § 7
5. Kriteriene gjelder uavhengig av om veien har grus eller asfalt toppdekke, og av om
den ligger i eller utenfor tettbebyggelsen. Sideanlegg, herunder veilys, er en del av
nedklassifiseringen
6. For veier som nedklassifiseres kan kommunen være behjelpelig med oppretting av
veilag som kan stå for framtidig drift og vedlikehold av veien og til å innhente tilbud
på snøbrøyting som en opsjon til det anbudet som innhentes for de kommunale
veiene
7. Tidligere politiske vedtak om at en enkeltvei skal være kommunal eller at enkelte
private veier helt eller delvis skal driftes og vedlikeholdes av kommunen oppheves
dersom veien ikke lenger tilfredsstiller kravene til kommunal vei slik disse fastsettes
i vedtakspunktene over
8. Gjennomføring av vedtaket delegeres til rådmannen

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

AP, SP, KRF, SV og V fremsatte følgende forslag:
Følgende kriterier legges til grunn for vurdering om veier skal være kommunale eller
private:
1. Nåværende kommunale veier nedklassifiseres ikke.
2. (Tidl. Punkt. 1). Veier som ikke oppfyller en eller flere av disse kriterier skal i
utgangspunktet defineres som private.
Resten som innstilling.
3. (tidl. Punkt 2). (Setning i parantes strykes : selv om osv.) resten som innstilling.
4. (tidl. Punkt 3). som innstilling.
4. Strykes.
5. Strykes.
6. Strykes.
7. Strykes.
8. Strykes.
Votering:

Rådmannens innstilling 1 stemme for (FRP) 8 stemmer mot (1 AP, 1 SP,
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1 KRF, 1 SV, 1 V, 3 H)
Fellesforslag 8 stemmer (1 AP, 1 SP, 1 KRF, 1 SV, 1 V, 3 H) 1 stemme mot (FRP)
VEDTAK:

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av om veier skal være kommunale eller
private::
9. Nåværende kommunale veier nedklassifiseres ikke.
10. Veier som oppfyller en eller flere av disse kriterier skal i utgangspunktet defineres
private:
- Vei som vesentlig benyttes til hytte- og fritidsbebyggelse
- Vei med 25 eller færre boliger/ gårdsbruk totalt eller pr/km vei
- Vei til et fåtall bedrifter, til en boligblokk, eller interne atkomstveier i boligfelt som
er stengt for allmenn trafikk
- Vei hvor kommunen ikke får eller kan erverve, fri hjemmel til nødvendig veiareal
(dvs. veigrunn/sideareal), min 10 m og snuplass/vendhammer for brøytebil
- Skogsbilveier
11. Veier som oppfyller en eller flere av nedenstående kriterier skal allikevel defineres
som kommunale, så fremt nødvendig veigrunn er stilt fritt til kommunens
disposisjon:
- Gjennomgående veier
- Veier med offentlige bussruter
- Veier til offentlige institusjoner og bygg
- Veier til offentlige parkeringsplasser, friområder og badeplasser o.l.
samt andre områder av allmenn interesse
- Veier avsatt til offentlig vei i reguleringsplan og som oppfyller kravene
i kommunens veinorm og gatelysnorm.
- Veier som i utbyggingsavtaler er bygget/ bygges ut for kommunal
overtagelse og oppfyller veienormen og gatelysnormen
12. For alle veier som er definert som offentlige, men som bygges ut av private,
forutsettes følgende å være på plass før de overtas av kommunen for drift og
vedlikehold:
 Vederlagsfri overtagelse av anlegg og veiareal
 Veien skal være ferdig opparbeidet til kommunal standard

SAKSUTREDNING:
Sammendrag

Saken foreslår kriterier for om veier skal være kommunale eller private, Kriteriene er nedfelt i
rådmannens innstilling til vedtak. Kriteriene skal gjelde nye veier i kommunen, men foreslås
også lagt til grunn for eksisterende veier. Det sistnevnte er et ledd i det arbeidet som
kommunen har måttet sette i gang for å tilpasse utgiftene til kommunens økonomiske rammer.
Kommunen er ikke lovpålagt å drifte og vedlikeholde veier som ikke har en allmenn funksjon
i det kommunale veinettet. Dette ble lagt til grunn allerede i rådmannens budsjettforslag for
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2014, slik dette ble vedtatt av KST. P.g.a. manglende bemanning har det imidlertid ikke vært
mulig å starte arbeidet med dette før nå. Besparingspotensialet, ved de kriterier som foreslås i
det følgene er imidlertid vesentlig større enn det som ble tatt ut i 2014. Dette vil bli vurdert i
framtidige budsjettforslag.
Adgangen til å nedklassifisere, herunder aktuelle rettsdommer i forbindelse med
nedklassifisering, er nå gjennomgått av advokat, se vedlegg 1. Som vedlegg 2 er, etter
utvalgets ønske ved førstegangsbehandling av saken, vedlagt en foreløpig liste over de veiene
som kan nedklassifiseres ut i fra de foreslåtte kriteriene.
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunens myndighet er gitt i veiloven som har følgende bestemmelser:
«§ 5 Alle vegar som utan å vere tatt opp som bygdevegar etter den tidligare veglova,
var haldne ved like av ein kommune, er kommunale vegar etter denne lova,
dersom ikkje anna blir fastsett med heimel i lova.»
Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg.
Jamvel om slikt vedtak ikkje er gjort, er ein veg å rekne for kommunal veg når
kommunen har tatt over vedlikehaldet etter reglar i plan- og bygningslova.»
§7

«………. Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned.»

I kommunens delegeringsreglement er følgende angitt:
«8.2 Delegert myndighet
I medhold av kommuneloven §10 delegerer kommunestyret myndighet til utvalg for
teknikk og utvikling i saker av politisk betydning. Dette gjelder:
………

Vegloven»
I hh. t. ovenstående er TEK delegert å fatte vedtak i denne saken. Kriterier for hvilke veier
som skal være kommunale eller private, herunder for nedklassifisering av kommunale veier er
imidlertid en skjønnsavgjørelse som bør tas av kommunestyret, da den er av vesentlig
betydning både for kommunens og den enkelte innbyggers økonomi. Videre har
kommunestyret tidligere gjort vedtak om kommunal drift og vedlikehold av enkelte veier som
vil bli opphevet gjennom de kriteriene som nå fastsettes. Dette ble stadfestet av TEKs vedtak
ved første gangs behandling, hvor det ble vedtatt at saken også skal forelegges FSK og KST.
Bakgrunn

I rådmannens budsjettforslag for 2014 ble det lagt til grunn at kommunen skulle spare kr
50000 gjennom nedklassifisering av kommunale veier til private. Dette ble vedtatt av KST.
P.g.a. manglende bemanning i stillingen som enhetsleder og innenfor veiforvaltning har dette
vedtaket ikke blitt fulgt opp tidligere. Dette har ført til at det har vært for lite midler til drift og
vedlikehold av kommunale veier, og at nødvendige oppgaver ikke har blitt utført.
Samtidig tilsier de økonomiske rammene for kommunens drift at det blir mindre driftmidler
tilgjengelig i årene framover.
Det er på denne bakgrunn rådmannen nå legger fram en sak for å få gjennomført vedtaket om
nedklassifisering av kommunale veier. Dette er tatt inn i en videre sak om kriteriene for hvilke
veier som skal defineres som kommunale og felles (private) uavhengig av om de er nye eller
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eksisterende, da dette bør sees i sammenheng. Dette har ikke har vært gjenstand for en
særskilt politisk behandling tidligere.
Saken ble først lagt fram for behandling i TEK 23.08.2018, sak 46/18. Det ble gjort følgende
vedtak:
«Saken sendes tilbake for ny utredning av hvilke veier og faktisk besparelser som kan
oppnås ved nedklassifisering.
- Hvilke veier er aktuelle?
- Sum kostnad for Enebakk kommune.
- Hvordan tenker Enebakk kommune seg organisering av veilag?
- Rettsdommer vedr. nedklassifisering.
- Ny sak sendes også til FSK/KST.»
Saken er nå oppgradert med disse opplysningene.

Saksopplysninger

Det vil alltid være en avveining hva som skal være kommunale veier og hva som skal være
felles (private). Dette gjelder både eksisterende veier og ved bygging av nye. Noen veier har
historisk sett hatt en kommunal betydning som de ikke har lenger. Dette gjelder f.eks. veier
ned til gamle fergesteder ved Øyeren. For andre veier er det aktuelt å foreta en ny vurdering
av om de skal være kommunale sett i lys av at det ligger få boliger til veien, og ingen steder
som skal være offentlig tilgjengelig. Det bør vedtas et felles sett med kriterier som bestemmer
om en vei skal være offentlig eller privat. I forslaget til ny veinorm som TEK har vedtatt lagt
ut til offentlig høring er grensen mellom kommunal og offentlig vei foreslått trukket ut i fra
hvor mange boligenheter som sogner til veien. Det er angitt at dersom det er mellom 13 og 80
boligenheter som har atkomst fra veien så skal det vurderes om veien skal være kommunal
eller privat. Hvis det er færre skal veien være privat, flere så blir den offentlig. Det er
imidlertid også andre forhold som kan/bør være med på å bestemme om veien skal være
offentlig eller privat, f.eks. om det ligger offentlige bygg eller anlegg langs veien.
Det er således flere forhold det må tas stilling til:
1. Skal det fastsettes en mer nøyaktig grense for antall boenheter som har atkomst fra en
vei som grunnlag for å avgjøre om veien skal være privat eller offentlig ut over den
grensen som er angitt i veinormen?
2. Bruk av boenhet som grunnlag for klassifisering
3. Skal grensen for antall boenheter gjelde uavhengig av lengden på den aktuelle veien?
4. Skal det være en grense også for veier som i dag er kommunale, d.v.s. at kommunale
veier skal nedklassifiseres (overdras) til private? Skal dette være den samme grensen
som for nye veier?
5. Hvilke andre forhold skal tillegges vekt når det vurderes om en vei skal være privat
eller offentlig?
6. Dersom det vedtas at en vei skal nedklassifiseres, skal den nedklassifiseres i den
tilstanden den er i dag, eller skal den bringes opp til en viss standard først? I tilfelle til
hvilken standard?
Rådmannens vurdering av spørsmålene over finnes i kapittelet «Vurderinger og begrunnelse».
I det følgende gis noen flere saksopplysninger som grunnlag for disse vurderingene, særlig i
forhold til spørsmålet om nedklassifisering av kommunale veier.
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Det er ca 17,5 km grusveier i kommunen. Disse ligger hovedsakelig i strøk med spredt
bebyggelse, til dels blandet med hytter. I tillegg er det ca 62,5 km asfalterte veier og ca 9 km
gang- og sykkelveier (asfalterte). Hovedmengden av grusveiene har få tilknyttede bolighus
per km.
Noen av grusveiene har offentlige/kommunale interesser knyttet til seg; de fører til
badeplass/friområde (Brevigveien og Øyerenveien), de fører til avløpsrenseanlegg
(Thorudveien) eller kommunen bruker dem i skogsdriften. Det er imidlertid en vesentlig
forskjell på veier som fører til offentlige bygg eller anlegg som skal være offentlig tilgjengelig
(f.eks. badeplasser) og kommunale bygg eller områder som ikke allmennheten har behov for
tilgang til med bil (f.eks. et renseanlegg eller kommuneskogen). For de sistnevnte anlegg eller
områder kan kommunen være en av flere andelseiere i et veilag.
Drifts- og vedlikeholdsutgiftene for grusveiene kan være store. Det er en del akutte tiltak på
grusveiene i sommerhalvåret. Grusveiene omfatter et relativt stort område. Det blir mye
kjøring i forbindelse med tilsyn og reparasjonsarbeider. En av veiene må man først kjøre ut av
kommunen for å komme til (Rausjøveien; ca 20 km fra veistasjonen).
I tettbebygd strøk er det noen stikkveier/innkjørsler som kommunen drifter. Brøyteutgiftene
på disse kan være urimelig store p.g.a. manglende snu- og snølagringsmuligheter.
Noen veier er private i dag og det fungerer helt fint (Kjellgårdsveien, deler av
Gjeversrudveien, etc). Her er oppsitterne klar over at veien er privat og har kjøpt en eiendom
på de premissene. Kommunal vei har, så langt rådmannen har kunnet erfare, ikke vært
nedklassifisert før i Enebakk.
Adgangen til nedklassifisering av veier

Utgangspunktet etter veglova (vegl.) § 7 er at en kommune kan gjøre vedtak om at kommunal
vei skal legges ned, dvs gjøres privat.
Oppsummert innebærer vegl. § 7 at:
Det må foretas et hensiktsmessighetsskjønn.

•
•

Det er ingen bindende føringer i loven mht. kravet til vedtak.
Det er «kommunal vei» som er gjenstand for nedklassifisering. Veien må derfor
være tatt opp som kommunal vei tidligere.

For enkelte veier som kommunen drifter og vedlikeholder er det gjort et kommunalt vedtak
om dette. Et slikt vedtak kan oppheves av et nytt kommunalt vedtak, d.v.s. et vedtak om
nedklassifisering. Det er også kjent at kommunen i enkelte tilfeller har inngått en avtale om at
kommunen skal drifte og vedlikeholde en vei. For slike avtaler gjelder de vanlige
avtalerettslige vilkår. D.v.s. at kommunen kan si opp avtalen ut i fra bestemmelser om det i
avtalen, eller om det ikke står noe om retten til oppsigelse i avtalen, etter den alminnelige
avtaleretten.
Det vises til vedlagte notat fra advokat Tore Skar.
Framgangsmåte ved nedklassifisering

Vegl. § 8 regulerer hvordan kommunen kan gå fram når vegene nedklassifiseres. Vegl. § 8, 1.
ledd sier at hvis offentlig veg blir «nedlagt, kan vedkommende styremakt gjere vedtak om at
veggrunnen heilt eller delvis skal nyttast til ........... føremon for ferdsel eller dei vegfarande.»
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Dermed kan kommunen gjøre vedtak om å legge vegen ut til private, ved opprettelse av
veilag. Kommunen er forpliktet til at veien oppfyller tekniske krav etter nærmere
retningslinjer gitt av departementet dersom den skal nedklassifiseres til felles (privat) vei, jfr.
vegl. § 7, 4. ledd.
Privat vei blir regulert av vegl. kap. 7. Herunder bestemmer vegl. § 54, 1. ledd:
«Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigendomar, pliktar kvar eigar,
brukar eller den som har bruksrett, kvar etter samme høvetal som gjeld for den bruk
han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarleg og brukande stand.»
I vegl. § 55 står det:
«Dei som pliktar etter § 54 første ledd, utgjer eit veglag.» Opprettelse og drift av
veglag er videre beskrevet i § 55.
Her står det at fordelingen av kostnader skal skje utfra i hvilken grad oppsitteren benytter
veien.
Ang. bompenger så sier vegl. § 56 at det «[m]ed samtykke frå kommunen kan det krevjast
bompengar for ferdsel på privat veg. Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan
sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane.»
Når kommunen vedtar å legge vegen ut til et veilag kan veilaget kreve inn årsavgift av de som
har vegrett og samtidig bestemme hvordan avgiften skal brukes. Veilaget kan også avgjøre
hvem som skal få bruksrett, altså om veien skal være åpen for allmenn ferdsel eller stenges
med bom. Veilaget kan bestemme størrelsen på årsavgiften og hvordan den skal kreves inn,
jfr. vegl. §55. Men der hvor allmennheten, forstått som de som ikke har veirett, blir krevd for
bompenger for å få bruke veien, der skal avgiftens størrelse og vilkår godkjennes av
kommunen.
Der hvor veianlegget får offentlig tilskudd til drift, kan i dette tilfellet kommunen, sette krav
om at veien skal være åpen for allmenn ferdsel. Enten helt eller ved at allmennhetene kan
betale en bomavgift for å få adkomst.
Kommunal hjelp til opprettelse av veilag

Veilag må opprettes som et andelslag for alle som har bruksrett til veien. Kommunen kan
bidra til det praktiske i forbindelse med opprettelse av veilag ved overføring av veier til privat
drift og vedlikehold. Kommunen kan tenkes å bidra med følgende:
 Innkalling til veieiermøte med infoskriv
 Forslag til avtale mellom veieierne
 Evt. arrangement av veieiermøtet
 Tilbud om at kommunen fortsatt organiserer brøyting av veien som en opsjon på
kommunens avtaler om brøyting mot at veieierne betaler for dette
Med nåværende bemanning kan ovenstående arbeid løses innenfor den ordinære driften, og
vil dermed ikke føre til noen ekstra kostnader for kommunen.
Rettsdommer vedr. nedklassifisering

TEK har bedt om en redegjørelse for hvilke dommer som er fattet av betydning for
nedklassifisering av veier. Dette er det redegjort for i punkt 5 i vedlagte notat fra advokat Tore
Skar.
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Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei, saken berører ikke spesielt deres interesser.
Klima- og miljømessige forhold

Hvilke kriterier som legges til grunn har ingen betydning for klima- og miljømessige forhold.
Økonomiske forhold

Totalt for de veiene som er aktuelle for nedklassifisering ut i fra rådmannens vurderinger i det
følgende er det beregnet en reduksjon i de kommunale kostnadene for drift og vedlikehold av
veier på ca 1,4 millioner kroner. Innsparingspotensialet er imidlertid først fullt realiserbart i
2022 p.g.a. at brøytekontraktene løper ut vintersesongen 2021. I tillegg til de direkte
besparelsene kommer frigjort kapasitet i Driftsenheten. Denne vil kunne brukes til et bedre
vedlikehold av de kommunale veiene og/eller til andre påtrengende oppgaver.. Det vil bli
redegjort nærmere for bruk av frigjort kapasitet i forslaget til Hovedplan vei 2019-22, som
rådmannen tar sikte på å framlegge til politisk behandling i løpet av 2019.
Arbeidet med nedklassifisering av veier vil kunne gjøres med eksisterende bemanning. Etter
hvert som veier nedklassifiseres vil det bli frigjort kapasitet fra drift og vedlikehold av disse
som kan brukes til nedklassifiseringsarbeidet.
Risikovurdering

Prosessen med nedklassifisering kan bli omfattende dersom de berørte motsetter seg
nedklassifisering.
Alternative løsninger

Kriterier og vedtak utformes på en annen måte. Særlig er det tre forhold som bør vurderes:
 Antall boenheter som legges til grunn for at en vei defineres som kommunal eller
privat
 Om veier som skal nedklassifiseres skal overdras i den tilstanden de er, om de skal
opprustes til en bedre standard eller om det skal ytes et kommunalt tilskudd til
opprustning etter overdragelse. Et tilskudd til opprustning krever imidlertid
bevilgninger over kommunens driftsbudsjett, noe som kan være svært vanskelig å
finne rom for innenfor dagens meget trange rammer.
 Også for driften av private veier kan man tenke seg ulike modeller::
- Overgangen kan gjøres lettere ved at det i en overgangsperiode gis tilskudd til
driften av veiene.
- Kommunen kan bistå i opprettelse av veilag
- Kommunen kan tilby å gjøre tilsvarende arbeid som i dag, men at oppsitterne
betaler for dette.
Kommunen tilbyr i dag den sistnevnte ordningen for enkelte private veistrekninger.
Vurderinger og begrunnelse

Saken foreslår kriterier for om veier skal være kommunale eller private, Kriteriene er nedfelt i
rådmannens innstilling til vedtak. Kriteriene skal gjelde nye veier i kommunen, men foreslås
også lagt til grunn for eksisterende veier. Det sistnevnte er et ledd i det arbeidet som
rådmannen har måttet sette i gang for å tilpasse utgiftene til kommunens økonomiske rammer.
Kommunen er ikke lovpålagt å drifte og vedlikeholde veier som ikke har en allmenn funksjon
i det kommunale veinettet. Dette ble lagt til grunn allerede i rådmannens budsjettforslag for
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2014, slik dette ble vedtatt av KST. P.g.a. manglende bemanning har det imidlertid ikke vært
mulig å starte arbeidet med dette før nå. Besparingspotensialet, ved de kriterier som foreslås i
det følgene er imidlertid vesentlig større enn det som ble tatt ut i 2014. Dette vil bli vurdert i
framtidige budsjettforslag.
Dagens gjeldende veinorm har ingen angivelse av om den veitypen det stilles minst krav til,
atkomstvei A1, skal være kommunal eller privat. Grensen for antall tilknyttede boliger til A1
er 80. Den angir imidlertid at felles avkjørsler (private) uten krav til snuplass/vendehammer
maksimalt kan ha 8 boligenheter tilknyttet. Forslaget til ny felles veinorm for kommunene på
Nedre Romerike, inklusive Enebakk, fastsetter skillet mellom hvilke veier som skal være
kommunale eller felles (private) er også såpass flytende som mellom 8 og 80 boligenheter. Ut
i fra dette ser rådmannen et behov for å få fastsatt et mer eksakt veiledende normtall, og i
tillegg få vedtatt noen tilleggsregler for hvordan det skal praktiseres.
Tidligere er det gjort noen vedtak om kommunal drift og vedlikehold av enkeltveier. Disse må
oppheves samtidig med at fastsettes mer nøyaktige kriterier for om en vei skal være
kommunal eller felles (privat).
Vurdering av kriterier for om en vei skal være kommunal eller felles (privat)

Følgende spørsmål bør drøftes i denne sammenheng:
1. Fastsettelse av en mer nøyaktig grense for antall boenheter som har atkomst fra en vei
som grunnlag for å avgjøre om veien skal være felles (privat) eller offentlig ut over
den som er angitt i veinormen
2. Hva er en boenhet?
En boenhet defineres ut i fra at den er godkjent som en egen selvstendig bolig etter
bestemmelsene i plan- og bygnngsloven med tilhørende forskrifter. F. eks. kan en
enebolig således inneholde to boligenheter, dersom det er godkjent en egen boenhet i
f.eks. underetasjen atskilt fra eneboligen forøvrig.
Hytter regnes ikke som boenheter. Rådmannen anser det heller ikke som en kommunal
oppgave å sørge for veiframføring til hyttene i kommunen.
3. Skal grensen for antall boenheter gjelde uavhengig av lengden på den aktuelle veien?
Rådmannen finner det rimelig at det på lengre gårdsveier o.l. legges til antall
boligenheter pr. km. Dette betyr at for veier på flere km så kan den ytterste delen av
veien bli definert som kommunal og den indre som privat. Det må da etableres en
snuplass ved enden av den kommunale delen av veien.
4. Skal det være en grense også for veier som i dag er kommunale, d.v.s. at kommunale
veier skal nedklassifiseres (overdras) til private? Skal dette være den samme grensen
som for nye veier?
Rådmannen anbefaler at de samme retningslinjene legges til grunn for både nye og
eksisterende veier. Det finnes enkelte kommunale veier i Enebakk som har hatt en
historisk betydning som tilsa at de skulle være kommunale, men hvor denne
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betydningen ikke lenger er til stede. Dette gjelder f.eks. veier ned til gamle fergesteder
ved Øyeren, som nå bare fungerer som gårdsveier.
5. Hvilke andre forhold skal tillegges vekt når det vurderes om en vei skal være privat
eller offentlig?
Det vil kunne være to unntak fra hovedregelen:
A. Veier som selv om de ikke oppfyller hovedkravet til å være offentlig
allikevel skal defineres som offentlige
B. Veier som oppfyller hovedkravet til å være offentlig, men som av
hensyn til andre forhold allikevel bør defineres som felles (private)
A. Veier som selv om de ikke oppfyller hovedkravet til å være offentlig allikevel skal
defineres som offentlige
Dette gjelder først å fremst veier som har en offentlig funksjon. Dette kan være at de
går fram til offentlige bygg eller anlegg som f.eks. skoler eller badeplasser. Veier som
kommunen benytter seg av i privat sammenheng bør derimot ikke defineres som
offentlige. Dette kan være hvor det ligger en privat bolig med atkomst til veien eller
veien er nødvendig av hensyn til kommunens skogsdrift. I slike tilfeller vil kommunen
være en av flere andelseiere i et felles veilag. Dersom det kun er kommunen som har
interesse av veien, men den ikke oppfyller kriteriene for å være offentlig vil den kunne
defineres som en privat vei i kommunal eie.
Gjennomgående veier som blir utsatt for trafikk fra andre enn de som har atkomst til
veien, bør også normalt defineres som kommunale. Det samme gjelder veier med
offentlige bussruter selv om disse veiene av andre årsaker ikke defineres som
offentlige.
Veier avsatt til offentlig vei i reguleringsplan og som oppfyller kravene i kommunens
veinorm og gatelysnorm, selv om de ikke oppfyller kravet til minst 25 boenheter.
Atkomster til et næringsområde må det foretas en skjønnsmessig vurdering av i f. t.
antall bedrifter som sogner til veien, lengden på veien og om veien har andre
funksjoner.
B. Veier som oppfyller hovedkravet til å være offentlig, men som av hensyn til andre
forhold allikevel bør defineres som felles (private)
Det kan være interne forhold i et utbyggingsområde som tilsier at veier skal være
felles selv om de gir atkomst til over 25 boligenheter. Det kan f.eks. være en atkomst
inn til en boligblokk med mer enn 25 boenheter eller atkomst fra felles parkeringsplass
videre inn til de enkelte boligenhetene.
Kommunen har opp igjennom tidene tatt ansvar for drift og vedlikehold av en rekke
veier som enten allikevel ikke har blitt definert som kommunale eller som ikke burde
ha vært det fordi de ikke tilfredsstiller kravene for opparbeidelse i kommunal standard.
Et minstekrav for at kommunen fortsatt skal drifte og vedlikeholde disse, dersom de
oppfyller basiskravet for kommunal vei, må være at kommunen vederlagsfritt får
overta nødvendig veigrunn for at veien skal tilfredsstille kommunal standard. Dette
slik at kommunen, ved behov og mulighet, kan opparbeide veien til tilfredsstillende
standard, og at det ikke er praktiske vanskeligheter ved drift og vedlikehold av veien
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f.eks. i f.t. snødeponering, grøfterensk o.l. Overdragelse av veigrunn må også omfatte
nødvendig grunn for snuplass/vendhammer for brøytebil.
6. Dersom det vedtas at en vei skal nedklassifiseres, skal den nedklassifiseres i den
tilstanden den er i dag, eller skal den bringes opp til en viss standard først? I tilfelle til
hvilken standard?
Dette er kanskje det vanskeligste spørsmålet å ta stilling til. Her er det flere forhold
som kan ha betydning:
* Kommunens økonomiske situasjon. Denne vil i årene framover være svært
anstrengt. Utgangspunktet for nedklassifisering av veier er at kommunen må
redusere driftsbudsjettet. Videre er det et stort behov for oppgradering av
kommunale veier, se saken om tungtransport som ble behandlet i augustmøtet i
TEK.
* Hvilken tilstand veien er i i dag. Veiene som vurderes for nedklassifisering har
et stort vedlikeholdsetterslep. Det er enklere og hyggeligere å gi fra seg noe som
er i god stand. Det kreves imidlertid betydelige summer for å oppgradere alle
veiene som skal nedklassifiseres.
* De private oppsitternes muligheter for å overta drift og vedlikehold av veien.
Samarbeid om en vei åpner for flere problemstillinger private må bli enige om.
Samarbeidet blir ikke lettere dersom det oppfattes som urettferdig at veien har
blitt nedklassifisert. Oppsitterne vil få et stort ansvar i fanget. Noen vil ha
begrenset mulighet for å håndtere dette; både økonomisk og praktisk (innhente
pris på brøyting, etc). Noen har valgt å bosette seg spredt fordi det er rimeligere å
få kjøpt bolig utenfor tettbygd strøk. Muligheten til å håndtere drift og
vedlikehold av veien kan derfor være lav.
* Om veien opprinnelig er opparbeidet av kommunen, eller om kommunen har
overtatt drift og vedlikehold av en vei som ikke har vært tilfredsstillende
opparbeidet etter kommunal standard
* Hvor mange som har atkomst fra veien
Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det ikke gjøres noe mer med den enkelte
veien før den nedklassifiseres til felles (privat). På den annen side kan det oppfattes
som urettferdig at de veiene som nedklassifiseres er av ulik standard.
Det kan skisseres 3 alternative strategier:
1. Veiene nedklassifiseres i den tilstand de har i dag.
2. Det foretas en gjennomgang av grusveiene før disse nedklassifiseres slik at
de har en akseptabel overflatestandard og en grøfterensk der kommunen
har eiendomsretten i dag
3. Det foretas en dypstabilisering og asfaltering av alle grusveier der
kommunen har eiendomsretten i dag
Rådmannen anbefaler at alternativ 1 velges. Dette alternativet vil føre til at de veiene
som fortsatt skal være kommunale kan prioriteres i det kommunale drifts- og
investeringsbudsjettet. Rådmannen vil imidlertid foreslå at kommunen tilbyr hjelp til å
etablere et privat veilag, og at kommunen kan innhente tilbud på snøbrøyting som en
opsjon til det kommunale anbudet.
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Dersom alternativ 2 velges vil dette få som konsekvens at de veiene som skal
nedklassifiseres må prioriteres i det kommunale driftsveibudsjettet de nærmeste årene,
og at nødvendig vedlikehold av de veiene som fortsatt skal være kommunale dermed
må utsettes.
Dersom alternativ 3 velges vil dette få som konsekvens at de veiene som skal
nedklassifiseres må prioriteres i de det kommunale investeringsbudsjettet de nærmeste
årene, at dette budsjettet må økes vesentlig og at nødvendig oppgradering av de veiene
som fortsatt skal være kommunale må utsettes. Jfr. egen sak om tungtransport på
kommunale veier, som konkluderer med at dersom alle kommunale veier skal
oppgraderes til å tåle 10 tonns aksellast slik TEK nå har vedtatt, så krever dette en
investering på tilsammen ca 200 - 300 mill. kroner. I dagens økonomiplan er det til
disposisjon ca 2 mill. kroner til oppgradering av kommunale veier i 2019. I tillegg
gjenstår noe midler av årets bevilgning, men disse antas oppbrukt ved årsskiftet. Det
vil føre til reduksjon i kommunens midler til drift dersom det skal oppnås ytterligere
lån til investeringer de nærmeste årene.
Hvilke veier er aktuelle for nedklassifisering?

På oppdrag fra TEK er det foretatt en foreløpig gjennomgang av hvilke veier som er aktuelle
for nedklassifisering ut i fra de kriteriene som rådmannen anbefaler i ovenstående vurdering.
Disse er listet opp i vedlegg 2.
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Til:

Enebakk kommune v/ Tore Hauger

Fra:

Advokat Tore Skar

Dato: 24.09.18
Vedr.: Nedklassifisering av kommunale veier
1.

Jeg viser til saksfremlegg til utvalg for teknikk og utvikling knyttet til kriteriene for
vurdering av om veier skal være kommunale eller private, herunder kriterier for
nedklassifisering av kommunale veier. Jeg forstår det slik at utvalg for teknikk og utvikling
har bedt administrasjonen komme tilbake med en redegjørelse/oversikt over aktuelle
rettsavgjørelser innenfor temaet. Rettspraksis er begrenset, og jeg finner det derfor riktig
også kort å kommentere enkelte problemstillinger rundt teamet nedklassifisering av
kommunale veier.

2.

Utgangspunktet etter veglova 7 er at en kommune kan gjøre vedtak om at kommunal vei
skal legges ned, dvs gjøres privat.
Oppsummeringsmessig innebærer veglova 7 at:
Det må foretas et hensiktsmessighetsskjønn.

•
•
3.

Det er ingen bindende føringer i loven mht. kravet til vedtak.
Det er «kommunal vei» som er gjenstand for nedklassifisering. Veien må derfor være
tatt opp som kommunal vei tidligere.

Mulighetene for å angripe et vedtak om privatisering av kommunal vei er svært begrenset.
Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven blir ikke fulgt i forbindelse med vedtak truffet
etter bestemmelsene i veglova kapittel 1 og det foreligger ingen klageadgang. Det er
imidlertid krav til en forsvarlig saksbehandling og en forsvarlig saksutredning. Jeg mener
det saksfremlegg som foreligger i nærværende sak tilfredsstiller disse kriterier.
Den eneste muligheten er såkalt lovlighetskontroll av privatiseringsvedtak etter
kommuneloven 59. Det er adgang til å fremme lovlighetskontroll av vedtak etter veglova
7 tredje ledd, men det kan kun brukes for det formål å kontrollere avgjørelsens
offentligrettslige lovlighet.

4.

Jeg ser av saksfremlegget at det diskuteres hvorvidt de kommunale veier kan
nedklassifiseres i den tilstand de har i dag. Rådmannens forslag innebærer en slik løsning.
Dette vil være innenfor gjeldende bestemmelser i veglova 7 fjerde ledd. Her fremgår at det
ikke er noen tekniske krav som må være oppfylt før et privatiseringsvedtak når det gjelder
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kommunale veier. Dette innebærer altså at brukerne risikerer betydelige kostnader når de
må overta vedlikeholdsansvaret.
5.

Som nevnt er det ikke mye rettspraksis knyttet til nedklassifisering av kommunale veier.
Problemstillinger som har vært oppe i rettspraksis:
a) Spørsmål om såkaltforhåndsbinding av kommunens forvaltningsmyndighet etter
veglova 7 tredje ledd.
Høyesterettsdom av 3. mai 2007, (Rt-2007-651, Veidommen) gjaldt kommunal
overtagelse av en privat fjellovergangsvei, jf bilag 1.
Kommunal overtagelse fant sted i 1996, men i 2003 besluttet kommunen å
privatisere veien.
Grunneierne mente kommunen ikke var berettiget til å nedlegge veien som
følge av kommunens tilsagn om overtagelse og vedlikehold og
forventninger fra tidligere vedlikehold.
Høyesterett kom til at grunneiernes argumentasjon ikke førte frem, men det
var dissens 3-2.
Dommen peker på en forholdsmessighetsvurdering og det som var
utslagsgivende for flertallet i Høyesterett var:
1) Det var tale om å binde en myndighet til ikke å benytte seg av sin
kompetanse
2) Bindingen hadde ikke noen en tidsbegrensing
Konklusjonen er at det er en meget høy terskel for å kunne anse kommunen for å ha
bundet seg avtalemessig til ikke å kunne privatisere kommunale veier. Det skal svært
mye til.
b) Spørsmål mht. til hvilke krav som stilles til kommunenes vedlikeholdfor at en vei skal
bli offentlig. Der kan jeg vise til:
Høyesterettsdom av 25. april 1997 (Rt-1997-637) jf bilag 2,
Tvist om hva som skal til for at kommunens vedlikehold skal gjøre at en
vei blir offentlig.
Krav om at veien er åpen "for allmenn ferdsel".
Høyesterett peker på (dommen side 5, nest siste avsnitt) at i det såkalte
vedlikeholdskravet må for det første ligge at nødvendig vedlikehold
faktisk utføres av kommunen, dernest at en fremtidig
vedlikeholdsf01pliktelse også er kommunens. Det siste må normalt
forutsette vedtak som innebærer at en slik forpliktelse for kommunen er
truffet av kompetent organ.

2
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c)

Vedtak om nedlegging (privatisering) gir ikke grunnlagfor krav om erstatningfra
brukere av veien.
Høyesteretts dom av 14.april 1961, (Rt-1961-459). Dommen vedlegges som bilag 3.
Spørsmålet var om brukere av en gammel vei som var blitt stengt, hadde
krav på erstatning for en mulig verdiforringelse for sine eiendommer.
Høyesterett gav ingen erstatning og la vekt på at avsperring av en gammel vei
og bruk av en ny vei rammet alle som bodde i området uten hensyn til om
det var ekspropriert grunn og rettigheter fra brukerne eller ikke.
Det leder igjen til - etter min oppfatning - at hvor en vei ikke avsperres, men
kun nedklassifiseres til privat vei, så gir det ildce noe erstatningskrav
mot kommunen.

Tore Skar
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Bilag nr:

Norges Høyesterett HR-2007-796-A - Rt-2007-651
Instans
Dato

Norges Høyesterett - Dom.
2007-05-03

Publisert

HR-2007-796-A - Rt-2007-651

Stikkord

Tingsrett. Nedleggelse av kommunal vei. Offentlige avtaler.

Sammendrag

En kommune hadde overtatt en privat bomvei opprustet til fylkesveistandard, men
besluttet etter noen år å nedlegge veien som kommunal vei, slik at den ble
tilbakeført til privat vei, jfvegloven 8 annet ledd. Saken gjaldt spørsmålet om
kommunen ved avtale hadde forpliktet seg til å opprettholde veien og vedlikeholde
denne. Høyesteretts flertall viste til at kommunens adgang til å binde fremtidig
bevilgningsmyndighet er begrenset, jfRt-1992-123 5, men at forvaltningen,
dersom det anses nødvendig eller ønskelig for å fremme en hjemmelslovs formål,
har en viss adgang til innen forsvarlige rammer å binde fremtidig
myndighetsutøvelse ved avtale. En avtalerettslig binding må da ha et klart
grunnlag i den inngåtte avtalen. Flertallet kom på denne bakgrunn til at kommunen
var avtalerettslig forpliktet til å overta veien, men ikke til å opprettholde den for
alltid eller for en bestemt tidsperiode. Dissens 3-2.
Ringerike tingrett - Borgarting lagmannsrett LB-2004-80202 - Høyesterett
HR2007-796-A, (sak nr. 2006/1738), sivil sak, anke.
Arild Skaret, Bernt Stuvebakken, Sigve Svenkerud, Leif Lie, Kåre Peder
Rasmushaugen, Annar Skjegstad, Sven Arild Damslora (advokat Rolf B. Nybakk)
mot Nes kommune (advokat Karsten Gjone).
Skoghøy, Stabel, Coward. Dissens: Tønder, Falkanger.

Saksgang
Parter

Forfatter

Dommer Skoghøy: Saken gjelder spørsmål om en kommune har avtalerettslig forpliktet seg til ikke å
nedlegge en kommunal veg, jf. vegloven 7 tredje ledd.
(2)

Vassfarvegen er en fjellovergangsveg mellom Hallingdal i Buskerud og Valdres i Oppland. Vegen går
fra Nesbyen i Hallingdal til Hedalen i Valdres og binder sammen kommunene Nes i Hallingdal og
Sør-Aurdal i Valdres. Den totale lengde på vegstrekningen fra Nesbyen til Hedalen er ca. 43,5 km.
Fra Nesbyen til grensen mot Oppland er strekningen 23,5 km.

(3)

Vegforbindelsen stod ferdig på slutten av 1950-tallet. Vegen var da en privat bomveg. Den hadde en
enkel skogbilvegstandard med en vegbredde på ca. 3,5 meter. De private grunneiere langs vegen var
skogeiere, setereiere og hytteeiere. Både på Buskerud- og Oppland-siden var de vegberettigede
organisert i veglag med vegstyrer, jf. vegloven 55. Vegen ble også brukt til gjennomgangstrafikk.

(4)

Den tvist Høyesterett behandler, begrenser seg til den del av Vassfarvegen som ligger i Hallingdal og
gjelder vegstrekningen fra Trytetjern til grensen mot Oppland - en strekning på ca. 19 km. Denne
vegstrekningen ligger i sin helhet i Nes kommune.

(5)

Veglaget for den del av Vassfarvegen som ligger i Buskerud, tok på begynnelsen av 1970-tallet opp
spørsmålet om vegen kunne overtas av Buskerud fylkeskommune eller Nes kommune. Nes kommune
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ønsket primært at fylkeskommunen overtok vegen, men da man ikke lyktes med dette, gikk
kommunen med på å overta den. Med tanke på en fremtidig fylkeskommunal overtakelse satte
kommunen som vilkår for å overta vegen at den ble utbedret til fylkesvegstandard. Dette innebar blant
annet at den måtte opparbeides med en vegbredde på ca. seks meter.
(6)

Opprustingen av Vassfarvegen ble forestått av veglaget på Buskerud-siden og gjennomført etappevis.
Strekningen fra Nesbyen til Trytetjern var ferdig utbedret og ble overtatt av kommunen i 1973. Denne
vegstrekningen omfattes ikke av saken. Av den vegstrekning som omfattes av saken, stod parsellen
fra Trytetjern til Todalsdammen ferdig i 1983, parsellen fra Todalsdammen til Todalen i 1984,
parsellen fra Todalen til Tjernsettjern i 1987 og parsellen fra Tjernsettjern til Vangsbekken ved
fylkesgrensen i 1991. Etter hvert som de enkelte vegparsellene var ferdig utbedret, ble de etter søknad
fra veglaget overtatt av Nes kommune, men likevel slik at den siste parsellen - strekningen fra
Tjernsettjern til Vangsbekken - ikke ble formelt overtatt før l . januar 1996. Dette hang sammen med
at kommunen stilte krav om at vegen måtte være gjeldfri før kommunen overtok den. Etter avtale
overtok imidlertid kommunen vedlikeholdsansvaret også for denne parsellen fra den var ferdig
opprustet i 1991.

(7)

Ved opprustingen fikk Vassfarvegen i samsvar med kommunens forutsetning om fylkesvegstandard
en vegbredde på ca. seks meter. Den er fortsatt en grusveg.

(8)

Veglaget finansierte opprustingen blant annet ved låneopptak. Den hovedsakelige inntektskilde for
veglaget var bompenger fra trafikkantene. På midten av 1980-tallet lå bompengeinntektene på rundt
kr 100.000 per år. Det siste år det er fremlagt regnskapsopplysninger for, er 1992.
Bompengeinntektene utgjorde da kr 180.948 inklusive inntekter fra salg av årskort. Det er imidlertid
også ytet betydelige offentlige tilskudd - særlig fra Nes kommune. Etter det som er opplyst, har
kommunen i perioden 1970-1995 til sammen ytet tilskudd med kr 1.669.000. I tillegg har kommunen
bistått med teknisk kompetanse ved vegutbyggingen.

(9)

Grunneierne langs vegen har ved utbedringen av vegen i to omganger ytet direkte økonomiske bidrag.
1 1988 ble det holdt et utgiftsfordelingsskjønn etter vegloven 54, og i henhold til dette ble
hytteeierne pålagt å betale kr 4.000 per hytte, skogeierne kr 3 per dekar og setereierne kr I .500 per
seter pluss kr 3 per dekar skog. I tillegg til dette ble det for å få vegen gjeldfri til 1. januar 1996,
innbetalt fra grunneierne et beløp på ca. kr I .000 hver.
For at kostnadene med utbedringen av vegen skulle bli fritatt for merverdiavgift, henvendte vegstyret for
Vassfarvegen seg i brev av 3. januar 1983 til Nes kommune med anmodning om at kommunen fattet
et vedtak om at den «skal overta vegen fram til Oppland grense en gang i fremtiden». Denne
anmodningen ble imøtekommet, og i møte 27. januar 1983 traff Nes kommunestyre dette vedtak:
«Nes kommune sier seg villig til å overta Vassfarvegen fram til Oppland grense når den er
ferdig utbedret og krav til fylkesveistandard er oppfylt.»
På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon foreslo rådmannen høsten 2002 å nedlegge
Vassfarvegen som kommunal veg, jf. vegloven 7 tredje ledd. Han antok at kommunen på denne
måten kunne spare ca. kr 400.000 per år. I møte 16. januar 2003 vedtok kommunestyret å nedsette en
arbeidsgruppe med representanter for de grunneierne som sognet til vegen, og kommunen. Gruppen
fikk som mandat å se på alternative forslag til fortsatt drift av Vassfarvegen med besparelse for
kommunen. Det ble i denne sammenheng på nytt tatt kontakt med Buskerud fylkeskommune med
anmodning om omklassifisering av vegen til fylkesveg, men heller ikke denne gang førte
anmodningen frem. Konklusjonen i arbeidsgruppens notat av 30. november 2003 er at det reelt bare
er to alternativer: Enten å beholde vegen som kommunal veg eller omgjøre den til privat
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bompengefinansiert veg. Etter dette traff Nes kommunestyre I l . desember 2003 følgende vedtak:
«Nes kommunestyre finner å nedlegge Vassfarvegen som kommunal veg fra innom Trytetjern og
frem til Oppland grense.
Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.02.04. Fra samme dato opphører alt kommunalt ansvar og
vedlikehold på den samme strekningen.
Nes kommune tar initiativ til å kalle inn aktuelle parter for å velge vegstyre.»
(12)

Nedleggelsesvedtaket innbar at vegen ble tilbakeført til privat veg, jf. vegloven 8 andre ledd.

(13)

Etter det som er opplyst, er det i dag ca. 300 grunneiere som sogner til den aktuelle vegstrekning. Ved
stevning 4. februar 2004 reiste sju av disse søksmål mot kommunen for Hallingdal tingrett med krav
om dom for at Nes kommunes vedtak om å nedlegge Vassfarvegen som kommunal veg fra «innom
Trytetjern og frem til Oppland grense» var «urettmessig i forhold til saksøkerne», og at
vegstrekningen fortsatt er å «anse som kommunal veg i fremtiden, på grunnlag av den kommunale
overtagelse som skjedde etappevis frem til l . januar 1996». Noen av saksøkerne hadde sittet i styret
for veglaget før kommunen overtok vegen i 1996, og veglaget ble nedlagt. På grunn av
dommerinhabilitet ble saken overført fra Hallingdal til Ringerike tingrett.

Som følge av rettssaken er kommunestyrets vedtak om vegnedleggelse ikke blitt gjennomført. Det
vedlikehold som har vært utført på vegen etter nedleggelsesvedtaket, har vært utført av kommunen.
(15)

Ringerike tingrett avsa 28. september 2004 dom med slik domsslutning:
«l. Nes kommunes vedtak om nedlegging av Vassfarvegen som kommunal veg fra «innom
Trytetjern og frem til Oppland grense», er urettmessig i forhold til saksøkerne.
Vegstrekningen er fortsatt å anse som kommunal veg i fremtiden, på grunnlag av den
kommunale overtagelse som skjedde etappevis frem til l . januar 1996.
2. Nes kommune dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale sakens
omkostninger med kr 105.361 med tillegg av 8,75 % rente fra forfall til betaling skjer.»

(16)

Dommen bygger på at Nes kommune hadde inngått et gjensidig forpliktende samarbeid med de
grunneierne som sognet til Vassfarvegen, om å oppruste den til fylkesvegstandard, og at kommunen
som ledd i dette hadde påtatt seg fremtidig vedlikehold. Denne forpliktelse kunne kommunen etter
tingrettens syn ikke rettmessig gå fra. Kommunens vedtak om å nedlegge vegen som kommunal veg
var dermed urettmessig overfor saksøkerne.

(17)

Nes kommune påanket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett, som 18. september 2006 avsa
dom (LB-2004-80202) med slik domsslutning:
«l . Nes kommune frifinnes.
2. Saksomkostninger for tingretten tilkjennes ikke.
3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Arild Skaret, Bernt Stuvebakken, Sigve
Svenkerud, Leif Lie, Kåre Peder Rasmushaugen, Annar Skjegstad og Sven Arild
Damslora in solidum til Nes kommune 101.261 - etthundreogettusentohundreogsekstien kroner, innen 2 to - uker fra forkynnelsen av denne dom, med tillegg av lovens
forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.»

(18)

Lagmannsretten fant det tvilsomt om kommunen hadde rettslig adgang til uten noen tidsavgrensning å
binde seg til ikke å bruke sin myndighet etter vegloven 7 tredje ledd til å vedta å nedlegge vegen.
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Dersom det skulle være adgang til dette, måtte det etter lagmannsrettens oppfatning «i hvert fall mye
til for at man i det enkelte tilfelle skal kunne si at en slik binding foreligger». På denne bakgrunn
kunne lagmannsretten ikke se at det i avtalen om at kommunen skulle overta vegen, kunne
innfortolkes en bestemmelse om at vegen ikke skulle kunne legges ned igjen.
(19)

Arild Skaret, Bernt Stuvebakken, Sigve Svenkerud, Leif Lie, Kåre Peder Rasmushaugen, Annar
Skjegstad og Sven Arild Damslora har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken retter seg
mot innholdet av lagmannsrettens dom. Både rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen er angrepet.

(20)

Det er for Høyesterett fremlagt skriftlige forklaringer fra ordføreren i Nes kommune, tre av de
ankende parter og to vitner. Bortsett fra ett av vitnene har samtlige også avgitt forklaringer for
tingretten og lagmannsretten. Selv om det for Høyesterett er fremlagt enkelte nye dokumenter, står
saken i det vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for de lavere instanser.

(21)

De ankende parter, Arild Skaret mfl., har i korte trekk anført:

(22)

Ved det prinsippvedtak Nes kommunestyre traff 27. januar 1983, har kommunen avtalerettslig
forpliktet seg til å overta Vassfarvegen og vedlikeholde den for fremtiden. Domstolene har vært lite
tilbøyelige til å anse det offentlige for å ha gitt avkall på reguleringsmyndighet. Opprettholdelse av
Vassfarvegen som kommunal veg har betydning for kommunens budsjett, men begrenser for øvrig
ikke kommunens fremtidige myndighetsutøvelse.

(23)

Det var kommunen som med tanke på en eventuell fremtidig fylkeskommunal overtakelse av vegen
ønsket fylkesvegstandard. De grunneierne som sogner til vegen, var ikke interessert i merkostnadene
ved oppgraderingen, men gikk med på dette fordi de deretter ville bli fritatt for utgiftene til
vedlikehold. Den oppgraderte vegen innebærer dessuten høyere kostnader til vedlikehold, og også av
denne grunn vil det være urimelig om kommunen etter å ha presset igjennom den høyere
vegstandarden, nå skal kunne overlate det fremtidige vedlikehold til grunneierne. Kommunen kan
ikke forlede grunneierne langs vegen til å ruste opp vegen til fylkesvegstandard og så trekke seg.

(24)

I forbindelse med opprustingen av Vassfarvegen har grunneierne langs vegen avgitt fri grunn. De har
også finansiert opprustingen ved innkreving av bompenger, låneopptak, dugnadsinnsats og innskudd
av egne midler. Riktignok er det ytet tilskudd både fra fylkeskommunen og kommunen, men dette har
sammenheng med at også de har interesse i vegen. Kommunens mål med vegprosjektet har vært å
oppnå en bedre veg mellom Hallingdal og Valdres. Dette ville ikke bare komme fastboende og
hytteeiere til gode, men hadde også betydning for næringsliv og reiseliv/turisme. En oppgradering var
også ønskelig av beredskapsmessige hensyn. Ved en eventuell stengning av vegen gjennom
Hallingdal vil trafikken kunne omdirigeres via Vassfarvegen til Valdres.

(25)

Med sikte på at arbeidet med oppgradering av vegen ikke skulle bli belastet med merverdiavgift, traff
kommunen 27. januar 1983 prinsippvedtak om at kommunen skulle overta vegen. Dette styrket
grunneiernes tro på at den kommunale overtakelse var permanent.
Som begrunnelse for å nedlegge vegen har kommunen vist til vanskelig økonomi. Pengemangel er
imidlertid ikke et argument som fritar fra forpliktelser. Dessuten skyldes det langt på veg kommunen
selv at vedlikeholdet er blitt så dyrt, da dette har vært forsømt siden 1996. Topplaget på vegen er
nedslitt, slik at det nå er behov for å legge på store mengder grus. Det er anslått at det vil koste rundt
kr 2.000.000 å sette vegen i den stand den var da kommunen overtok.
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(27)

Den omstendighet at det ikke har lyktes for kommunen å oppnå en fylkeskommunal overtakelse, gir
heller ikke grunn til å gå fra forpliktelsen til å opprettholde vegen. Før kommunen traff
prinsippvedtaket av 27. januar 1983, hadde kommunen vært i kontakt med fylkeskommunen, og
kommunen var klar over at det ville bli vanskelig å få fylkeskommunen til å overta vegen.

(28)

Da kommunen overtok den siste parsellen av Vassfarvegen fra l . januar 1996, ble veglaget nedlagt.
Det eksisterer i dag ikke noe veglag som kan overta driften av vegen.

(29)

Arild Skaret mfl. har nedlagt slik påstand: «l . Tingrettens dom stadfestes.
2. Nes kommune dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsretten og Høyesterett,
med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd
første punktum, fra forfall til betaling skjer.»

(30)

Ankemotparten, Nes kommune, har i korte trekk anført:

Spørsmålet er om Nes kommune ved avtale har avskåret seg fra å bruke den hjemmel som kommunen har
i vegloven 7 tredje ledd til å vedta nedleggelse av kommunal veg, og om kommunen i det hele tatt kan
inngå avtale om ikke-bruk av offentlig myndighet. Etter kommunens oppfatning kan den ikke ha
adgang til å binde seg for all fremtid til ikke å benytte seg av myndigheten til å vedta å legge ned
kommunal veg. Noen slik forpliktelse har kommunen heller ikke påtatt seg. Kommunen forpliktet seg
i prinsippvedtaket av 27. januar 1983 til å overta vegen, men den har ikke fraskrevet seg adgangen til
å legge ned vegen igjen. En avtale om at kommunen ikke skulle kunne vedta å legge ned vegen, må
ha et klart grunnlag. Det erkjennes at kommunen ikke umiddelbart etter overtakelsen kunne ha vedtatt
å legge ned vegen, men den har ikke fraskrevet seg retten til senere å vedta nedleggelse. Fraskrivelse
av nedleggelsesretten kan ikke innfortolkes i noen av de vedtak som er truffet.
(32)

Uavhengig av om kommunen hadde overtatt Vassfarvegen, ville det ha vært nødvendig å oppruste
denne. Det at kommunen har stilt vilkår om at vegen ble oppgradert til fylkesvegstandard, kan ikke
innebære at kommunen har fraskrevet seg adgangen til senere å legge ned vegen. Det samme gjelder
den omstendighet at grunneierne langs vegen har avstått fri grunn.

(33)

Opprustingen av Vassfarvegen ble forestått av veglaget, og den sentrale inntektskilden som dette
hadde, var bompenger, som ble betalt av dem som brukte vegen - både grunneiere og andre. Det er
imidlertid også ytet betydelige offentlige tilskudd - særlig fra Nes kommune. Det samlede tilskudd
som kommunen har ytet i årene 1970-1995, utgjør kr 1.669.000. Merkostnadene til oppgradering fra
kommunal til fylkeskommunal standard på vegen er åpenbart dekket gjennom disse tilskuddene.

(34)

Det er riktig at grunneierne langs vegen i to omganger har ytet direkte økonomiske tilskudd til denne.
På den annen side har imidlertid trafikkantene i den perioden kommunen har hatt ansvaret for vegen,
vært fritatt for bompenger, og etter hvert som de enkelte vegparsellene ble ferdigstilt, overtok
kommunen vedlikeholdet. De økonomiske tilskudd som grunneierne har ytet, kan ikke medføre at
kommunen er avskåret fra å beslutte nedleggelse. Sammenlignet med de tilskudd kommunen har ytet,
er de direkte økonomiske bidragene fra grunneierne relativt begrensede.

(35)

De private parter har utvilsomt ytet betydelig arbeidsinnsats i forbindelse med opprustingen og driften
av vegen - både i form av alminnelig administrasjon og i forbindelse med bomvaktordninger mv. Men
etter kommunens oppfatning kan heller ikke dette forhold medføre at overtakelsesavtalen må tolkes
slik at kommunen har gitt avkall på sin myndighet etter vegloven 7 tredje ledd.
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For fremtiden kan Vassfarvegen igjen bli bompengefinansiert. Kommunen har for øvrig tilbudt å finansiere
en automatbom, som har et betydelig større inntektspotensial enn den manuelle bommen man hadde
frem til 1996. Kommunen har også tilbudt et direkte økonomisk tilskudd i forbindelse med at vegen
igjen skal bli privat.
(37)

Nes kommune har nedlagt slik påstand:
«l . Borgarting lagmannsretts dom stadfestes.
2. De ankende parter dømmes til in solidum å betale sakens omkostninger for Høyesterett med
tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.»

(38)

Mitt syn på saken

Jeg er kommet til at anken ikke kan føre frem.
Spørsmålet er om Nes kommune overfor de grunneiere som sogner til Vassfarvegen, har forpliktet seg til
for fremtiden å opprettholde vegen som kommunal veg og vedlikeholde denne. Dette avhenger av i
hvilken grad kommunen har adgang til på avtalerettslig grunnlag å binde sin fremtidige
bevilgningsmyndighet, og i den utstrekning kommunen har adgang til dette, hvilke krav som må
stilles til avtalegrunnlaget. Disse spørsmålene henger sammen. Kommunene er pålagt en rekke
oppgaver og har plikt til å forvalte sine økonomiske ressurser slik at den er i stand til å oppfylle de
oppgaver de er pålagt, til beste for innbyggerne.
(41)

De betenkeligheter som knytter seg til at en kommune skal kunne forhåndsbinde
bevilgningsmyndigheten, knytter seg for det første til at de faktiske forhold kan forandre seg eller det
kan fremkomme nye opplysninger som kommunen ikke var kjent med da tilsagnet ble gitt. Etter at
kommunen har inngått avtale om et tiltak innenfor samferdselssektoren, kan det for eksempel tenkes
at befolkningsutviklingen eller de krav som stilles til kommunens tjenester, medfører at kommunens
utgifter til sosial- eller eldreomsorg eller til skole- og barnehagesektoren øker på en måte som man
ikke kunne ha forestilt seg da avtalen ble inngått. For det andre kan også de politiske prioriteringer ha
endret seg. Dette kan ha skjedd som følge av at de alminnelige oppfatningene i samfunnet har endret
seg, eller at det har skjedd en politisk kursendring etter et valg. I den grad man aksepterer at
forvaltningen skal kunne binde sin myndighetsutøvelse, vil det være vanskelig å få gjennomført en
politisk kursendring. Dette vil representere en begrensning for demokratiet. Domstolene har på
bakgrunn av de betenkeligheter som knytter seg til at det offentlige skal binde sin fremtidige
myndighetsutøvelse, vært svært tilbakeholdne med å akseptere avtaler om dette, se NOU 2003 :24
Mer effektiv bygningslovgivning, side 145 ff. og Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, 8. utgave 2006,
side 403 ff. med nærmere henvisninger til rettspraksis.

(42)

Som påpekt av Høyesterett i Rt-1992-1235 på side 1240, må forvaltningen dersom det anses
nødvendig eller ønskelig for å fremme en hjemmelslovs formål, ha adgang til i en viss utstrekning å
binde sin fremtidige myndighetsutøvelse ved avtale. Bindingen må imidlertid holdes innenfor
forsvarlige rammer, og hvor langt forvaltningen kan binde seg, stiller seg noe forskjellig på de ulike
forvaltningsområder. Avgjørelsen må bero på en avveining av forvaltningens interesse i til enhver tid
å kunne forvalte offentlig myndighet og offentlige midler til beste for fellesskapet, og behovet for å
kunne oppnå ønskede målsetninger eller løsninger ved å binde fremtidig myndighetsutøvelse. For å
sikre at spørsmålet om fremtidsbinding er blitt tilstrekkelig grundig overveid, må det også stilles krav
om at bindingen har et klart grunnlag i den avtale som måtte være inngått.
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På grunn av de betenkeligheter som gjør seg gjeldende mot at kommunene skal binde sin fremtidige
bevilgningsmyndighet, finner jeg det klart at en kommune ikke kan inngå en evigvarende forpliktelse
til å opprettholde en veg som kommunal veg. For hvor lang tid kommunen eventuelt kan forplikte
seg, finner jeg ikke grunn til å gå nærmere inn på, da jeg ikke kan se at Nes kommune kan anses å ha
påtatt
seg noen slik forpliktelse her.
(44)

Som hovedgrunnlag for at kommunen er avtalerettslig forpliktet til å opprettholde Vassfarvegen som
kommunal veg, har de ankende parter påberopt det prinsippvedtak Nes kommunestyre traff 27. januar
1983. Bakgrunnen for vedtaket var ønske om at vegprosjektet skulle bli fritatt for merverdiavgift.
Med hjemmel i merverdiavgiftsloven 16 andre ledd, jf. første ledd nr. 13 er det ved forskrift 20.
november 1972 I bestemt at det ikke skal betales merverdiavgift (utgående avgift) av omsetning av
tjenester i siste omsetningsledd som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og
vedlikehold av offentlig veg. I forskriftens 3 er det fastsatt:
«Like med offentlig veg regnes annen veg åpen for allmenn ferdsel som anlegges for privat
regning, f.eks. av veg-, bru- eller tunnelselskap, velforening, grendelag eller andre lag, forutsatt
at det bindende vedtas i stat, fylke eller kommune at vegen skal tas opp som offentlig veg.»

(45)

For å oppnå avgiftsfrihet etter denne bestemmelse måtte kommunestyret treffe bindende vedtak om at
Vassfarvegen skulle opptas som kommunal veg.

(46)

Etter anmodning fra veglaget for Vassfarvegen 3. januar 1983 gikk rådmannen inn for at kommunen
skulle treffe et slikt vedtak. Rådmannen foreslo følgende formulering:
«Kommunen sier seg villig til å overta vedlikeholdet av de vegparseller som etterhvert
utbedres og opparbeides til den standard som kommunen har for overtakelse av private veger
i uregulerte strøk. Dog må det være en forutsetning at de utbedrede parseller er
sammenhengende fra den parsell som kommunen tidligere har vedtatt å overta når den er
utbygget (K.sak nr 105/82 vegstrekningen Trytetjern - Todalsdammen).»

(47)

Under behandlingen i formannskapet 19. januar 1983 gikk flertallet inn for å tilrå overfor
kommunestyret at rådmannens forslag ble vedtatt. Et mindretall fremsatte imidlertid følgende forslag:
«Nes kommune sier seg villig til å overta Vassfarvegen fram til Oppland grense når den er
ferdig utbedret og krav til fylkesveistandard er oppfylt.»

(48)

Under kommunestyrebehandlingen 27. januar 1983 ble mindretallsforslaget enstemmig vedtatt.

(49)

Mellom kommunestyrets vedtak og rådmannens innstilling er det blant annet den forskjell at
kommunen etter kommunestyrets vedtak skulle «overta Vassfarvegen», mens den etter rådmannens
forslag skulle «overta vedlikeholdet» av vegen. Det finnes ingen opplysninger om hvorfor
rådmannens forslag til formulering ikke ble fulgt på dette punkt, men jeg antar at det kan ha
sammenheng med det krav som forskriften om avgiftsfritak 3 stiller. Etter denne må kommunen
bindende vedta at vegen skal «tas opp som offentlig veg». Men uansett hvordan det måtte forholde
seg med dette, kan den nyanseforskjell som det er mellom de to formuleringene, etter min oppfatning
ikke tillegges nevneverdig vekt. I forskriftens krav om at vegprosjektet skal «tas opp som offentlig
veg», må det ligge en forutsetning om at kommunen skal overta ansvaret for vegen, og dette omfatter
blant annet fremtidig vedlikehold.
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(50)

Ved tolkingen av kommunestyrevedtaket av 27. januar 1983 må det etter min mening tillegges
vesentlig betydning at forskriften om avgiftsfritak bare stiller krav om at det må foreligge et bindende
vedtak om at vegen skal bli opptatt som offentlig veg. Forskriften krever ikke at det offentlige - for
alltid eller for noen bestemt minstetid - skal ha forpliktet seg til å opprettholde vegen som offentlig
veg. Dersom kommunen etter å ha opptatt en veg som offentlig veg, på grunn av endrede
omstendigheter eller på grunn av nye politiske prioriteringer finner det riktig å nedlegge vegen, vil det
derfor ikke representere noen bristende forutsetning for avgiftsfritaket.

(51)

Til støtte for at kommunen har påtatt seg en forpliktelse til fremtidig vedlikehold, har de ankende
parter blant annet vist til den innsats grunneierne langs vegen har lagt ned for å få den bygd, og de
økonomiske bidrag de har ytet, og at det fra deres side har vært en forutsetning at de damed skulle bli
fritatt fra fremtidig vedlikehold. Det er ikke bestridt at grunneierne har lagt ned en betydelig innsats for
å få gjennomført vegprosjektet, og jeg finner det også klart at alle parter har gått ut fra at når kommunen
overtok vegen, ville den også sørge for å vedlikeholde denne. Dette er blant annet kommet til uttrykk i
rådmannens innstilling til kommunestyrets vedtak av 23. mai 1990 vedrørende fullføring av den siste
etappe av Vassfarvegen, hvor det heter:
i dag er vegen overtatt som kommunal veg fra Nesbyen til Tjernsettjern, og Nes
kommune har gjennom kommunestyrevedtak forpliktet seg til å overta vedlikeholdet når
vegprosjektet står ferdig fram til Oppland grense.»

(52)

Det rådmannen her må sikte til, er kommunestyrets prinsippvedtak av 27. januar 1983. Etter min
oppfatning kan man imidlertid ikke fra den omstendighet at kommunen har forpliktet seg til å overta
Vassfarvegen, og dermed forutsetningsvis det fremtidige vedlikehold av denne, slutte at kommunen
har påtatt seg en rettslig forpliktelse til for alltid eller for noen bestemt minsteperiode å opprettholde
Vassfarvegen som kommunal veg. Slik jeg ser det, forpliktet kommunen seg i 1983 til å overta vegen,
men den har ved sin overtakelse av vegen ikke avskåret seg fra til enhver tid å vurdere hvorvidt det
finnes formålstjenlig å opprettholde vegen som kommunal. Dersom kommunen skulle ha begrenset
sin myndighet etter vegloven 7 tredje ledd til å beslutte nedleggelse av vegen, måtte den i det minste
ha vurdert for hvor lang tid forpliktelsen til å opprettholde vegen skulle stå ved lag, da den ikke kan
påta seg noen evigvarende forpliktelse til dette. Noen slik vurdering er aldri blitt foretatt.

Som argument for at spørsmålet om vegen skal opprettholdes som kommunal veg, ikke kan skilles fra
plikten til å overta den, har de ankende parter vist til at kommunen ikke umiddelbart etter
overtakelsen kunne ha truffet beslutning om å nedlegge vegen. Selv om det etter min mening må
skilles mellom forpliktelse til å overta vegen og forpliktelse til for fremtiden å opprettholde denne
som kommunal veg, er jeg enig i at en beslutning om å nedlegge vegen vanskelig kunne ha vært
truffet i umiddelbar tilknytning til overtakelsen. I det foreliggende tilfellet er imidlertid
nedleggelsesbeslutningen truffet 20 år etter at kommunen forpliktet seg til å overta vegen og nærmere
åtte år etter at overtakelsen var endelig gjennomført. Når kommunen har overtatt vegen, og
beslutningen om å nedlegge den er truffet på grunnlag av en selvstendig og ny vurdering av
kommunens behov og hvilke formål som bør prioriteres, kan jeg ikke se at nedleggelsesbeslutningen
representerer noe mislighold av overtakelsesforpliktelsen.
(54)

De ankende parter har lagt stor vekt på at det var kommunen som ønsket at Vassfarvegen skulle rustes
opp til fylkesvegstandard, og at denne høyere standard medfører høyere vedlikeholdskostnader. Jeg
har forståelse for at det for grunneierne kan føles urimelig at de som følge av kommunens krav til
vegstandard vil bli påført høyere vedlikeholdskostnader enn det de ville ha hatt om kommunen aldri
hadde overtatt vegen. Dette kan likevel ikke danne grunnlag for en rettslig forpliktelse for kommunen
til å opprettholde vegen som kommunal veg.
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(55)

Etter mitt syn har de ankende parter også tegnet et noe ensidig bilde av situasjonen. Som det fremgår
av den redegjørelse jeg har gitt for saksforholdet, har kommunen i perioden 1970-1995 ytet tilskudd
med til sammen kr I .669.000. Etter opprustingen av vegen har kommunen frem til i dag også hatt
ansvaret for vedlikehold av vegen. Fra de enkelte parseller av vegen er blitt overtatt av kommunen,
har grunneierne vært fullstendig fri for vedlikeholdsforpliktelser. Kommunen har også tilbudt å yte
økonomisk tilskudd i forbindelse med at vegen igjen skal bli privat. Dette medfører at kommunens
standpunkt alt i alt ikke vil virke så urimelig overfor grunneierne som de ankende parter har hevdet.
Som argument for at kommunen skal ha bundet seg til å opprettholde vegen som kommunal veg, har de
ankende parter også vist til at grunneierne langs vegen har avgitt fri grunn. Jeg kan imidlertid ikke se
at dette skulle medføre noen særskilt forpliktelse for kommunen. Grunneierne har interesse av vegen,
og uansett hvem som har ansvaret for den, vil den legge beslag på grunnarealer.

(57) Endelig er det fra de ankende parters side blitt anført at oppgraderingen av vegen ikke bare er blitt
gjennomført av hensyn til de grunneierne som sogner til vegen, men at også kommunen har hatt en
selvstendig interesse i å få en bedre veg mellom Hallingdal og Valdres. Dette finner jeg i høy grad
sannsynlig. Det er imidlertid kommunen som til enhver tid må vurdere hvordan de midler den rår over,
skal forvaltes til fellesskapets beste. Jeg kan ikke se at den omstendighet at kommunen har hatt en
selvstendig interesse i vegprosjektet, kan f01•plikte kommunen til å opprettholde vegen som
kommunal veg.
Jeg er på dette grunnlag kommet til at Nes kommune bare har forpliktet seg til å overta Vassfarvegen etter
hvert som vegen ble opprustet til avtalt standard, men at kommunen ikke har forpliktet seg til å
opprettholde vegen som kommunal veg for alltid eller for noen bestemt minsteperiode. Nes
kommunestyres vedtak av I l . desember 2003 om å nedlegge vegen som kommunal veg er basert på
en vurdering av kommunens økonomi på dette tidspunkt, og hvilke formål som skal prioriteres. Jeg
kan ikke se at dette vedtaket kan anses som noe brudd på den forpliktelse kommunen i 1983 påtok seg
til å overta vegen. Dette innebærer at jeg er enig med lagmannsretten i at Nes kommune må frifinnes.
(59) Ut fra det resultat jeg er kommet til, har anken vært forgjeves. Saken har imidlertid reist prinsipielle
rettsspørsmål og fått forskjellig utfall i tingretten og lagmannsretten. På denne bakgrunn finner jeg at
hver av partene bør bære sine omkostninger for alle instanser, se tvistemålsloven 180 første ledd, jf.
172 andre ledd.
Jeg stemmer for denne dom:
l . Lagmannsrettens dom - domsslutningen punkt I - stadfestes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.
(61)

Dommer Tønder: Jeg er kommet til et annet resultat enn førstvoterende. For meg blir det et vesentlig
spørsmål hvorvidt Nes kommune har forpliktet seg til å overta vedlikeholdet av vegen.

I denne forbindelse er den dimensjonering som vegen fikk, av sentral betydning - nemlig at den ble bygget
med sikte på å tilfredsstille fylkesvegstandard, hvilket blant annet innebærer en vegbredde på ca. seks
meter. Det vesentlige i denne forbindelse er at vedlikeholdsutgiftene knyttet til en seks meter bred
veg, vil være langt høyere enn om vegen skulle beholde sin opprinnelige vegbredde på 3,5 meter.
Jeg finner det klart at fylkesvegstandard representerer en vegstandard som går ut over det reelle behov for
vegens private interessenter. For skogbruket er dette direkte uttalt i brev 3. desember 1981 fra
herredsskogmesteren til Fylkeslandbrukskontoret i Buskerud, der det gis uttrykk for at «Vassfarvegen
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i sin nåværende stand [er] tilfredsstillende for tømmertransport». Det samme ble gjentatt under
skjønnet i 1988. Selv om det ikke foreligger konkrete uttalelser fra setereierne, er det all grunn til å tro
at det samme gjaldt for disse. Under skjønnet ble det også fra en rekke hytteeiere uttalt at
dimensjoneringen gikk ut over deres reelle behov, og at de så en utviding av vegen som en direkte
ulempe for dem.
(64)

Kravet om fylkesvegstandard som betingelse fra kommunens side for overtakelse av vegen som
offentlig veg, er således ensidig satt i kommunens interesse. Opprinnelig var kravet motivert med et
ønske om at fylkeskommunen skulle overta vegen. Da prinsippvedtaket ble gjort av Nes
kommunestyre 27. januar 1983 om å overta Vassfarvegen, var det imidlertid liten utsikt til at
fylkeskommunen ville overta vegen. Dette var senest bekreftet i fylkesvegsjefens brev av 9. februar
1982, der han under henvisning til fylkeskommunens økonomi viser til de «framtidige forpliktelser»
en slik overtakelse vil innebære, noe jeg oppfatter som en henvisning til framtidige
vedlikeholdsutgifter. I innstillingen til vedtaket fra kommunens rådmann er da heller ikke vilkåret om
fylkesvegstandard tatt med, kun at vegen skulle tilfredsstille «den standard som kommunen har for
overtakelse av private veger i uregulert strøk». Kommunestyret vedtok likevel enstemmig at vegen
måtte tilfredsstille fylkesvegstandard.

(65)

Det er naturlig å se dette i sammenheng med de målsettinger kommunen hadde for vegen, og som lå
til grunn for kommunens interesse i overtakelse. I brev 4. mars 1983 fra Nes kommune til Kommunalog arbeidsdepartementet vedrørende søknad om støtte for ekstraordinære sysselsettingsmidler for
ombygging av vegen, heter det:
«Vegen er i dag en viktig sammenbindingsveg mellom Buskerud og Oppland fylker og
mellom Nes og Sør-Aurdal kommuner. Den er mye brukt og den vil bli enda mere trafikken
når den blir utbedret.»

(66)

Dette blir ytterligere utdypet i en «totalvurdering av kommunalt engasjement i Vassfarvegen» som
kommuneingeniøren foretok i notat av l . november 1985. Etter å ha pekt på vegens betydning for
skogeiere, setereiere og hytteeiere, uttaler han:
«Videre betyr vegforbindelsen den korteste strekning i østlig retning mot Valdres og
Gudbrandsdalen. For motsatt trafikk vil vegen gi ca. 900 faste bosatte og ca. 1000 hytter i
Hedalen kort adkomst til Nesbyen og de tjenester som et godt utbygget handelssentrum kan
gi. Videre adkomst til Numedal og Sigdal blir opprettet.»

I samme notat gis følgende konklusjon:
«Vegen tjener behovet for adkomst til store skog- og friluftsområder, hytte- og
seterområder (ca. 200). Den viktigste funksjon er sambinding med Heddal og Bagn på
Opplandssiden.»
I andre sammenhenger er nevnt vegens betydning for alpinanlegg og turisme og som beredskapsveg i
tilfelle stenging av europavegen gjennom kommunen.
(69)

Det er etter dette naturlig å se kommunestyrets endelige vedtak med krav om fylkesvegstandard som
en konsekvens av at vegens <<viktigste funksjon» var å tjene som sammenbindingsveg mellom
Hallingdal og Valdres.

(70)

Det var en klar betingelse fra vegstyrets side for å gå i gang med omleggingen til fylkesvegstandard,
at kommunen forpliktet seg til å overta vegen. Dette har da også kommunen vært fullt innforstått med.
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I brev I l . januar 1982 fra kommunens rådmann til Vegsjefen i Buskerud i forbindelse med
kommunens forsøk på å få fylkeskommunen til å overta vegen, uttales således følgende:
«Vi har forstått det slik at det er absolutt nødvendig for vegstyret å få avklaret om
Vassfarvegen en gang i fremtiden kan bli overtatt som fylkesveg. Dette spørsmål er
avgjørende for hvordan vegstyret skal legge opp arbeide med utbedring av vegen. En senere
overtakelse av Vassfarvegen som fylkesveg vil sannsynligvis kreve en annen standard på
vegen enn om det f01tsatt bare skal bli en privat fjellovergangsveg.»
På samme måte uttaler han i brev 28. september 1982 til Hovedutvalget for samferdsel at «(h)vis vegen
fortsatt skal være en privat veg vil utbedringen måtte gjøres på en noe annen måte enn om det er utsikt
til en overtakelse fra det offentliges side». Det er i denne forbindelse også verdt å merke seg at
vegstyret for hver etappe i omleggingsarbeidet på forhånd sikret seg kommunestyrets vedtak om å
overta vegen når den sto ferdig.
(72)

Vegstyret ønsket således å sikre seg mot å bli sittende med et betydelig vedlikeholdsansvar for en veg
med en standard som klart gikk ut over eget behov. Også på dette punkt har kommunen vært fullt
innforstått med vegstyrets forutsetning. I den forbindelse vises til at rådmannen innleder sin
innstilling i forbindelse med prinsippvedtaket i 1983 med å uttale at «(k)ommunen sier seg villig til å
overta vedlikeholdet av de vegparseller som etterhvert utbedres og opparbeides ...». Jeg ser det slik at
det var kravet om fylkesvegstandard som skilte kommunestyrets vedtak fra rådmannens innstilling, og
ikke hva som nærmere lå i overtakelsen med hensyn til forpliktelsen til å overta vedlikeholdsansvaret.
Dette er kommet klart til uttrykk i rådmannens innstilling i forbindelse med kommunestyrets vedtak
av 23. mai 1990 vedrørende fullføringen av vegen fram til Opplands grense. Her heter det:
«Pr. idag er vegen overtatt som kommunal veg fra Nesbyen til Tjernsettjern, og Nes
kommune har gjennom kommunestyrevedtak forpliktet seg til å overta vedlikeholdet når
vegprosjektet står ferdig fram til Oppland grense.»

(73)

Her gis det direkte uttrykk for at en rettslig forpliktelse til å overta vedlikeholdsansvaret ligger
implisitt i kommunestyrets vedtak.

(74)

En ytterligere bekreftelse på at begge parters forutsetning var at kommunen ved overtakelsen
forpliktet seg til å sørge for vegens vedlikehold, følger av de betingelser som var knyttet til
momsfritaket for investeringene. Den direkte foranledning for prinsippvedtaket i 1983 var således
ønsket om momsfritak for investeringene i vegen. Som det framgår av 3 i forskriften, slik den er sitert
av førstvoterende, var det en forutsetning for avgiftsfritaket at kommunestyret fattet et «bindende
vedtak» om at vegen skulle tas opp som offentlig veg.

Innholdet i kravet må forstås på bakgrunn av veglovens definisjon av begrepet <<offentlig veg» i l , som
lyder:
«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like
av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV.»
(76)

Det følger av dette at det var en forutsetning for momsfritaket at kommunen også overtok
vedlikeholdsansvaret for vegen. Når det i forskriften heter at kommunen skal gjøre et «bindende»
vedtak, må det forstås slik at man ved dette har forpliktet seg overfor den private vegbygger. Det er
verdt å merke seg at momsfritaket ikke bare gjaldt arbeidet på den resterende del av vegen, men også
for den del som allerede var utbedret.
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Jeg er på denne bakgrunn kommet til at Nes kommune gjennom avtale med vegstyret ikke bare har
forpliktet seg til å «overta» vegen som kommunal veg, men ved dette også har påtatt seg en
selvstendig plikt til å sørge for dens vedlikehold.
Jeg går så over til å se nærmere på om kommunens avtale med vegstyret om overtakelse av vedlikeholdet
representerer noen begrensning i kommunens adgang til etter vegloven 7 tredje ledd å legge ned vegen
som kommunal veg.
Spørsmålet om kommunen står fl'itt til å nedlegge vegen, må løses på bakgrunn av den konkrete situasjon
som foreligger. Jeg er enig med førstvoterende i at man vanskelig kan tenke seg at kommunen skulle
ha forpliktet seg til for all framtid å sørge for vedlikehold av vegen. Hvis vegen ikke lenger tjener sitt
offentlige formål, eller hvis kommunens interesse i vegen er bortfalt, må kommunen således være
berettiget til å nedlegge vegen som offentlig veg, med den følge det har for kommunens
vedlikeholdsansvar.
(80)

Etter min mening er imidlertid ikke dette situasjonen i herværende tilfelle. Det er ingenting som tyder
på at kommunen har oppgitt sitt hovedmål med vegen, eller at den ikke lenger har den samme
interesse i vegen som da den traff prinsippvedtaket i 1983, nemlig at den skal tjene som en veg for
allmenn ferdsel mellom Hallingdal og Valdres og blant annet styrke kommunesenteret Nesbyen som
handelssenter i området. Etter det som er opplyst, fungerer vegen i dag på denne måten, og
trafikkmengden betegnes som økende.

(81)

Det er heller ingen spor av slike tanker i den skriftlige saksframstillingen som foreligger i forbindelse
med kommunestyrets nedleggingsvedtak av I l . desember 2003. Den begrunnelse som gis, er
utelukkende knyüet til den økonomiske belastning som den kommunale drift og vedlikehold fører
med seg. Det framgår videre at man forutsatte at vegen fortsatt skulle tjene som allmenn ferdselsåre,
men at dette skulle skje ved gjenoppretting av privat drift gjennom bompengefinansiering.

Jeg kan vanskelig se vedtaket annerledes enn som et brudd på den klare forutsetningen som lå til grunn for
avtalen mellom partene, nemlig at opprustningen til fylkesvegstandard skulle skje mot at de private
interessenter i området, representert ved vegstyret, ikke skulle sitte igjen med vedlikeholdet av vegen
og det ansvar som det fører med seg. Så lenge vegen fortsatt er ment å skulle tjene som allmenn
ferdselsåre mellom Hallingdal og Valdres i tråd med kommunens målsetting, må etter min mening
kommunen være forhindret fra å fatte et slikt nedleggingsvedtak, som i realiteten utelukkende har
som formål å skyve vedlikeholdsansvaret over på den private part.
(83)

En annen sak er at kommunen må kunne inngå ny avtale om privat drift av vegen, men slik avtale har
altså kommunen ikke oppnådd.

Jeg stemmer for at tingrettens dom stadfestes.
(85)

Kst. dommer Falkanger: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer
Tønder.

(86)

Dommer Stabel: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Skoghøy.

(87)

Dommer Coward: Likeså.

(88)

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
HR-2007-796-A - Rt-2007-651
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dom:
1. Lagmannsrettens dom - domsslutningen punkt 1 - stadfestes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikkefor noen instans.
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Instans
Dato

Høyesterett - Dom.
1997-04-25

Publisert

HR-1997-31-B - m-1997-637

Stikkord

Forvaltningsrett. Vegtrafikkrett. Ekspropriasjonsrett.

Sammendrag

Kommunen hadde rett til å avgiftsbelegge parkeringsplasser på privat grunn
som ligger langs og i umiddelbar tilknytning til offentlig veg, jfr,
vegtrafikkloven 8 med tilhørende forskrift. Reglene ble forstått slik at avgift
kunne innkreves på parkeringsplasser på offentlig veg, selv om den aktuelle
grunnen tilhørte private. Ved fastle elsen av hva som var offentlig veg tok
Høyesterett utgangspunkt i

Bilag nr:

LOVDATA
Høyesterett - HR-1997-31 -B - Rt-1997637
1

definisjonen i vegloven

ene an i denne saken, oppsto det ikke
lå
noe egentlig spørsmål om anvendelse av Grunnloven 105.
Saksgang

or o

Agder lagmannsrett LA-1994-296 - Høyesterett I-IR-1997-31 -B, nr 330/1995.

Parter

Mandal kommune (Advokat Johan Fr. Remmen) mot Øvrebyen Senter Sameie
(Advokat Tor N. Rekve).

Forfatter

Schei, Aasland, Bugge, Coward og Sinding-Larsen.
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I
Dommer Schei: Saken gjelder en kommunes adgang til å avgiftsbelegge parkeringsplasser på privat grunn
som ligger langs og i umiddelbar tilknytning til offentlig vei.
Øvrebyen Senter Sameie, som jeg heretter benevner Sameiet, eier eiendommen Marnarveien 33, gnr 160 bnr
1418 i Mandal. På eiendommen er oppført et kombinert forretnings-, kontor- og boligkompleks - "Øvrebyen
Senter" - med et samlet areal på noe over 7.000 m2. Senteret sto ferdig i november 1988.
Senteret ligger sentralt i Mandal. Eiendommen er omkranset av veier, som er åpne for alminnelig ferdsel. På
østsiden av bygget går det en privat vei. Det er noen parkeringsplasser mellom denne veien og bygget. Sameiet
har her satt opp parkometre. I den grad det innkreves avgift, gjøres dette av Sameiet. Mot sør er det noen få
parkeringsplasser. Disse disponeres av Postverket, som leier lokaler i bygget til postkontor. På vestsiden av
senteret, hvor hovedinngangen til senteret er, er det offentlig vei. Mellom bygget og veien er det regulert og
anlagt 12 parkeringsplasser. Parkeringsfeltet med disse 12 plassene ligger helt inntil veien, og uten noe fysisk
skille til denne, slik at bilene svinger umiddelbart inn fra veien og til den enkelte parkeringsplass. Yttergrensen
for parkeringsplassene er samtidig grensen for Sameiets eiendom. Parkeringen er regulert og plassene er
avgiftsbelagt i henhold til offentlig skilting. Mandal Parkeringsselskap, som er en del av den kommunale
virksomhet, har oppsatt parkeringsautomat og innkrever avgiften. Det er retten til denne avgiftsparkeringen
tvisten gjelder. Jeg nevner at nord for bygget går det en hovedtrafikkåre i området. Her er det ingen
parkeringsplasser.
For senteret, og også for en eiendom rett ved hvor det skulle oppføres parkeringshus, ble det utarbeidet en
særskilt reguleringsplan.
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Denne er nå innpasset i en ny reguleringsplan for et større område av Øvrebyen i Mandal. Sentralt i
byggesaken og i reguleringsarbeidet for senteret sto spørsmålet om parkering og parkeringsplasser. Etter
reguleringsbestemmelsene for senteret ble det stilt krav om én parkeringsplass pr 30 m2 forretningsareal, én
plass pr 50 m2 kontorareal og én plass pr leilighet. I tillegg skulle det avsettes nødvendige parkeringsplasser
som knyttet seg til driften av forretninger og kontorer samt plasser for av- og pålessing ved varetransport.
Totalt ble det krevd at senteret skulle ha til disposisjon 204 parkeringsplasser. For å oppfylle dette vilkåret ble
det oppført et parkeringshus ved senteret. Byggherre og eier av parkeringshuset var Øvrebyen AS, med
brødrene Reme som selskapets aksjonærer. Brødrene Reme var for øvrig ved oppføringen av senteret, og før
seksjoneringen av eiendommen, også eierne i Øvrebyen Senter Sameie. Etter seksjoneringen beholdt de
seksjonene tilknyttet næringsarealene i bygget, men overdro boligseksjonene.
Gjennom oppføringen av parkeringshuset disponerte senteret i alt 222 parkeringsplasser, inkludert
parkeringsplassene rundt selve bygget. Tolv av disse er plassene på vestsiden av bygget. Tomtegrunnen til disse
12 plassene ble for øvrig ervervet av Sameiet gjennom en tilleggsavtale med Mandal Rutebilstasjon AS. De 222
plassene representerte en merdekning på 18 parkeringsplasser i forhold til kravet om 204 plasser.
Merdekningen førte til at Mandal kommune, etter avtale med Sameiet, kjøpte 18 plasser i parkeringshuset for
kr
35.000 pr plass, i alt kr 630.000.
Den offentlige skiltingen og avgiftsautomaten for de 12 plassene på vestsiden ble satt opp omtrent da senteret
sto ferdig. Sameiet, som selv hadde kjøpt inn parkometre til disse plassene, bestred at kommunen hadde rett til
å innkreve avgift. Gjennom de følgende år var det atskillig skriftveksling mellom Sameiet og kommunen om
retten til kommunal avgiftsparkering. Det var forhandlinger med sikte på å inngått en avtale, hvor retten til
parkeringsavgiften, eller deler av den, for de 12 plassene på vestsiden eventuelt skulle inngå som ett av flere
avtalepunkter i en totalløsning av spørsmål mellom Sameiet og kommunen om parkering.
Enighet ble ikke oppnådd, og Øvrebyen Senter Sameie reiste i august 1993 sak mot kommunen med krav om
fastsettelsesdom for at kommunen ikke var berettiget til å oppebære parkeringsavgift for de 12 plassene og krav
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om erstatning for tapte inntekter for disse plassene for perioden fra I januar 1989. Subsidiært ble det fremsatt
krav om at kommunen var pliktig til å ekspropriere de 12 plassene. Dette siste kravet ble frafalt før
hovedforhandlingen i byretten.
Mandal byrett avsa 7 februar 1994 dom med slik domsslutning: "
l . Saksøkte frifinnes.
2. Hver av partene bærer sine omkostninger."
m-1997-637
Øvrebyen Senter Sameie påanket byrettens dom til lagmannsretten. Agder lagmannsrett avsa 31 mai 1995
dom med slik domsslutning:
" l . Mandal kommune er uberettiget til å oppebære parkeringsavgift og leieinntekter på 12 parkeringsplasser på
vestsiden av gnr. 60 bnr. 1418 i Mandal.
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2. Mandal kommune v/ordføreren dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale
Øvrebyen Senter Sameie v/styrets formann kr 200.000.- - tohundretusen -, med 12 - tolv - prosent rente
fra forfallstidspunkt til betaling skjer.
3. Herredsrettens omkostningsavgjørelse stadfestes.
4. Saksomkostninger for lagmannsretten idømmes ikke. "
Dommen er avsagt under dissens. En dommer kom til samme resultat som byretten.
Flertallet la til grunn at vegtrafikkloven med forskrift ikke ga hjemmel for avgiftsinnkrevingen. En slik
avgiftsinnkreving innebar en overføring av eiendomsrett. Overføring av eiendomsrett forutsetter avtale eller
ekspropriasjon. Den manglende hjemmel tilsa at Sameiet hadde krav på erstatning for tapte inntekter.
Erstatningen ble fastsatt ut fra en stipulering av en antatt årlig leieinntekt for parkeringsarealet. Mindretallet
fant at den kommunale avgiftsparkeringen var hjemlet i vegtrafikkloven 8 med forskrift, og - forutsetningsvis at Sameiet da ikke kunne kreve erstatning.
Mandal kommune har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen og
bevisbedømmelsen. Øvrebyen Senter Sameie har motanket og krevd erstatningen forhøyet. Det er for
Høyesterett fremlagt en del nye dokumentbevis. Bortsett fra at enkelte punkter er noe utdypet, står saken i
det vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for de tidligere retter.
Den ankende part, Mandal kommune, har i hovedtrekk gjort gjeldende:
Saken reiser to hovedspørsmål. For det første om kommunen har adgang til å etablere avgiftsparkering på de
aktuelle plassene. For det andre om en slik etablering utløser et erstatningskrav for grunneieren. Reelt sett er det
bare spørsmålet om erstatning som er omtvistet.
Avgiftsparkeringen er hjemlet, dels i avtale, dels i lov. Det hevdes ikke at avgiftsspørsmålet er løst ved
avtale.
I byggesaken og i reguleringsarbeidet sto spørsmålet om parkering og parkeringsregulering helt sentralt.
Kommunen nedsatte et arbeidsutvalg for å utrede og analysere parkeringsproblemene i Mandal sentrum.
Utvalget hadde tre medlemmer. Kommunens tekniske sjef, en representant for handelsstanden og Roald Reme
som representant for Øvrebyen AS. Innstillingen fra dette utvalget, som ble fulgt opp gjennom senere
kommunal behandling, forutsatte at kommunen, gjennom det parkeringsselskap kommunen skulle etablere,
skulle regulere og stå for driften av parkeringsplassene i området. Det er ikke grunnlag for å unnta de 12
plassene fra denne forutsetning, som alle parter la til grunn, og som må være bindende.
Det sentrale lovtolkningsspørsmål knytter seg til vegtrafikkloven 8 og begrepet offentlig vei. Etter vegloven
I annet ledd, som må gis tilsvarende anvendelse ved forståelsen av vegtrafikkloven 8 med forskrift, er
parkeringsfeltet å anse som offentlig vei. Kravet i vegloven I til kommunalt vedlikehold er oppfylt.
HR-1997-31-B
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Skal Sameiets erstatningskrav kunne føre frem, må det i tilfelle bygges på Grunnloven 105. Dette må gjelde
uansett om kommunens hjemmel er avtale eller lov.
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Ut fra en helhetsvurdering kan Grunnloven 105 i dette tilfellet ikke gi grunnlag for noen erstatning.
Overføringsaspektet ved reguleringen er ikke vesentlig. Bruken av parkeringsplassene nødvendiggjør at den
utenforliggende veien benyües til manøvrering ut og inn fra plassene. Denne bruken av veien til manøvrering
tilsier offentlig håndhevelse og kontroll. Formålet med avgiftsparkeringen er å innpasse parkeringen foran
senteret i det offentliges parkeringsordning for strøket som helhet. Ved vurderingen av hvor vesentlig inngrepet
er, er særlig to elementer sentrale. At Sameiet kjøpte grunnen til og opparbeidet de 12 plassene, hadde som
konsekvens at Sameiet kunne selge et tilsvarende antall plasser i parkeringshuset for kr 35.000 pr plass.
Sameiet har gjennom dette fått et ikke ubetydelig vederlag for plassene. Det andre forholdet er at kommunen
med hjemmel i plan- og bygningsloven 67 kunne pålagt Sameiet å bygge vei, inklusive parkeringsplassene
langs veien, og da med den virkning at dette uten vederlag fra kommunen i sin helhet inngikk i det offentlige
veisystem.
Selv om tålegrensen etter Grunnloven 105 skulle være overskredet, må en erstatning begrenses til tapte
investeringer. Det foreligger ikke.
Dersom det skulle være grunnlag for å erstatte fortjenestetapet, er det ingen fortjeneste å erstatte. Det er
ikke sannsynliggjort at Sameiet ville hatt fortjeneste ved utleien. Iallfall ville denne vært beskjeden.
Mandal kommune har nedlagt slik påstand: "
l . Byrettens dom pkt. I stadfestes.
2. Mandal kommune tilkjennes saksomkostninger for byrett, lagmannsrett og Høyesterett."
Øvrebyen Senter Sameie har for Høyesterett gjort gjeldende:
Det er riktig, som anført av kommunen, at saken reiser to hovedspørsmål. Det ene er hjemmelsspørsmålet.
Det andre er erstatningsspørsmålet. Erstatning må kunne kreves både om kommunen mangler hjemmel, da
som et rettsbruddsansvar, og om kommunen har hjemmel, da som et krav basert på Grunnloven 105.
Sameiet bestrider at kommunen har hjemmel for den avgiftsparkering som er etablert. Avtalegrunnlaget er
oppkonstruert. Det er riktig at parkering og parkeringsregulering var fremme i byggesaken og i
reguleringsarbeidet, men det ble aldri avtalt eller uttalt som noen forutsetning fra kommunens side at
parkeringsplassene i tilknytning til senteret skulle disponeres av kommunens parkeringsselskap.
Avgiftsreguleringen har heller ikke hjemmel i vegtrafikkloven 8 med forskrift, verken slik bestemmelsene lød
før endringene eller etter. Det aksepteres at veien på vestsiden av senteret var åpen for allmenn ferdsel. Men
dette er ikke tilstrekkelig til at parkeringsarealet inngår som en del av den offentlige vei. Det forelå ikke noe
kommunalt vedlikehold av disse plassene da kommunen tiltok seg rådigheten. På det tidspunktet var
parkeringsfeltet derfor ikke offentlig. Heller ikke senere har kommunen utøvd noe reelt faktisk vedlikehold.
Adgangen til avgiftsregulering ble i enkelte henseender innskrenket ved de reglene som trådte i kraft i 1993.
Det ble da fastsatt i forskriften 2 annet ledd annet punktum at kommunal avgiftsparkering på privat
Side 641

vei forutsatte samtykke fra eierne av veien. I dette lå det en generell forutsetning om samtykke fra grunneier
for at kommunal avgiftsparkering kunne innføres på grunn eid av private. Kommunens antitetiske tolking av
bestemmelsen er uholdbar. Dette tilsier at selv om avgiftsreguleringen var hjemlet i de opprinnelige
bestemmelsene, kunne den ikke opprettholdes etter endringene.
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At kommunen uhjemlet tiltok seg rådigheten over parkeringsarealet, må føre til at kommunen er
erstatningsansvarlig etter reglene for rettsbruddsansvar. Sameiets tapte fortjeneste må erstattes. Lagmannsretten
utmålte erstatningen vesentlig for lavt.
Selv om avgiftsreguleringen skulle være hjemlet, må erstatning kunne kreves etter Grunnloven 105.
Kommunen har her tiltatt seg all eierbeføyelse. Muligheten for å utnytte arealet inntektsbringende er overført
fra Sameiet til kommunen. Det er også vesentlig at kommunen har utnyttet investeringer Sameiet har foretatt.
Det er ikke grunnlag for å begrense erstatningen til tapte investeringer. Selv om det må foretas en slik
begrensning, foreligger det et betydelig tap.
Øvrebyen Senter Sameie har nedlagt slik påstand:
"Hovedanken:
Lagmannsrettens dom punkt I stadfestes.
Motanken:
Mandal kommune dømmes til å betale Øvrebyen Senter Sameie erstatning begrenset oppad til kr
800.000,- med tillegg av rente fastsatt slik:
Alternativ Rettsbrudderstatning:
18 % rente fra 03.11.88 til 31.12.93
12 % rente fra 01.01.94 til betaling skjer.
Alternativ Erstatning etter analogi, Grunnloven 105:
10 % avsavnsrente fra 03.11.88 til betaling
skjer.
I begge tilfeller:
Rt-1997-637
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Mandal kommune dømmes til å betale saksomkostninger for alle retter - herunder 12 % morarente av
kr
34.695,- fra 25.02.94 og av kr 89.541,- fra 15.06.95 til betaling skjer."
Eer kommet til samme resultatet som byretten og lagmannsrettens mindretall.
Jeg ser det slik at den kommunale avgiftsparkering på de aktuelle plasser er hjemlet i vegtrafikkloven 8
med tilhørende forskrift, både slik reglene var før lovendringen av 4 juli 1991 nr 49, som trådte i kraft 1 juli
1993, og slik de lød etter endringen. At det ikke skal betales noe vederlag fra kommunens side for rådigheten
over plassene, følger etter min mening direkte av hjemmelsgrunnlaget, slik at det ikke blir noe egentlig
spørsmål om å gå inn i en vurdering etter Grunnloven 105.
Før jeg ser nærmere på de aktuelle bestemmelser, vil jeg peke på enkelte faktiske forhold jeg ser som
sentrale:
De aktuelle parkeringsplassene ligger i oppmerkete skråfiler inn mot fortauet utenfor senteret, slik at
parkeringsarealet går direkte over i kjørebanen utenfor. Avstanden mellom de parkerte bilene og kjørefeltet
er så liten at bilene kommer ut i veiens kjørefelt så å si med en gang rygging ut fra parkeringsplassene
påbegynnes. Det er umiddelbar sammenheng i hele parkeringsfeltets lengde mellom parkeringsplassene
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og veien. Parkeringsfeltet fremtrer samlet som en større "lomme" i veien og som en integrert del av
veisystemet. Veien utenfor er uomtvistet å anse som offentlig vei. Veien og parkeringsfeltet er etter
reguleringsplanen for området avsatt som en del av det offentlige trafikkareal.
Vegtrafikkloven 8 annet ledd, slik bestemmelsen var før endringen som trådte i kraft i 1993, lød:
"Kongen kan gi forskrifter om avgift for parkering av kjøretøy på offentlig veg og forbud mot slik
parkering uten at avgift blir betalt på forhånd. Avgiftsplikten kan gjelde uten tidsbegrensning eller for
nærmere angitte tidsrom."
Forskrift om avgiftsparkering var gitt i 1967. Paragraf 2 første ledd i forskriften lød:
"Kommunen kan med politiets godkjenning, og for riksvegers vedkommende med samtykke av
vegsjefen, bestemme at det på angitte steder i vedkommende kommune, eller del av kommune, bare skal
være tillatt å parkere mot betaling gjennom parkometer eller billettautomat eller parkeringskort som er
kjøpt på forhånd."
Det er uomtvistet at forskriftens formelle krav til vedtak om avgiftsparkering er oppfylt.
Etter vegtrafikkloven 8 var det et vilkår for avgiftsparkering at den gjaldt "offentlig veg". Vegtrafikkloven
har ingen definisjon av dette begrepet. Men begrepet er definert i vegloven av 21 juni 1963 nr 23. I rettspraksis
er det i forhold til andre regler i vegtrafikkloven med forskrifter, hvor "offentlig veg" er brukt, lagt til grunn at
vegloven definisjon er anvendelig. Jeg finner det naturlig, også ved fastleggelsen av hva som ligger i "offentlig
veg" i vegtrafikkloven 8, å ta utgangspunkt i vegloven 1.
Vegloven 1 lyder:
"Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat,
fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV. Alle andre vegar eller gater blir i denne lova å rekne
for private.
Til veg blir ög rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i
beinveges samband med veg eller gate."
Det er her for det første et vilkår at veien er åpen "for allmenn ferdsel". Dette vilkåret er oppfylt, både
for selve veien og for parkeringsfeltet. Dernest er det et vilkår at veien blir holdt vedlike, i dette tilfellet av
kommunen. I vedlikeholdskravet må for det første ligge at nødvendig vedlikehold faktisk utføres av
kommunen, dernest at den fremtidige vedlikeholdsforpliktelse også er kommunens. Dette siste må normalt
forutsette vedtak som innebærer en slik forpliktelse for kommunen, truffet av kompetent kommunalt
HR-1997-31-B - Side
6

141

Utskrift fra Lovdata - 24.09.2018 09:20
organ. Som nevnt er det uomtvistet at veien i umiddelbar tilknytning til parkeringsfeltene fyller vilkårene også vedlikeholdskravet - for å være offentlig vei.
Etter vegloven I annet ledd skal blant annet parkeringsplass "som
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Rt-1997-637
står i beinveges samband med" veien, anses som en del av denne. At parkeringsfeltet "står i beinveges
samband med" veien, er ikke tvilsomt eller omstridt. Sameiet har imidlertid gjort gjeldende at for at
parkeringsarealet skal gå inn under annet ledd, og derved anses som en del av den offentlige vei, må også
dette arealet være vedlikeholdt av kommunen. Det bestrides at kommunen har vedlikeholdt feltet. Før
kommunen overtok feltet, var det under ingen omstendighet utført noe vedlikehold fra kommunens side, og
det kunne anføres det - iallfall ikke den gang anses som en del av den offentlige vei. At kommunen tiltok seg
rådigheten over arealet, var derfor uhjemlet.
Jeg kan ikke se at innvendingen om manglende kommunalt vedlikehold kan føre frem. Jeg nevner at det
oppstår flere spørsmål i tilknytning til kravet om vedlikehold for arealer som skal omfattes av den offentlige
vei etter vegloven 1 annet ledd. Blant annet kan det reises spørsmål om det for slike tilleggsarealer må treffes
særskilte vedtak som innebærer fremtidig offentlig vedlikehold. For meg er det ikke grunn til å gå nærmere inn
på dette. Her har kommunen, gjennom vedtak om å benytte feltet til offentlig avgiftsparkering, tilkjennegitt at
den vil råde over det som en del av det offentlige - kommunale - trafikkområdet. Forutsetningsvis må dette
innebære at kommunen har påtatt seg vedlikeholds forpliktelsen. Både byretten og lagmannsretten har bygget
på at kommunen har utøvd nødvendig faktisk vedlikehold. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å tilsidesette
denne bevisbedømmelsen. Sameiets innsigelse om at faktisk vedlikehold ikke var utført før kommunen rådet
over området, kan jeg ikke se har noe for seg som rettslig betraktning. Lovens vilkår om vedlikehold må være
oppfylt ved en overtakelse av plikt til fremtidig vedlikehold og en iverksettelse av vedlikehold når behovet
oppstår.
Min konklusjon er altså at det aktuelle parkeringsarealet inngår som en del av den offentlige vei. Retten
til kommunal avgiftsparkering følger da av vegtrafikkloven 8, jf forskriften 2. Jeg ser så på bestemmelsene
om avgiftsparkering etter endringene i 1993.
Vegtrafikkloven 8 første ledd lyder nå:
"Kongen kan gi forskrift om avgift for parkering av kjøretøy på veg åpen for alminnelig ferdsel og om
forbud mot slik parkering uten at avgift blir betalt på forhånd. Kommunen kan gis myndighet til å innføre
og håndheve slike ordninger.'
Den nye forskriften 2 lyder:
"En kommune kan, etter å ha hørt politiet, vedta at det på bestemte steder i kommunen bare skal være
tillatt å parkere mot betaling. Innføring av avgiftsparkering forutsetter at kommunen i samsvar med reglene
i 18 har overtatt håndhevingen av ordningen med gebyr etter 14.
Kommunal avgiftsparkering på riksveg eller fylkesveg krever samtykke fra vegkontoret. Kommunal
avgiftsparkering på privat veg forutsetter samtykke fra eier av vegen.
Forskriften begrenser ikke grunneiers rett til utleie av grunn til parkering på privatrettslig grunnlag. "
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Etter den nye vegtrafikkloven 8 er det altså gitt adgang til ved forskrift å treffe bestemmelser om
avgiftsparkering på "veg åpen for alminnelig ferdsel". Lovbestemmelsen stiller ikke lenger vilkår om at det må
være offentlig vei. Kravet om offentlig vei vil imidlertid følge av forskriften. For kommunal avgiftsparkering
på privat vei bestemmer forskriften 2 annet ledd 2. punktum at en slik offentlig avgiftsparkering forutsetter
samtykke fra eier av veien.
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Nå har Sameiet gjort gjeldende at forskriften 2 annet ledd 2. punktum må forstås slik at det ikke bare er for
private veier at grunneieren må gi samtykke til kommunal avgiftsparkering. Samtykke er nødvendig - hevdes
det - i alle tilfeller hvor veigrunnen er eid av private. Jeg kan ikke se at denne forståelsen er holdbar. Den har
ikke støtte i forskriftens ordlyd. Av forarbeidene til lovendringen i 1991 fremgår det at formålet med endringen
var å åpne for offentlig avgiftsparkering også på privat vei. Det er ikke holdepunkter i forarbeidene for at man
ville innskrenke den allerede eksisterende adgang til avgiftsparkering på offentlig vei. At den nye forskriften
skulle hatt et slikt formål, er helt usannsynlig. Også etter de nye reglene må det derfor være avgjørende for
adgangen til kommunal avgiftsparkering at feltet inngikk som en del av den offentlige veien.
Ved drøftelsen av om arealet er "offentlig veg", og om kommunal avgiftsparkering derfor er hjemlet i
vegtrafikkloven 8 med forskrift, tok jeg utgangspunkt i defmisjonen i vegloven I annet ledd. Denne
bestemmelsen synes å åpne for at også større parkeringsplasser på privat grunn kan bli regnet som en del av den
offentlige veien, forutsatt "beinveges samband" med veien. Om en så vidtgående anvendelse av begrepet
Ikt-1997-637
"offentlig veg" vil være holdbar ved fastleggelsen av hvilke arealer som kan undergis kommunal
avgiftsparkering etter vegtrafikkloven 8 med forskrift, tar jeg ikke stilling til. Jeg ser ikke bort fra at "offentlig
veg", for arealer som står i sammmenheng med veien, ved anvendelsen av disse bestemmelsene må undergis
en begrensning, dels i forhold til arealstørrelse og dels i forhold til beliggenhet til veien - at det ikke alltid vil
være nok at det foreligger "beinveges samband" mellom arealet og veien. Også formålet med innføringen av
avgiftsparkeringen vil kunne danne begrensninger. Ut fra forholdene her, med parkeringsarealet som en
integrert del av veisystemet og med åpenbare trafikkavviklingshensyn og hensynet til en hensiktsmessig
parkeringsordning for området som grunnlag for parkeringsreguleringen, kan det imidlertid ikke være tvilsomt
at parkeringsfeltet er "offentlig veg", og at den kommunale avgiftsparkeringen er hjemlet.
Som et generelt utgangspunkt må det gjelde at når det offentlige med nødvendig hjemmel innfører
avgiftsparkering på offentlig vei, vil ikke dette utløse erstatningsansvar, selv om grunnen parkeringsplassene
ligger på skulle tilhøre private. Hvorledes det ville stille seg dersom også større parkeringsarealer og arealer
med vesentlig annerledes beliggenhet i forhold til veien enn det aktuelle feltet, skulle kunne anses for å være
offentlig vei, tar jeg ikke stilling til. Men ut fra de konkrete forhold jeg nettopp har fremhevet som
avgjørende for at den kommunale avgiftsparkering utvilsomt er hjemlet her, kan jeg ikke se at det oppstår
noe egentlig spørsmål om anvendelse av Grunnloven 105. I tillegg til de forhold jeg trakk frem ved
hjemmelsspørsmålet, peker jeg på at
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parkeringsarealet i reguleringsplanen var regulert til offentlig trafikkareal, og at Sameiet derfor ikke kan ha hatt
noen rimelig forventning om selv å kunne utnytte arealet inntektsbringende.
Kommunens anke har etter dette ført frem. Mandal kommune har krevet saksomkostninger for alle instanser.
Under tvil er jeg kommet til at saksomkostninger ikke bør tilkjennes. Jeg har da lagt vekt på at saken - som
Mandal kommune påpekte i sin anke til Høyesterett - har prinsipielle sider, som det har vært av betydning for
det offentlige, herunder Mandal kommune, å få avklart.
Jeg stemmer etter dette for denne
dom:
1. Mandal kornmunefrifinnes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikkefor noen instans.
Dommer Aasland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
Dommerne Bugge, Coward og Sinding-Larsen: Likeså.
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Instans
Dato
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Publisert

m-1961-459.

Stikkord

Skjønnsloven - Kap. 2. Ekspropriasjon. - Alders tids bruk. - Bruksrettigheter.

Sammendrag

Ekspropriasjonsoverskjønn i anledning av anlegget på Andøya flyplass.
Grunneiere på Haugnes hadde ikke krav på erstatning for mulig verdiforringelse
av deres eiendommer som følge av omlegging av riksveien som over
flyplassområdet førte til Andenes. Avstanden fra Haugnes til Andenes var etter
den gamle riksvei 3 1/2 a 4 km, men etter den nye 13-14 km. Grunneierne hadde
heller ikke som ekspropriater krav på slik erstatning, da det ikke gjaldt særlige
ulemper for disse,
men ulemper som - foruten hele befolkningen på Haugnes
- også rammet dem som bor sør for Haugnes. Også grunneiernes krav på
erstatning for eventuell verdiforringelse som skyldtes, at man fra Haugnes ikke
lenger kunne bruke sandfjæren som ferdselsvei til Andenes, ble forkastet. Det
dreiet seg bare om en alminnelig ferdsel i utmark og bruken kunne ikke bygges på
alders tids bruk. Grunneierne fikk derimot erstatning for stengningen av
«Mellanveien» som den faste befolkning på Haugnes hadde en særrett til å bruke.
En dommer hadde særbemerkninger.
L.nr. 44 B

Saksgang
Parter

Peder Blix m.fl. (overrettssakfører Ragnar Knutzen - til prøve) mot Staten ved
Forsvarsdepartementet (regjeringsadvokat Henning Bødtker).

Forfatter

Nygaard, Endresen, Roll Matthiesen, Schei og Berger.
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I Dommer Nygaard: Den 24. september 1958 ble
det ved Vesterålen herredsrett avhjemlet
underskjønn for så vidt angikk en del utsatte
erstatningsposter fra 1. og 2. ekspropriasjonstrinn
i anledning av anlegget av Andøya flyplass. Av de
80 saksøkte ved underskjønnet begjærte 23
overskjønn som ble avgitt 3. oktober 1959.
Av de saksøkte ved overskjønnet har følgende påanket skjønnet til Høyesterett:
l) Peder Blix (takstnr. 7),
2) Leikny Haugen og Bertha Jørgensen (takstnr. 15 og 19),
3) Tonning Myrvang (takstnr. 27),
4) Gustav Olsen (takstnr. 79), 5) Arne Osenbroch (takstnr. 40), 6) Arne Pettersen (takstnr. 46), 7) Aksel
Simonsen (takstnr. 56) og 8) Haldis Ursin Wiik (takstnr. 70).
Anken gjelder rettsanvendelsen og saksbehandlingen.
Overskjønnet behandlet bl.a. følgende spørsmål: «Mulig
Side 460

erstatning for verdiforringelse av den gjenværende del av delvis eksproprierte bruk under g.nr. 60, Haugnes,
som følge av at den hittil brukte adkomst mellom Haugnes og Andenes, dels etter riksveien, dels etter gamle
ferdselsveier, blir stengt.» Når man under de tidligere ekspropriasjonsskjønn hadde utsatt behandlingen av dette
spørsmålet, var det fordi det den gang ikke var klart hvor den nye riksveien skulle gå og hvordan
Haugneseiendommenes tilknytning til den nye veien skulle ordnes. Overskjønnsretten kom til det resultat at
grunneierne ikke hadde krav på erstatning for mulig verdiforringelse av eiendommene på grunn av
omleggingen av riksveien og forbindelsen med den. Heller ikke hadde de krav på erstatning for mulig
verdiforringelse som skyldtes at man fra Haugnes ikke lenger kunne bruke sandfjæren som ferdselsvei til
Andenes. Derimot fant overskjønnsretten at stengningen av Mellanveien medførte krav på erstatning «i den
utstrekning de faste eiendommers verdi er forminsket som følge av veiens bortfall».
For Høyesterett gjør de ankende parter gjeldende at de har krav på full erstatning for det tap de har lidt, ved at
deres eiendommer har fått mindre verdi som følge av at atkomsten til Andenes over den gamle riksveien og
langs sandfjæren er blitt stengt på grunn av ekspropriasjonen. Om dette heter det i ankeerklæringen bl. a:
«Overskjønnet har feilaktig gått ut fra at de ankende parter ikke er berettiget til erstatning for den betydelige
ulempe de er påført ved at ekspropriasjonen til flyplassanlegget har nødvendiggjort en stor omlegning og
forlengelse av riksvegen mellom Haugnes og Andenes. Overskjønnet har feilaktig gått ut fra at de ankende
parters rett til bruk av fjæra som ferdselsveg ikke er av en slik art at den kan danne grunnlag for krav om
erstatning ved ekspropriasjon.» De ankende parter mener at de hadde rett til ferdsel på den gamle riksveien og
langs sandfiæren, og at disse rettigheter har selvstendig vern overfor inngrep ved ekspropriasjonen.
Erstatningskrav kan imidlertid også - hevdes det - bygges på at det under enhver omstendighet måtte fremmes
ekspropriasjonssak mot dem, fordi de for øvrig hadde eiendom eller rettigheter som måtte avståes enten av
hensyn til anlegget av flyplassen eller av hensyn til anlegget av den nye riksveien utenom selve
flyplassområdet. De ankende parter mener derfor at de som ekspropriater har krav på full erstatning for
verdiforringelse av de gjenværende eiendommer, på grunn av at atkomstmulighetene over den gamle riksveien
og sandfjæren falt bon. For øvrig gjør de ankende parter gjeldende at det her er årsakssammenheng mellom
ekspropriasjonen og det tap som de hevder å ha lidt. I dette tilfelle er det ekspropriasjonen som har ført til at
veiene over flyplassområdet ble stengt.
De ankende har ellers subsidiært fremholdt at de ved overskjønnet bare har fått delvis erstatning for det tapet
som skyldes at atkomsten på Mellanveien er falt bort. Om dette punkt uttales det i ankeerklæringen:
«Overskjønnet har feilaktig satt erstatningen for Mellanvegen til et beløp som bare dekker det tap de
Rt-1961-459.
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ankende parter ville ha hatt om de hadde mistet Mellanvegen, men beholdt den gamle riksveg og vegen langs
fjæra, trass i at disse to veger er tatt fra dem uten erstatning. Hvis det hadde vært så at det bare var
Mellanvegen (og ikke riksvegen og fiæra-vegen) som var beskyttet ved ekspropriasjon, måtte i alle fall
ekspropriasjonen av Mellanvegen erstattes deretter. Erstatningen måtte da minst settes så høyt som den skulle
vært satt om de ankende parter tidligere bare hadde hatt denne vegen til Andenes. Fordi partene tidligere hadde
tre veger til Andenes er deres virkelige tap større, men overskjønnet har likevel av den grunn gitt dem mindre
erstatning.» De ankende parter mener således at dersom bare retten til Mellanveien skulle ha vern overfor
ekspropriasjonen, må man ved fastsettelsen av erstatningen også ta i betraktning den økede verdi denne veien
ville ha fått i fremtiden, fordi den etter stengningen av den gamle riksveien og ferdselsveien over sandfiæren
ville ha blitt den eneste atkomstvei til Andenes ved siden av den nye riksveien. Atter subsidiært gjøres det
gjeldende at skjønnsgrunnene på dette punkt er uklare.
Videre hevder de ankende parter at de ved overskjønnet feilaktig bare har fått erstatning for det
jordbruksmessige tap som stengningen av Mellanveien medfører. Det riktige må her være at også det ikke
jordbruksmessige tap blir erstattet.
Endelig heter det i ankeerklæringen: «Overskjønnet har feilaktig ikke gitt erstatning for verdiforringelse av
torv som skyldes at gjenværende torvmark ikke lenger kan utnyttes ved salg til Andenes med kort og rimelig
frakt langs de tidligere ferdselsveger, eller ved torvforsyning til vel arrondert støttebruk hvor man kunne
fordele arbeidskraften og bruken av redskapen (og hest) mellom dyrket mark og torv (-kjøring).» Det hevdes
her at det for Arne Osenbroch (takstnr. 40) og Aksel Simonsen (takstnr. 56) feilaktig ikke er gitt erstatning for
den verdireduksjon på gjenværende torvmark som skyldes at de 3 gamle atkomstveier til Andenes er falt bon.
Under denne post gjøres det også gjeldende at Leikny Haugen (takstnr. 15) ved en feil ikke har fått erstatning
for den verdireduksjon på gjenværende torvmark som skyldes minsket areal av dyrket eller dyrkbar jord.
De ankende parter har nedlagt slik påstand: «Overskjønnet av 3. oktober 1959 i sak nr. 35/1958-B ved
Vesterålen herredsrett oppheves for så vidt det gjelder de ankende parters takstnr. 7, 15 og 19, 27, 79, 40, 46,
56 og 70 og hjemvises til ny behandling for overskjønnsretten. De ankende parter tilkjennes fulle
saksomkostninger for Høyesterett.»
Staten ved Forsvarsdepartementet har i det vesentlige anført det samme som for overskjønnsretten og har
nedlagt denne påstand: «Overskjønnet stadfestes i den utstrekning det er påanket. De ankende parter
tilpliktes in solidum å betale Staten ved Forsvarsdepartementet prosessens omkostninger for Høyesterett.»
Saksforholdet fremgår av grunnene for underskjønnet og overskjønnet. Til bruk for Høyesterett er det
utarbeidet en kartskisse over den nordligste delen av Andøya.
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Riksveien.
Jeg behandler først spørsmålet om rettsanvendelsen er uriktig når overskjønnsretten er kommet til, at de
ankende parter ikke har krav på erstatning for mulig verdiforringelse av deres eiendommer på grunn av
sperringen av den gamle riksveien. Når det gjelder de faktiske forhold, bygger jeg her på fremstillingen i
overskjønnet. For Høyesterett er det opplyst at avstanden fra Haugnes til Andenes etter den gamle riksveien var
3 1/2 å 4 km, mens veilengden etter den nye riksveien er 13-14 km. Det dreier seg således her om en ikke
ubetydelig forlengelse av veien. Overskjønnsretten har lagt til grunn at dette for de ankende parter har medført
ulemper som kan ha gitt seg utslag i en verdiforminskelse av deres eiendommer. Likevel kan jeg ikke se at de
har krav på å få erstatning for en slik mulig verdiforringelse, og kan her i vesentlige deler tiltre
overskjønnsrettens begrunnelse. Jeg finner imidlertid å burde gjøre noen tilleggsbemerkninger for nærmere å
presisere min oppfatning.
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Den gamle riksveien som ble tatt i bruk i 1910, var anlagt av det offentlige som dekket utgiftene til
veianlegget. Når det offentlige således på denne måten anla en riksvei som står åpen for alle og enhver, må det
foreligge ekstraordinære forhold for at grunneiere ved eller i nærheten av veien skal få krav på erstatning for
ulemper som følger av at veien blir omlagt. Dette syn er i samsvar med den rettsoppfatning som har vært lagt
til grunn i rettspraksis, jfr. bl.a. Rt-1958-646 flg. I det tilfelle som vi her har for oss, finner jeg ikke at det
foreligger noen slike ekstraordinære forhold. Riksveien fra 1910 var på dette stedet en ny vei som ikke ble
anlagt ved utbedring av noen gammel privat vei.
Sperringen av den gamle riksveien og anlegget av den nye riksveien ble ikke foretatt fordi det i seg selv var
nødvendig eller hensiktsmessig, men fordi det av offentlige hensyn var påkrevet på grunn av anlegget av
flyplassen. Jeg kan imidlertid ikke se at dette fører til at de ankende parter får krav på erstatning for mulig

Rt-1961-459.
Side 4

149

Utskrift fra Lovdata - 21.09.2018 13:55
verdiforringelse av deres eiendommer. For så vidt angår de ankende parters rettsstilling, kan det etter min
mening ikke spille noen rolle om staten går til omlegging av et veianlegg ut fra rene kommunikasjonsmessige
hensyn, eller om staten som et ledd i anlegget av flyplassen eller av andre offentlige hensyn finner det
nødvendig å stenge den gamle veien og av den grunn anlegger en ny vei. I denne sammenheng viser jeg til
Høyesteretts dom i Rt-1901-651 hvor dette spørsmål er drøftet. Jeg viser også til den tidligere nevnte dom i Rt
1958-646 flg. Når de ankende parter ikke fremfor andre har noen rett til å bruke riksveien, kan jeg således
under de omstendigheter som foreligger i dette tilfelle - ikke se at en omlegging av veien på grunn av
flyplassanlegget fører til at staten som ekspropriant har plikt til å betale erstatning for eventuell verdiforringelse
av eiendommene.
Spørsmålet blir så om de ankende arter som eks ro riater har krav å erstatnin for den muli e ver
Iforringelse av de
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gjenværende deler av deres eiendommer som skyldes at den gamle veien er blitt sten . Jeg er kommet til at de
e an gis me

o d på ette punkt. Det som her er avgjørende
meg er at e u emper
a en e parter e er 1
for
som følger med avsperringen av den gamle veien og bruken av den nye veien, rammer alle som bor i nærheten
av veien uten hensyn til om det er ekspropriert grunn og rettigheter fra dem eller ikke. Det dreier seg således
ikke her om særlige ulemper for de ankende parter, men om ulemper som - foruten hele befolkningen på
Haugnes - også rammer dem som bor sør for Haugnes. Under disse omstendigheter kan jeg ikke se at det følger
av vanlige ekspropriasjonsrettslige grunnsetninger, at de ankende parter på dette grunnlag har krav på erstatning
for en mulig verdiforringelse av deres gjenværende eiendommer. Jeg viser til dom i Rt-1960-59 flg., hvor
Høyesterett bygget på lignende betraktninger.
Sandfjæren.
Begrunnelsen i overskjønnet må etter min mening forståes slik at retten på grunnlag av en vurdering av de
konkrete forhold er kommet til, at det ikke her foreligger rettigheter av en slik art at det kan kreves erstatning
ved ekspropriasjon. Jeg kan etter de foreliggende opplysninger ikke se at retten her har lagt til grunn noen
uriktig rettsoppfatning. Sandfiæren har fortrinsvis vært brukt som sykkelvei, men man har også kunnet gå og
kjøre der. Det har bare dreiet seg om alminnelig ferdsel i utmark. Jeg tilføyer at skjønnsgrunnene må forståes
slik at det ikke er ført bevis for at benyttelsen av fjæren på denne måten kan bygges på alders tids bruk. Heller
ikke kan det her få noen betydning at det for øvrig ved ekspropriasjonen er ervervet grunn og rettigheter fra de
ankende parter. Jeg viser for så vidt til det jeg har sagt om dette spørsmålet.
Mellanveien.
Overskjønnsretten er her kommet til at «den faste befolkning» på Haugnes hadde en særrett til å bruke denne
veien slik, at bl.a. de ankende parter har krav på erstatning i den utstrekning verdien av deres faste eiendommer
er forminsket som følge av at veien ble stengt ved ekspropriasjonen. Det heter videre i skjønnsgrunnene: «I den
utstrekning bortfallet av Mellanveien har virket verdiforminskende på de saksøktes eiendom er det tatt i
betraktning ved fastsettelsen av erstatningen.» Dette er etter min mening den riktige måte å beregne
erstatningene på, og jeg kan ikke se at det som ellers er uttalt i skjønnsgrunnene gir holdepunkter for å fastslå at
overskjønnsretten har bygget på et annet vurderingsprinsipp. Jeg finner således heller ikke at skjønnsgrunnene
her er uklare eller mangelfulle slik at skjønnet av den grunn må oppheves på dette punkt. Jeg vil tilføye at det
av overskjønnet fremgår at Mellanveien var «en naturvei, så vidt fremkommelig med hest og vogn på
sommertiden. Om vinteren har den kanskje også vært noe benyttet når snehindringer har gjort riksveien
ufarbar». Som utgangspunkt ved erstatningsberegningene var det da riktig å bygge på Mellanveiens faktiske
tilstand
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på det tidspunkt da ekspropriasjonen fant sted. Erstatningene kunne ikke beregnes ut fra det synspunkt at veien
var fullt brukbar. De utgifter som en opparbeidelse av veien ville ha medført, måtte her også tas i betraktning
ved vurderingen.
De ankende parter har - som tidligere nevnt - også gjort gjeldende at de feilaktig bare har fått erstatning for
det jordbruksmessige tap ved stengningen av Mellanveien. Etter min mening er det ikke tilstrekkelige
holdepunkter for å fastslå at erstatningene på dette punkt er begrenset til det rent jordbruksmessige tap. Anken
over at overskjønnets rettsanvendelse her er uriktig, kan således ikke føre frem.
-

Torvmarken.
Jeg finner heller ikke at det er noen feil ved rettsanvendelsen når overskjønnsretten for 3 av de ankende parter
- takstnr. 15, 40 og 56 - er kommet til at det ikke er grunnlag for å tilkjenne erstatning for påstått
verdireduksjon på gjenværende torvmark. Når det - for takstnr. 40 og 56 - gjelder spørsmålet om mulig
verdiforringelse som følge av at atkomsten til Andenes over flyplassområdet er blitt stengt, viser jeg til det
som jeg tidligere har sagt. For så vidt angår takstnr. 15, dreier det seg om en vurdering av faktiske forhold,
slik at Høyesterett ikke kan foreta noen overprøvelse.
Etter dette blir det mitt resultat at overskjønnet må stadfestes for så vidt det er påanket.
Jeg finner at saksomkostninger for Høyesterett ikke bør tilkjennes fordi saken bl.a. gjelder et tvilsomt
spørsmål i ekspropriasjonsretten.
Jeg stemmer for denne
dom:
Overskjønnet stadfestes for så vidt det er påanket.
Saksomkostningerfor Høyesterett tilkjennes ikke.
Oppfyllelsesfristen er 2 - to - ukerfra forkynnelsen av Høyesteretts dom.
Dommer Endresen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
Dommerne Roll Matthiesen og Schei: Likeså.
Dommer Berger: Jeg er enig i at selve omleggingen av riksveien ikke gir eierne på Haugnes krav på
erstatning. Men her sperrer den flyplass som det eksproprieres til helt adgangen for Haugneseierne til å bruke
den direkte, naturlige og nødvendige atkomst fra deres boliger til Andenes, og medfører at avstanden som før
var omkring 4 km nå blir 3 ganger så stor. Hvis ulempen hermed er så stor at den gir seg utslag i en synkning i
verdien av deres eiendommer, har de etter min mening krav på erstatning for det tap de dermed lider; det dreier
seg om en ulempe som ikke er alminnelig for hele området, men om en skade som rammer et spesielt område
ved flyplassen.
Side 465

Underskjønnet tilkjente ikke erstatning med den begrunnelse at den adgang eksproprianten hadde gitt
befolkningen på Haugnes til å ferdes gjennom området mer enn oppveiet den tidligere atkomst. Sådan
ferdselsadgang var ikke oppstillet som forutsetning ved overskjønnet.
Etter uttalelsene i overskjønnets premisser er jeg i tvil om hvorvidt overskjønnet har tatt det etter min mening
riktige hensyn til den ulempe som er påført boligene på Haugnes, ved den besværliggjørelse av atkomsten til
Andenes som sperringen av all direkte ferdselsadgang har medført. Jeg finner dog ikke tilstrekkelig grunn til å
stemme for opphevelse av overskjønnet.
Med hensyn til de øvrige spørsmål er jeg enig med førstvoterende.

Rt-1961-459.
Side 6
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Utskrift fra Lovdata - 21.09.2018 13:55
Av underskjønnet (sorenskriver Per Tønseth med skjønnsmenn Einar Nyberg, Ole Finnseth, Anton
Andreassen og Helge Notø).
II. Omlagt atkomst Haugnes-Andenes (utsatt spørsmål 12 A).
Retten bemerker at det utvilsomt er slik at den landverts forbindelse med Andenesvær er av meget stor
betydning for befolkningen på Haugnes. Ikke bare har mange Haugnesfolk sin faste arbeidsplass på Andenes
og må hver dag veien frem og tilbake dit, men også mange som driver fiske er avhengig av havnen på Andenes
og av atkomsten dit. På Haugnes er ingen havnemuligheter for nåtidens fiskefartøyer. Også for sine innkjøp i
butikker og for kontakten med offentlige kontorer o. l. er befolkningen på Haugnes i atskillig utstrekning
henvist til Andenesvær. I det hele tatt må det sikkert være riktig som hevdet av de saksøkte, at en mer byrdefull
atkomst til Andenes betyr en så stor ulempe for befolkningen - gjør det så følelig mindre bekvemt å bo der - at
det kan ha betydning for verdien av fast eiendom på Haugnes. For retten er det imidlertid ikke nødvendig å gå

Rt-1961-459.
Side 7
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Veier som ikke bør driftes av kommunen.

Aktuell for nedklassifisering Ihht rådmannens inn

Vei

Sted

Type

Lengde/m
Eier

Andersrudveien
Landskaugveien
Gneisveien
Setraveien
Persroa
Tåjeveien
Sløssåsveien 1-13
Mårveien
Utsiktsveien
Borgveien 12A-C + 25-27
Revefaret 23-27
Lerkeveien
Elgveien
Rådyrveien 17-23
Skoleveien
Solheimsveien
Brønnåsen
Kjølstadveien
Gjevikveien(ytre del)
Skåkaveien
Hammerenveien
Thorudveien (deler av)
Lennestadveien
Brevigsveien
Kronaveien(deler av)
Lotterudveien(deler av)
Rugveien
Vengsveien
Skøyeneveien
Borgengrenda(deler av)
Bakkehagan
Rudveien
Bruseveien
Solåsveien
Pettersrudveien
Småttaveien
Lønneveien
Melgårdshagan(deler av)
Hasselveien
Fredheimveien
Damveien 1-15
Haugveien 15-48
Haugveien 4-9
Stubbveien 1-7
Løkkaveien 26-38
Bjerkeveien 7-15
Øvre skaugvei 11-38

Gran
Gran
Gran
Råken
Råken
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby

Næring
142
Næring
560
Næring
240
Adkomstvei
750
Boligvei
270
Boligvei
169
Stikkvei
580
Stikkvei
90
Stikkvei
140
Stikkvei
115
Stikkvei
73
Stikkvei
90
Stikkvei
100
Stikkvei
108
Stikkvei
200
Stikkvei
190
Boligvei
64
Landevei
1690
Landevei
1420
Landevei
1140
Landevei
2620
Landevei
1540
Boligvei
350
Landevei
1500
Boligvei
696
Boligvei
920
Boligvei
280
Landevei
560
Landevei
1545
Landevei
150
Næring
80
Boligvei
500
Næring
430
Boligvei
160
Landevei
980
Boligvei
505
Boligvei
112
Boligvei
860
Boligvei
255
Boligvei
304
Boligvei
60
Boligvei
65
Boligvei
384
Boligvei
60
Boligvei
135
Boligvei
81
Boligvei/stikkveier 210
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EK
EK
EK
Privat
EK
EK
EK
EK
EK
EK/privat
EK/privat
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK/privat
EK/privat
EK
EK
EK
EK
EK/privat
EK
EK/privat
EK/privat
Privat
Privat
EK/privat
EK/privat
EK/privat
EK/privat
EK/privat
EK/privat
Privat
EK/privat
Privat
Privat
EK/privat
EK/privat

Klasse
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Privat
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Privat
Privat
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kom/Priv
Kom/Priv
Kom/Priv
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kom/priv
Kommunal
Kom/priv
Kom/priv
Privat
Privat/skogsvei
Kom/priv
Privat
Kommunal
Kommunal
Kom/priv
Kom/priv
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kom/priv
Kom/priv

Granveien 11-78
Furuveien
Skaugveien 34-60
Rennaveien
Bergskauveien 16-43
Sum meter

Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby

Boligvei/stikkveier
Boligvei/stikkveier
Boligvei/stikkveier
Boligvei/stikkveier
Boligvei/stikkveier

687
473
225
250
130

Privat
EK/privat
Privat
EK/privat
EK/privat

Kom/priv
Kom/priv
Kommunal
Kom/priv
Kommunal

Veiklasse defineres som hvilken type vei det er. En vei kan bestå av en eller flere klasser på samme strekning som er svær
Følgende klasser er tatt med :

Kostnadsår 2019, inkl vegkant
Entreprenørkostnad innleid hjelp
Asfaltkostnad reasfaltering
Grus
Intern drift
Veilys
Overvann
Sum

Privat vei = privat drift
Kommunal = kommunal drift
Kom/priv = delt driftsansvar
Skogsvei = Driftet privat eller kommunalt alt etter eierforhold.

Kostnad
62
15,6
16,1
56
6,43
6

Meter
21189
10240
9407
21189
11000
10240

Antatt besparelse er mellom 1,2 mil og 1,7 mill avhengig faste driftskostnader og oppbundet personell. Således er grun
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fisering Ihht rådmannens innstilling punkt 1 og 2
Nedklassifiseres Overføres private

Oppfyller kriterie for nedklassifisering

ja
ja
ja

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

142
560
240
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ivat/skogsvei

ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja

270
169
170
90
140
60 ja
ja
90
100
108
200
190
64
1690
860
1140
2620
400 ja
175 ja
1500
115
200
75
560
1545
100 ja
80
300
230 ja
ja
ja
ja
ja
250
255
84 ja
60
ja
100 ja
ja
ja
20 ja
109 ja

750

55
73

560
175

50

200
160
980
423
112

220
65
284
60
135
61
100
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ja
ja

ja

60
100 ja
ja
ja
30 ja
15251

627
373
225
150
100
5938

JA
JA
JA
JA
JA

er på samme strekning som er svært uheldig og kan medføre dårligere standard pga av oppslittet ansvar.

alt etter eierforhold.

Kostnad vedlikehold
1313718
159744
151452,7
1186584
70730
61440
2943668,7

pbundet personell. Således er grunnlag redusert med minimum 40%.
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Asfalt

Grus
142
560
240
750
270
169
170
90
140
115
73
90
100
108
0
190
64
300
0
0
0
960
350
0
115
200
75
560
0
0
80
0
200
160
0
400
0
250
255
304
60
65
384
60
135
81
210

200

860
1140
2620

1500

1545
150
300

980
112

157

687
473
225
250
130
10240

9407
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/3378

Saksframlegg

Arkivkode:

Saksbehandler:

Terje Farestveit

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

56/18
79/18
105/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

27.09.2018
26.11.2018
03.12.2018

Regionalt slamsamarbeid
Dokumenter som er vedlagt: 1. Forslag til intensjonsavtale. 2. Vedlegg til intensjonsavtale
Dokumenter som ikke er vedlagt: Ingen

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Enebakk kommune inngår en intensjonsavtale med NRA. Hvis det i denne prosessen
viser seg at det vil være gunstig for kommunen å levere avløpsslam i regionen tas det
sikte på å inngå en avtale. Ved positiv løsning får rådmannen fullmakt til å inngå avtale.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 27.09.2018
Behandling:

Bent Aasli, H, fremmet følgende forslag:
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling.
Votering:

Rådmannens innstilling
Aaslis forslag

enstemmig
enstemmig.

VEDTAK:

Enebakk kommune inngår en intensjonsavtale med NRA. Hvis det i denne prosessen
viser seg at det vil være gunstig for kommunen å levere avløpsslam i regionen tas det
sikte på å inngå en avtale. Ved positiv løsning får rådmannen fullmakt til å inngå avtale.
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling.
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Det kan være uklart om rådmannen har myndighet til å inngå en slik intensjonsavtale og
rådmannen velger derfor å legge den fram for TEK. Om det gjennom nærmere utredninger og
den dokumentasjon som kommer fram i prosessen viser seg at en regional avtale er juridisk
forsvarlig og økonomisk gunstig legges det opp til at rådmannen får fullmakt til å inngå en
forpliktende avtale med NRA.
Sammendrag

Det anbefales at Enebakk kommune inngår en intensjonsavtale med Nedre Romerike
Avløpsselskap IKS (NRA) med sikte på leveranse av avløpsslam fra og med 2020, eventuelt
2021. Det forutsettes at de juridiske betenkninger viser at dette kan gjennomføres, og at
kostnader, inkludert usikkerhetsvurderinger, tilsier at dette er gunstig for kommunen.
Foreløpige beregninger tyder på at det på sikt vil være noe rimeligere å levere avløpsslam til
et nytt regionalt anlegg enn hva vi betaler i dag, men dette utredes nå ytterligere. Trolig vil
den største besparelsen ligge på transport, da leveranse til NRA vil halvere dagens
leveringsavstand.
En slik løsning vil kunne være et godt regionalt samarbeid og være miljømessig gunstig både
fordi transportbehovet vil bli redusert og den foreslåtte løsning vil utnytte biogass på en god
måte.

Bakgrunn

NRA har utredet etablering av et produksjonsanlegg for biogass, basert på avløpsslam, som
har vist at et sentralanlegg lokalisert ved NRA på Strømmen er økonomisk og miljømessig
interessant. Mer dyptgående utredning med revisjon av forprosjektet pågår. Planene passer
tidsmessig godt for Enebakk sin del, som i dag har avtale med Lindum AS i Drammen, som
utløper i februar 2019, men med en opsjon på ett pluss ett års forlengelser. I løpet av kort tid
vil opsjon på første året bli bekreftet fra vår side.
Anlegget til NRA er planlagt startet opp med midlertid teknisk løsning i 2020 (tilsetting av
kalk) og med permanent løsning, inklusive produksjon av biogass fra 2023.
Saksopplysninger

Enebakk kommune har i dag en avtale om transport og levering av slam med Lindum
avfallsmottak. Denne ble inngått i februar 2017, har en varighet på to år med opsjon på
forlengelse på 1 + 1 år. Vi kommer i nærmeste framtid til å bekrefte en forlengelse med ett år.
Det vil si at vi vil kunne avslutte avtalen i februar 2020, eventuelt året etter. Dette tilsier at vi
enkelt kan tilpasse oss det løpet som er lagt av NRA.
NRA arbeider med saksutredning av grunnlaget videre beslutning, som ventes å være ferdig i
oktober 2018. Det vil si at vi i løpet av 2018 må ta stilling til om vi vil være med på en slik
løsning.
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Det er lagt til grunn ett års byggetid for eksternslammottak og fire års byggetid for
produksjonsanlegg for biogass.
NRA gjør også en vurdering av om kommuner kan tildele et interkommunalt selskap
eneretten til å utføre disse tjenestene. En avtale vil ha en stipulert varighet på 25 år.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei, saken berører ikke spesielt deres interesser.
Klima- og miljømessige forhold

En regional løsning vil ha positive miljøeffekter ved at transportavstanden for levering av
slam vil bli halvert. Den løsning det legges opp til etter fire år vil også være miljømessig
gunstig da biogass vil bli utnyttet på en god måte, selv om tilsvarende løsninger finnes flere
steder.
Økonomiske forhold

NRA legger til grunn langsiktige avtaler for å dimensjonere produksjonsanlegget for biogass
for mottak av avtalefestede mengder.
Foreløpige lønnsomhetsanalyser viser at det er gunstig for den relative kostnaden at det
mottas og behandles slam flere slamprodusenter i regionen. En økning av kapasiteten på inntil
40 % gir kun en økning av investeringsbehovet på 10 til 15 %. Det vil si at medvirkning fra
Enebakk vil være gunstig for en samlet god regional løsning, selv om virkningene for
kommunen kan bli marginal.
Prisen pr. tonn slam vil de første årene være sterkt påvirket av finansutgiftene som er
tilnærmet konstante, uavhengig av mengden slam mottatt og behandlet. Faktisk mengde
behandlet slam vil derfor påvirke enhetsprisen totalt da større volum vil gi lavere
enhetskostnad.
Det er indikert en kostnad for levering på i størrelsesorden 700-920 kr/tonn levert, og en
avtagende pris etter ca. 10 år.
I dag betaler Enebakk kommune ca. 800 kr/tonn. Analysene til NRA tyder på at vi neppe vil
spare betydelige beløp så lenge kapitalkostnaden er høye, det vil si i noe over 10 år etter vi
kan gå inn i et slikt samarbeid. Prisen ser så langt ut til å være på samme nå eller noe lavere
enn hva vi betaler i dag.
Det vil derimot trolig være besparelser knyttet til transport, da avstanden vil bli halvert.
Risikovurdering

Det er foreløpig usikkerheter knyttet til beregningene, selv om kalkulasjonene er
kvalitetssikret av eksterne organ. Et pågående forprosjekt vil redusere denne usikkerheten,
samt av Enebakk kommune vil få et bedre innblikk i kalkulasjoner og grunnlag for disse
gjennom arbeidet med intensjonsavtalen.
Selv om det alltid vil være knyttet usikkerheter til så store prosjekt representerer ikke
løsningen ukjent teknologi. NRV er også en stor og erfaren byggherre og et rutinert
prosjektorgan.
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Alternative løsninger

Alternativer kan være å forlenge avtalen med Lindum i 1+1 år og deretter legge tjenesten ut
på nytt anbud i løpet av 2020.
Vurderinger og begrunnelse

Å inngå en intensjonsavtale gir oss muligheter til å få et godt innblikk i alle sider ved en slik
løsning. Om denne prosessen bekrefter at en løsning er økonomisk gunstig vil det være
positivt å utvikle regionale samarbeid, samt oppnå en løsning som er miljømessig gunstig
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INTENSJONSAVTALE
Mellom
Xxx kommune, [adresse] («kommunen»)
Og
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Strandveien 22, 2010 Strømmen («NRA»),
Er i dag [dato] inngått slik intensjonsavtale:

1.

BAKGRUNN

Kommunen produserer i dag kloakkslam som restprodukt fra renseanlegg i sitt offentlige
avløpsnett. Dette blir dels benyttet som gjødsel. Kommunen betaler for avtak av slammet.
I tråd med rikspolitiske og lokalpolitiske signaler ønsker Kommunen en behandling av slam som
reflekterer en miljøvennlig og sirkulær økonomi. Utnyttelse som råstoff for produksjon av biogass
er miljømessig gunstig ved at biogass erstatter fossile energikilder. Biogassproduksjon skaper
inntekter som reduserer kommunens kostnader til behandling av slam.
Kommunen kan ikke selv gjennomføre en satsing på produksjonsanlegg for biogass. Volumet er for
lite til at en slik satsing vil være bærekraftig. Det er nødvendig å samle produksjonen i større
anlegg. Disse bør ligge så nært som mulig slik at transport minimeres. Kommunen ønsker derfor å
knytte avtale med NRA med sikte på et langsiktig samarbeid om denne miljøsatsingen.
NRA eier og driver på vegne av sine eierkommuner offentlige avløpsnett og renseanlegg. NRA
planlegger et produksjonsanlegg for biogass ved sitt anlegg på Strømmen. Dette innebærer en
meget stor investering og ikke ubetydelig risiko. Ved å knytte til seg flere kommuner enn NRAs
eierkommuner, kan NRA redusere investeringsrisikoen og legge til rette for mer kostnadseffektiv
drift. NRA ønsker derfor å knytte avtale med kommunen om et langsiktig samarbeid.
2.

INTENSJON OM SAMARBEID

Kommunen og NRA ønsker å innlede et langsiktig samarbeid hvor NRA mottar slam fra kommunens
renseanlegg tilknyttet det offentlige avløpsnettet, med formål å produsere biogass og utnyttelse av
restproduktet som gjødsel eller på annen måte innen sirkulær økonomi eller miljøvennlig bruk.
3.

TILDELING AV OPPGAVE OMFATTET AV KOMMUNENS ENERETT

Partene er enige om at behandling av slam fra det offentlige avløpsnettet omfattes av kommunens
enerett til å utføre offentlige oppgaver. NRA gjennomfører en juridisk og faktisk undersøkelse med
hensyn til om aktuelle kommunale samarbeidspartnere kan tildele NRA enerett til å behandle slam
og produsere biogass mm. Kommunen vil vurdere sin rett til å tildele enerett til NRA på bakgrunn
av denne undersøkelsen og egne undersøkelser. Om utfallet er positivt, vil kommunen, forutsatt
akseptable betingelser, tildele NRA enerett til behandling av slam.

1

163

4.

ØKONOMISKE OG ANDRE BETINGELSER

Det er partenes ønske at samarbeidet så langt mulig skal skje innen NRAs virksomhet underlagt
selvkostprinsippet. Kommunen vil bli belastet sin andel av relevante kostnader basert på en
fordeling som reflekterer hver samarbeidspartners andel av ressurser brukt. For slam av samme
kvalitet (f.eks. samme innhold av tørrstoff) vil dette kunne være andel tonn behandlet. NRA
estimerer at tonnprisen vil ligge mellom ______ og _____ kr per tonn forutsatt en tørrstoffandel
på 25 %.
Normale forpliktelser og garantier for drift og økonomi skal gjelde. Partene er enige om en varighet
på 25 år.
5.

TIDSPLAN

Partene tar sikte på følgende fremdrift:






6.

Juli – august 2018:
August – september 2018:
Oktober – desember 2018:
2019 - 2023
2020 – 2023
2023

Inngåelse av intensjonsavtale
Presentasjon av juridisk og faktisk utredning om enerett
Vedtak om tildeling av enerett, mottaksavtale
Bygging og ferdigstillelse av biogassanlegg
Midlertidig levering for behandling i dagens anlegg
Oppstart av 25 års levering

VARIGHET FOR INTENSJONSAVTALEN

Denne avtalen løper til kommunen har fattet vedtak om tildeling av enerett og mulig avtale med
utfyllende bestemmelser er inngått.
Partene kan si opp intensjonsavtalen med en måneds varsel dersom NRA beslutter å ikke
gjennomføre biogassprosjektet, eller dersom kommunen vedtar å likevel ikke tildele enerett. .
7.

KOSTNADER

Hver av partene dekker egne kostnader ved denne og senere avtaler. NRA vil belaste prosjektet
nødvendige prosjektkostnader i den utstrekning det tillates etter selvkostprinsippet.
***
[sted og dato]

[sted og dato]

Xxx kommune

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

_________________________
Navn
Rådmann

____________________________
Thomes Trømborg
Daglig leder

2
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INTENSJONSAVTALE – SUPPLERENDE BAKGRUNNSINFORMASJON
Dato:

03.07.2018

Sak:

Intensjonsavtale om leveranse av slam

Sendt til:

Potensielle eksterne slamleverandører

Bakgrunn for tiltaket
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) har over tid utredet etablering av et produksjonsanlegg for
biogass. Pr. dato foreligger kvalitetssikret forprosjekt vedtatt av styret.
Utredninger knyttet til slambehandling og biogassproduksjon på Nedre Romerike har vist at et
sentralanlegg lokalisert ved NRA sitt anlegg på Strømmen er økonomisk og miljømessig interessant. I
forkant av beslutning om realisering av anlegget, har NRA har vært i dialog med flere renseanlegg i
regionen med tanke på mulig fremtidig leveranse av slam til behandling ved NRA sitt anlegg. Foreløpige
analyser av lønnsomheten ved kapasitetsøkning av det planlagte biogassanlegget er gjennomført. Mer
dyptgående utredning med revisjon av forprosjektet pågår.
Beslutningsprosess
Represententskapets beslutningsprosess vedrørende etablering av produksjonsanlegg for biogass og
hvordan biogassen skal anvendes er planlagt gjennomført i tre trinn:
1. Eiernes tilslutning til å iverksette innledende og forberedende arbeider i hovedprosjektet juni
2018.
2. Eierne tar stilling til hvorvidt anlegget skal være av lokal eller regional karakter november 2018.
3. Eierne tar stilling til hvordan produsert biogass skal anvendes april 2019.
Trinn 1 i beslutningsprosessen ble gjennomført 05.06.2018.
NRA arbeider p.t. med saksutredning av grunnlaget for trinn 2 i eiernes beslutningsprosess.
 Teknisk forprosjektering av et utvidet produksjonsanlegg for biogass basert på foreliggende
forprosjekt, med etterfølgende kvalitetssikring.
 Grunnlaget for adgangen til tildeling av enerett.
 Etablering av avtalegrunnlag mellom potensielle slamleverandører og NRA.
Teknisk forprosjektering forventes rapportert rundt 01.10.2018.
Tidsplan for juridisk grunnlag og avtalegrunnlag er angitt i intensjonsavtalen.
NRA har også iverksatt saksutredning av grunnlaget for trinn 3 i eiernes beslutningsprosess.
Tidsplan for mottak av eksternslam og utbygging av produksjonsanlegg for biogass
Mottaksanlegg for eksternslam inngår i produksjonsanlegget for biogass. Mottaksanlegget kan etableres
som et eget utbyggingstrinn med etterfølgende behandling i dagens slambehandlingsanlegg.
Slamproduktet vil være et godkjent kalkbehandlet slam i henhold til ORSA-metoden frem til igangkjøring
av produksjonsanlegget for biogass.
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NRA har lagt til grunn anslagsvis:
 1 års byggetid for eksternslammottak
 4 års byggetid for produksjonsanlegg for biogass
Planlagt beslutningsprosess hos eierne tilsier
 Driftsklart eksternslammottak fra 2020.
 Driftsklart produksjonsanlegg for biogass 2023.
For ikke å påføre utbyggingene unødige forsinkelser forutsettes forpliktende vedtak hos alle parter
innen utgangen av 2018.
Økonomiske betingelser
NRA legger til grunn langsiktige avtaler, i størrelsesorden 20 til 25 år, for å dimensjonere
produksjonsanlegget for biogass for mottak av avtalefestede mengder.
Pris på levering av slam til NRA er tenkt beregnet uten fortjeneste og basert på «åpne bøker».
Foreløpige lønnsomhetsanalyser viser at det er gunstig for den relative kostnaden at det mottas og
behandles slam flere slamprodusenter. En økning av kapasiteten på inntil 40 % gir kun en økning av
investeringsbehovet på 10 til15 %. Enhetsprisen pr. tonn slam vil de første årene være sterkt påvirket av
finansutgiftene som er tilnærmet konstante uavhengig av mengden slam mottatt og behandlet. Faktisk
mengde behandlet slam vil derfor påvirke enhetsprisen. Det er forsøkt synliggjort i vårt prisestimat.
Vårt prisestimat er basert på:
 En økning av behandlet slammengde på 20 til 40 % utover grunnkonseptet som inkluderer NRA
og MIRA. Det presiseres at evt. salg av ledig restkapasitet på korttidsavtale, og som vil gi lavere
enhetspris, ikke er medtatt.
 Kapasitetsutvidelse av det produksjonsanlegget som er angitt i kvalitetssikret forprosjekt. Det
presiseres at selv om forprosjektet er under revisjon for kapasitetsøkning så bygger kalkylene på
et konsept som i hht. våre prosjektprosedyrer er kvalitetssikret gjennom uavhengig kontroll og
har gjennomgått usikkerhetsanalyse etter anerkjente metoder.
 Anvendelse av biogass til produksjon av elektrisk energi og varmeenergi som angitt i
forprosjektet. Dette er en sikker og realiserbar anvendelse. NRA utreder alternative
anvendelsesmetoder, biodrivstoff o.l., som kan gi økt inntekt/redusert kostnad og bidra til
redusert enhetspris.
 Lik enhetspris til alle deltakere påplusset kostnadene for eksternslammottak for de som leverer
avvannet råslam til mottak og utspeding.
 Pris for eksterne leverandører er oppgitt levert vårt anlegg, med alle etterfølgende behandlingsog avhendingskostnader inkludert.
 Prisnivå 2017 da det ligger til grunn for forprosjektet. I kvalitetssikret revidert forprosjekt vil
prisene bli justert til 2018-nivå.
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I det etterfølgende oppsett har vi forsøkt å vise utvikling i forventet kostnadsnivå over tid avhengig av
sannsynlig mengde slam behandlet ved en regional løsning:
Driftsår

2020
2023
2033
2043

Prisestimat
NOK/tonn slam (25 % TS)
Lokalt anlegg
Regionalt anlegg
Kapasitetsøkning 20 - 40 %
780
730 – 760
950
750 – 920
820
640 – 770
680
530 – 620

Behandlingsprosess

Kalkbehandling
Produksjon av biogass
Biogass
Biogass

NRA vurderer de prisestimater som nå presenteres å være i godt samsvar med hva som ble indikert i
vårt brev av 07.02.2018.
NRA mener videre at analysen viser den store økonomiske gevinsten som ligger i en regional løsning
hvor en kommer ned mot nedre sjikt av angitt prisnivå.
Informasjon
NRA kan bistå med utarbeidelse av felles presentasjonsmateriell om det planlagte anlegget og prosessen
slik at det blir gitt samsvarende presentasjoner hos de aktuelle slamleverandørene.
NRA kan også, om ønskelig, delta ved informasjon til besluttende organ – enten gjennom presentasjon
eller ved å stå til disposisjon for spørsmål.

Strømmen, 03.07.2018
Gunnar Bjørnson
Avdelingsleder Utvikling
Prosjektansvarlig biogass
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Forslag til mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel
2015-2027
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- Merknader til varsel om oppstart – Akershus fylkeskommune (med etterfølgende
avklaringer)
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Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027
Merknad til varsel om oppstart – Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Øvrige saksdokumenter

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel vedtas i medhold av
plan- og bygningsloven § 11-17. Bestemmelsene endres med følgende:
- Bestemmelse 2.17 (tilføyelse til slutt i første avsnitt): «Det kan gis tillatelse til
utbedring av eksisterende avløpsanlegg. Vesentlig endring av utløpstrasé tillates
ikke.»
- Bestemmelse 4.3 (endring i overskrift): «boligenheter» endres til
«boligeiendommer.»
- Bestemmelse 4.3 (endring av og tilføyelse til andre setning, og ny tredje setning, i
første avsnitt): «Det kan også gis tillatelse til arealoverføring eller grensejustering
mellom boligeiendommer, og utbedring av eksisterende avløpsanlegg. Vesentlig
endring av utløpstrasé tillates ikke.»

168

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

I henhold til delegeringsreglementet punkt 2.1 treffer kommunestyret vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Vedtak om mindre
endring av kommuneplanen, etter plan- og bygningsloven § 11-17, er ikke delegert til andre. I
henhold til delegeringsreglementet punkt 4.1 er formannskapet også kommuneplanutvalg og
fremmer innstilling til kommunestyret til blant annet kommuneplan.
Sammendrag

Politisk sak om oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse ble behandlet av
kommunestyret 28. mai 2018 (sak 39/18). Som del av vedtaket i den saken var også følgende,
som er grunnlaget for denne saken: «Det legges frem en sak med mindre endring av
kommuneplanen for å tillatte utbedring av eksisterende avløpsanlegg på boligeiendom i LNF
området.»
Det ble utarbeidet forslag til ordlyd som medfører endring av to bestemmelser til
kommuneplanens arealdel (2.17 og 4.3), etter pbl § 11-17. Foreslått endring av ordlyd
framkommer i rådmannens innstilling, samt under ‘Saksopplysninger.’ Forslag om endring
ble sendt ut 28. september (i Enebakk avis 4.10.18), med frist 24. oktober 2018. Forslaget ble
sendt til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus som berørte
myndigheter. Det ble mottatt to merknader, uten innvendinger til at kommuneplanen endres.
Akershus fylkeskommune vil derimot at forholdet til automatisk fredete kulturminner skal
avklares før søknader behandles.

Bakgrunn

Politisk sak om oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse ble behandlet av
kommunestyret 28. mai 2018 (sak 39/18). Som del av vedtaket i den saken var også følgende,
som er grunnlaget for denne saken: «Det legges frem en sak med mindre endring av
kommuneplanen for å tillatte utbedring av eksisterende avløpsanlegg på boligeiendom i LNF
området.»

Saksopplysninger

Følgende står om mindre endring av kommuneplanens arealdel i lovverk og veiledere:
Plan- og bygningsloven § 11-17.Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel
«For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny
plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar
med kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte
myndigheter. Jf. for øvrig § 1-9.»
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Følgende står om mindre endring av kommuneplan i veileder til kommuneplanens arealdel:
«En mindre endring kan foretas gjennom enklere saksbehandling og vedtaksmyndigheten kan
delegeres. For mindre endringer gjelder forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling
og vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 1-9.»
(https://www.regjeringen.no/contentassets/18987b252b8948588c8323a1328d9cf3/kommuneplanens_a
realdel.pdf).

I lovkommentar til plandelen i plan- og bygningsloven står blant annet følgende om § 11-17:
«Det kan være aktuelt å foreta mindre endringer av kommuneplanens arealdel utenom større
planrevisjoner. Dette kan f.eks. være arrondering av formålsgrenser, justering av
linjeføringer for infrastrukturanlegg, eller endringer av utbyggingsformål. Bestemmelsen
åpner for at kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta slike endringer enten til annet
kommunalt organ eller administrasjonen i samsvar med kommunelovens regler. Slike
endringer kan ikke skje før berørte myndigheter har hatt anledning til å uttale seg. I dette
ligger det at endringen ikke må komme i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn
som ellers ville medført innsigelse mot planen. Forvaltningslovens regler om at saken skal
være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, gjelder.»
(https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-tilplandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-17-endring-og-oppheving-av-kommunepl/id556781/)

Det ble gjennom vedtak av kommunal planstrategi for Enebakk kommune 2016-2019 vedtatt
at kommuneplanen ikke skal rulleres i kommunestyreperioden. En mindre endring etter planog bygningsloven § 11-17 tilsvarer ingen rullering av kommuneplanen og en prosess for
mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel går derfor ikke på tvers av
vedtaket av kommunal planstrategi høsten 2016. Ved en rullering av kommuneplanens
arealdel ville man for eksempel vurdert nye bestemmelser, fjerning av bestemmelser, nye
utbyggingsområder m.m. Det forestående er ikke aktuelt som mindre endringer.
Grunnlaget for at sak om endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027 er
kommunestyrets vedtak (vist til under ‘Bakgrunn’) om at kommuneplanen skal endres for å
tillate utbedring av avløpsanlegg på boligeiendommer i LNF-eiendommer. Dette vil medføre
at de som blir pålagt utbedring ikke behøver å søke om dispensasjon fra kommuneplanens
bestemmelser, og dermed også slipper gebyr for behandling av dispensasjonssøknad.
Under følger forslag til endret ordlyd i bestemmelse 2.17 og 4.3 (endringer markert i rødt):
Bestemmelse 2.17, første avsnitt.
«I LNF-områder, uregulerte områder for fritidsbebyggelse og framtidige utbyggingsområder
er alle tiltak etter pbl § 1-6 forbudt nærmere enn 100 meter fra innsjøer og tilhørende elver,
samt 20 meter fra bekker med årssikker vannføring. Det kan gis tillatelse til utbedring av
eksisterende avløpsanlegg. Vesentlig endring av utløpstrasé tillates ikke.»
Bestemmelse 4.3, overskrift og første avsnitt:
«4.3 Byggetiltak tilknyttet eksisterende boligenhetereiendommer i LNF-områder (Pbl §§ 11-7,
nr. 5 og 11-11, nr. 1)
På eksisterende bebygde boligeiendommer i LNF-områder kan tiltak etter pbl §§ 20-4 a, b, c
og e og 20-5 tillates, etter godkjenning av kommunen. Det kan også gis tillatelse til utført
arealoverføring eller grensejustering mellom boligeiendommer, og utbedring av eksisterende
avløpsanlegg. Vesentlig endring av utløpstrasé tillates ikke.»
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Etter et eventuelt vedtak av de foreslåtte endringene vil disse innarbeides i gjeldende
bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027. Planbeskrivelsen vil
også bli oppdatert med et kapittel som beskriver de mindre endringene og begrunnelse for
disse.
Varsel om oppstart ble sendt ut 28. september (i Enebakk avis 4.10.18), med frist 24. oktober
2018. Varselet ble sendt til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus
som berørte myndigheter. Det ble mottatt to merknader. Et sammendrag av disse, med
rådmannens kommentarer, finnes under. Merknad fra Akershus fylkeskommune, samt dialog i
etterkant, er vedlagt.
Merknad
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert
2.10.18:

Rådmannens kommentar

Ingen merknader til varsel.

Ingen kommentar

Akershus fylkeskommune; datert 22.10.18:
Skriver at slik de forstår endringen, så er det for å
tillate utbedring av eksisterende avløpsanlegg
uten søknad om dispensasjon. Så lenge tiltakene
fortsatt vil være søknadspliktige slik at de
oversendes fylkesrådmannen for vurdering av
forholdet til automatisk fredete kulturminner har
de ingen merknader til endringen.
E-post datert 9.11.18/14.11.18:
E-posten svarer på henvendelse fra
administrasjonen etter mottak av ovenstående
merknad. Administrasjonens henvendelse dreide
seg om merknadens forutsetning om at søknader
oversendes fylkeskommunen for vurdering av
forholdet til automatisk fredete kulturminner. I eposten fra fylkeskommunen presiseres det at det
ikke ønskes endringer i ordlyden i forslag til
endring av bestemmelsene i kommuneplanen.
Videre anbefales det å gjennomføre en samlet
arkeologisk registrering av eiendommene som
omfattes av pålegg om utbedring av
avløpsanlegg, fordi dette kan gjøre
saksbehandlingen i etterkant enklere for både
kommunen og fylkeskommunen.

Oversendelse av samtlige søknader til vurdering
av fylkeskommunen vil medføre merarbeid for
saksbehandlere og også lengre
saksbehandlingstid. Utførelse av arkeologiske
registreringer (som beskrevet i e-post datert
9.11.18) vil medføre kostnader for kommunen
og/eller berørte grunneiere. Etter dialog med
fylkeskommunen fremmes forslag til mindre
endring av kommuneplanen uten endringer, men
det må i etterkant av et vedtak (og før tiltakene
gjennomføres) oppnås enighet med
fylkeskommunen om hvordan forholdet til
automatisk fredete kulturminner skal avklares (jf,
e-post datert 14.11.18).

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ikke aktuelt i denne sak. FUN/ELD er høringspart ved ordinær behandling av kommuneplan.
Klima- og miljømessige forhold

Utslipp fra mindre avløpsanlegg er en vesentlig kilde til forurensing i vassdragene.
Oppgradering av avløpsanlegg vil være et viktig bidrag for å nå vedtatte miljømål.
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Økonomiske forhold

Tillatelse til oppgradering av avløpsanlegg etter ordinær søknad (ikke søknad om
dispensasjon) vil gi lavere gebyrinntekt for kommunen, men i utgangspunktet også enklere
saksbehandling. Avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner (se vedlegg fra
Akershus fylkeskommune) kan medføre kostnader for Enebakk kommune.
Risikovurdering

Ved oppgradering av eksisterende avløpsanlegg bør det ikke være risiko for skader på for
eksempel kulturmiljø, naturmangfold o.l. så lenge samme eller tilnærmet samme plassering
opprettholdes. Vesentlig endring av utløpstrasé krever fortsatt dispensasjon, og det vil i disse
tilfellene være mulig å stille vilkår for å gi dispensasjon.
Alternative løsninger

1. Ikke vedta foreslått endring av kommuneplanen, og dermed fortsatt stille krav om
dispensasjonssøknad ved søknad om utbedring av avløpsanlegg.
2. Endre ordlyd i forslag. Dette kan medføre behov for ny varsling.
3. Vedta andre endringer i tillegg. Dette vil medføre behov for ny varsling.
Vurderinger og begrunnelse

Bestemmelsene foreslås endret for å tillate utbedring av eksisterende avløpsanlegg for boliger
i LNF-områder, og er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak om utbedring av
avløpsanlegg (vist til under ‘Bakgrunn’ over). Det er to bestemmelser som foreslås endret.
Endring av bestemmelse 4.3 vil medføre at det åpnes for at det ikke er behov for
dispensasjonssøknad i LNF-områder generelt, mens endring av bestemmelse 2.17 vil medføre
at det heller ikke kreves søknad om dispensasjon innenfor byggegrense til vassdrag.
Endringen medfører at det i de aller fleste tilfeller ikke lenger vil være behov for søknad om
dispensasjon for å følge opp pålegg om utbedring av anlegg. Det er fortsatt ordinær
søknadsplikt. Ved vesentlig endring av utløpstrasé (eller ny plassering av avløpsanlegg) vil
det fortsatt kreves søknad om dispensasjon. Dette fordi en ny utløpstrasé (eller ny plassering
av avløpsanlegg) vil kunne være i konflikt med for eksempel dyrka mark, naturmangfold eller
kulturminner, og derfor bør disse tilfellene håndteres med krav om søknad om dispensasjon.
Med behandling som dispensasjon vurderes fordeler og ulemper og det er mulig å gi
dispensasjon mot at spesifikke vilkår innfris.
Forslag om å endre overskrift i bestemmelse 4.3 for å presisere at bestemmelsen gjelder
boligeiendommer, og ikke alle boligenheter, i LNF-områder. Boligenheter på
landbrukseiendommer omfattes av bestemmelse 4.1, og utbedring av avløpsanlegg tillates i
disse tilfellene allerede gjennom den bestemmelsen.
Merknadene fra Akershus fylkeskommune har ikke medført endringer i forslag til ny ordlyd i
bestemmelsene, men krav om avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner vil
kunne medføre økt ressursbruk, forlenget saksbehandlingstid og økte kostnader for
kommunen. Hvordan forholdet til automatisk fredete kulturminner konkret skal avklares må
det oppnås enighet om i etterkant av et vedtak i denne sak, men før søknader behandles.
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Vår referanse (oppgis ved svar)
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22055623
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Deres referanse

Enebakk kommune - Varsel om oppstart av arbeid med mindre endring av bestemmelser til
kommuneplanens arealdel 2015-2027
Det vises til kommunens oversendelse datert 28.09.2018 av forslag til mindre endring av
kommuneplanbestemmelsene.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern.
Automatisk fredete kulturminner
Slik vi forstår endringen, gjelder dette kun tillatelse til utbedring av eksisterende avløpsanlegg uten
søknad om dispensasjon. Så lenge tiltakene fortsatt vil være søknadspliktige slik at de oversendes
fylkesrådmannen for vurdering av forholdet til automatisk fredete kulturminner har vi ingen
merknader til endringen.
På bakgrunn av det tilsendte materialet har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.
Med vennlig hilsen
Einar Midtsund
seniorrådgiver plan og miljø

Marianne Johansson
rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Statens vegvesen Region øst, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Saksbehandlere:
Automatisk fredete kulturminner:
Nyere tids kulturminner:
Plan- og miljøfaglige vurderinger:

marianne.johansson@afk.no, 22 05 55 67
herdis.johanne.sletmo@afk.no, 22 05 50 48
einar.midtsund@afk.no, 22 05 56 23
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Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

(+47) 22055000
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Fra: Marianne Johansson (Marianne.Johansson@afk.no)
Sendt: 14.11.2018 13.00.02
Til: Jens Martin Halvorsen Langkaas
Kopi:
Emne: SV: vår ref. 12/11885-41-mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2027
Vedlegg:
Hei
Beklager at jeg ikke forklarte godt nok.
For endring av kommuneplanen blir det som du sier vår opprinnelige merknad til varsel som gjelder. Men vi kan jo
uavhengig av kommuneplanen finne ut om dere sender over en og en når søknadene kommer inne, eller om vi
gjennomfører en samlet arkeologisk registrering av disse eiendommene. Vi anbefaler en samlet registrering fordi
det gjør saksbehandlingen enklere både for dere og oss. Om vi får listen med gårds‐ og bruksnummer så kan vi lage
et uforpliktende budsjett, så kan kommunen vurdere på bakgrunn av det. Sist vi gjennomførte en slik registrering
var i 2016, og da ble prisen ca. 925 per eiendom. Kommunen hentet inn igjen registreringskostnadene i form av et
saksbehandlingsgebyr fra berørte beboere. Prisene har endret seg fra 2016, og vil også påvirkes av områdene
eiendommene ligger i og våre vurderinger i forhold til omfang og metode, så jeg vet ikke hvor nært opp til dette
det blir før vi ser nærmere på det, men da har du et eksempel i hvert fall.
Med vennlig hilsen
Marianne Johansson
Rådgiver arkeologi
Seksjon kulturminnevern, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 55 67 Mobil 91 87 10 60
www.akershus.no

Fra: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Sendt: 13. november 2018 09:37
Til: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei,
Det ser ut til at jeg misforstod omfanget av dette da vi pratet på telefon. Sånn jeg forstod det da så kunne vi sende
over gårds‐ og bruksnummer (f.eks samtidig som varsel om pålegg sendes ut) og så ville dere gi beskjed om hvilke
eiendommer dere ville ha søknadene oversendt for nærmere vurdering. Under beskrives en full arkeologisk
registrering av alle eiendommene som vil omfattes av pålegg om utbedring av avløpsanlegg. Jeg rekker ikke å
avklare om dette er noe vi har mulighet til å gjennomføre før sak med endring av kommuneplanen skal
ferdigstilles og sendes ut. Hvis dette er alternativet så synes det for meg som det er enklere for kommunen å
sende over hver enkelt søknad for vurdering av dere etter hvert som de blir sendt inn til kommunen, jf. deres
opprinnelige merknad til varsel om oppstart.
Med vennlig hilsen
Jens Langkaas
kommuneplanlegger
Avd. for teknikk og samfunn
Enebakk kommune
Telefon: 64 99 20 00
www.enebakk.kommune.no
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Fra: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Sendt: fredag 9. november 2018 17:14
Til: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei
Det er ikke ønskelig at bestemmelsene endres utover det som sto i varselet vi uttalte oss til, siden vi skal ha denne
typer saker oversendt for vurdering. Vi kan i stedet se på en felles løsning for de 380 eiendommene som berøres
av pålegget om utbedring av avløpsanlegg, slik at dere slipper å sende over søknadene en og en.
Det anbefales å gjennomføre en samlet arkeologisk registrering av disse eiendommene. Hensikten ved en
arkeologisk registrering er å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner, i henhold til kulturminneloven
§ 9 forut for tiltak knyttet til kommunens arbeid med opprydding i spredt avløp. Siden 2007 har Akershus
fylkeskommune gjennomført slike registreringer i nærmere 10 kommuner i Follo og på Romerike.
De arkeologiske registreringene gjøres på bakgrunn av kommunens lister over gårds‐ og bruksnummer hvor det vil
komme kommunalt pålegg om utbedringer. I Enebakk omfatter dette, som du skriver, ca. 380 eiendommer. En
samlet registrering av alle eiendommer som nå– eller på et senere tidspunkt– vil få pålegg om utbedring av
avløpsanlegg gjør det mulig å forhåndsklarere større samlede områder. Målsetning er at kommunen senere bare i
svært liten grad må oversende enkeltsaker til fylkeskommunen for behandling. Dette vil bidra til en
mer(kostnads‐)effektiv og hensiktsmessig saksbehandling. Kommunen vil kunne hente inn igjen
registreringskostnadene i form av et saksbehandlingsgebyr fra berørte beboere.
Dersom dette er en løsning kommunen kan gå for, utarbeides et budsjett basert på en oversikt over berørte
eiendommer.
Undersøkelsens karakter
Registreringen utføres som en direkte konsekvens av kommunenes arbeid med vann og avløp. Undersøkelsene
avgrenses til områder med bebyggelse. Fylkeskommunen vil i utgangspunktet ikke undersøke dyrket mark eller
større utmarksområder på de samme eiendommene.
Innenfor berørte eneboligtomter og tun vil fylkeskommunen registrere synlige kulturminner, slike som
gravhauger, fangstgroper, dyrkingsspor og tufter. Tilstand og kartfesting av tidligere kjente kulturminner vil bli
kontrollert. I tillegg kan det bli foretatt mindre undersøkelser med spade. Slike prøvestikk vil ha som formål å
påvise eldre dyrkningsflater og boplasser fra steinalderen– samt vurdere jordsmonn og funnpotensialet for andre
arkeologiske funnkategorier.
Rapport og klassifisering av eiendommer
Etter avsluttet feltarbeid vil Akershus fylkeskommune utarbeide en samlet rapport for hele prosjektet, med
beskrivelse og kartfesting av registrerte kulturminner. Rapporten vil også klassifisere eiendommene etter
hvorvidt det i framtiden er behov for arkeologisk oppfølging:
A. Eiendommer der undersøkelsesplikten etter kulturminneloven§ 9 er oppfylt:
Typisk mindre boligeiendommer, der befaring viser lavt potensial for funn. Kommunen trenger i fremtiden ikke å
oversende noen saker som berører eiendommene til fylkeskommunen for arkeologiske vurderinger.
B. Eiendommer/tun som er klarert for VA‐tiltak:
Typisk gårds tun eller noe større tomter, hvor småtiltak som VA‐tiltak kan gjennomføres uten at tiltaket
oversendes fylkeskommunen. Merk at eiendommene likevel ikke er klarert for generelle byggetiltak eller inngrep
i tilhørendedyrket mark/utmarksområder.
C. Eiendommer med krav til plassering av nye VA‐anlegg:
Eiendommer hvor kartfestede deler av innmarka/tunområde må skjermes for inngrep. VA‐tiltak utenfor disse
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områdene kan gjennomføres uten at tiltaket oversendes fylkeskommunen.
D. Eiendommer hvor VA‐tiltak må oversendes for vurdering:
Eiendommer hvor VA‐anlegget er i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner eller hvor det er høyt
potensial for funn av kulturminner selv ved små tiltak på tunet. Kommunen må oversende det konkrete tiltaket til
fylkeskommunen for vurdering. På disse sakene kan det bli aktuelt med arkeologisk overvåking.
Med vennlig hilsen
Marianne Johansson
Rådgiver arkeologi
Seksjon kulturminnevern, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 55 67 Mobil 91 87 10 60
www.akershus.no

Fra: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Sendt: 5. november 2018 15:35
Til: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Kopi: Einar Midtsund <Einar.Midtsund@afk.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei,
Viser til deres uttalelse til forlag til endring av kommuneplanens arealdel, Enebakk kommune.
Her framkommer det at dere forventer at alle søknader skal oversendes fylkesrådmannen for vurdering i forhold
til automatisk fredete kulturminner. Slik jeg har forstått det på byggesak her så har de ikke noen rutine på å sende
alle søknader i LNF‐områder til dere for vurdering. I tilfellene som omfattes av denne endringen så er det snakk
om ca. 380 avløpsanlegg som vil bli pålagt utbedret. I de fleste tilfellene vil anlegget fortsatt være plassert på
samme sted som tidligere. Er det da nødvendig med oversendelse for vurdering av kulturminner i alle sakene?
Er det mulig å gjøre dette annerledes, f.eks ved at saker som berører registrerte kulturminner oversendes for
vurdering, og/eller saker hvor avløpsanlegg skal flyttes til ny plassering? F.eks. kan det legges til ordlyd som
medfører at vesentlig endring av plassering ikke tillates (uten dispensasjon), tilsvarende ordlyd som allerede er
foreslått ved vesentlig endring av utløpstrasé.
Ber om en rask tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Jens Langkaas
kommuneplanlegger
Avd. for teknikk og samfunn
Enebakk kommune
Telefon: 64 99 20 00
www.enebakk.kommune.no
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Fra: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Sendt: fredag 19. oktober 2018 12:13
Til: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Ok.
Takk for raskt svar.
Marianne Johansson
Rådgiver arkeologi
Seksjon kulturminnevern, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 55 67 Mobil 91 87 10 60
www.akershus.no

Fra: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Sendt: 19. oktober 2018 12:12
Til: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei,
Ja, det må søkes om tillatelse til tiltak. Endringen er kun for å justere bestemmelsen slik at det faktisk er anledning
til å søke uten dispensasjon.
Med vennlig hilsen
Jens Langkaas
kommuneplanlegger
Avd. for teknikk og samfunn
Enebakk kommune
Telefon: 64 99 20 00
www.enebakk.kommune.no

Fra: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Sendt: fredag 19. oktober 2018 12:06
Til: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Emne: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei
Jeg er saksbehandler for arkeologi. Jeg ser nå på «Varsel om oppstart av arbeid med mindre endring av
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2027». Dette gjelder kun tillatelse til utbedring uten
søknad om dispensasjon? Det må fortsatt søkes kommunen om tiltak slik at sakene fortsatt vil bli oversendt
oss for vurdering etter endringen av kommuneplanen?
Med vennlig hilsen
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Marianne Johansson
Rådgiver arkeologi
Seksjon kulturminnevern, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 55 67 Mobil 91 87 10 60
www.akershus.no
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/4313

Arkivkode:

Saksframlegg
Saksbehandler:

231

Anne Marie Solsvik
Heidenreich

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

62/18
30/18
87/18
107/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Utvalg for klima og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

15.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Overgang til fire terminer for kommunale eiendomsgebyrer
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:
Vedtekter for tømming av slam i Enebakk kommune
Renovasjonsforskrift for Enebakk kommune
Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer
Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann i Enebakk
kommune
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Det gjøres nødvendige endringer i forskriftene for avløp-, slamtømming-, renovasjon- og
tilsynsgebyr slik at årsgebyrene kan faktureres fire ganger i året.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres nødvendige endringer i forskriftene for avløp-, slamtømming-, renovasjon- og
tilsynsgebyr slik at årsgebyrene kan faktureres fire ganger i året.

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunen kan fatte vedtak om eller forskrift om innkreving av gebyr for avløp- og
renovasjonstjenester med hjemmel i forurensningsloven §25, §34 og §52a, samt lov om
kommunale vass- og avløpsanlegg §3.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
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I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyret vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag

Det gjøres nødvendige endringer i forskriftene for avløp-, slamtømming-, renovasjon- og
tilsynsgebyr slik at årsgebyrene kan faktureres fire ganger i året. Siden gebyrutsendingen nå i
hovedsak skjer digitalt koster ikke hver utsending særlig mye hverken i tid eller penger,
samtidig som det anses å være en stor fordel for innbyggerne å få en mindre faktura
hyppigere. Rådmannen foreslår derfor at de nødvendige endringer i relevante forskrifter
gjøres for å oppnå kvartalsvis fakturering.
Bakgrunn

I dag faktureres årsgebyrene for avløp, renovasjon, slamtømming og tilsyn to ganger i året
med forfall 25. mars og 25.september. Kommunen kan selv avgjøre faktureringshyppigheten.

Saksopplysninger

Flere innbyggere har etterlyst hyppigere fakturering istedenfor å motta en relativt stor faktura
to ganger i året. Siden gebyrutsendingen nå i hovedsak skjer digitalt koster ikke hver
utsending særlig mye hverken i tid eller penger.
En inndeling av årsgebyret i fire istedenfor i to vil gjøre det lettere for innbyggerne å innfri
kravet på ordinær måte og det antas at langt færre saker vil gå til innfordring. Videre vil
mellomværende ved eierskifter være av mindre betydning. Endringer som følge av nye
boliger og tillatelser vil også tre i kraft raskere uten at særskilt fakturering er nødvendig.
Inntrykket er at de fleste kommuner har kvartalsvis fakturering.
Det foreslås følgende forfallsdatoer:
15. februar

15. mai

15. august

15. november

Gebyr for feiing og branntilsyn i bolig faktureres i dag årlig. Det legges opp til å fortsette med
årlig fakturering siden gebyret er relativt lavt.
For å få til dette fra og med 2019 er saken sendt på høring parallelt med den politiske
saksforberedelsen. Frist for innspill er satt til 13. november. Det antas utfra sakens art at det
ikke vil foreligge innspill ved høringsfristens utløp. Dette siden de aller fleste antas å se
positivt på endringen. Dersom det foreligger innspill som går imot endringen vil innspillene
bli forelagt ved den politiske behandlingen slik at det kan tas stilling til eventuelle endringer.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, men fremlegges ikke i FUN/ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Ikke relevant.
Økonomiske forhold

Ikke relevant for kommunens økonomi.
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Risikovurdering

Ingen kjent.
Alternative løsninger

Beholde dagens terminantall.
Vurderinger og begrunnelse

Etter rådmannens vurdering er fakturering av renovasjons, avløps- slamtømmingsgebyret fire
ganger i året istedenfor to langt å foretrekke. Det foreslås å gjøre de nødvendige endringer i
tilhørende lokale forskrifter for å få til dette.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/3854

Saksframlegg

Arkivkode:

Saksbehandler:

Øystein Slette

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

95/18
108/18

Kommunestyret
Kommunestyret

29.10.2018
03.12.2018

Ordføreropprop - rovvilt
Dokumenter som er vedlagt: Ordføreropprop rovvilt Akershus
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Saksprotokoll for Kommunestyret - 29.10.2018
Behandling:

Votering: Saken utsettes til neste møte – enstemmig vedtatt.
VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken
Sammendrag

Det har på initiativ fra ordføreren i Aurskog-Høland kommet en oppfordring til alle
kommunene i Akershus knyttet til rovvilt.
Bakgrunn

Enebakk kommune v/ordfører har mottatt oppfordringen fra ordfører Roger Evjen i AurskogHøland kommune.
Saksopplysninger

Det vises til vedlagte ordføreropprop rovvilt i Akershus.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD
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Klima- og miljømessige forhold
Økonomiske forhold
Risikovurdering
Alternative løsninger

Vurderinger og begrunnelse

183

Til
Statsminister Erna Solberg

Beitenæring og lokalbefolkning må respekteres!
Vi viser til brev til Statsministeren fra 46 kommuner i Trøndelag, 14 kommuner i Østfold og 21
kommuner i Hedmark, samt Kommuner i Nordland, Troms, Sogn - og fjordane og Oppland om
tilsvarende tema.
På vegne av XX kommuner i Akershus fylke oppfordrer vi Statsministeren på det sterkeste om fortsatt
å engasjere seg i de store utfordringene mange fylker i landet står ovenfor, og sørge for at Stortingets
rovviltforlik følges opp som det er vedtatt!
Vi er kjent med møtet som Statsministeren i høst hadde med Klima- og miljøministeren, Landbruksog matministeren og 10 av våre ordførerkolleger – og opplever at det var en god start på en
nødvendig dialog og felles forståelse om den faktiske situasjonen.
Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte
ressursene som kan nyttes til matproduksjon, i hele landet, må brukes til nettopp dette av hensyn til
både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens oppfølging av rovviltforliket bygger ned
mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!
Som alltid må Stortingets bestandsmål veies opp mot andre hensyn, slik som hensynet til
beitenæringen og lokalbefolkningen. I beiteprioriterte områder skal disse hensynene veie tyngst.
Skadefelling må i større grad tildeles forebyggende tiltak når det er potensial for skader på småfe.
Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å felle dette dyret raskt. Forvaltning
betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyra som er bestemt at skal ut. Dette må utføres så
raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette.
På vegne av kommunene i Akershus oppfordrer vi Statsministeren på det sterkeste om å fortsette å
engasjere seg i den kraftig økende utfordringen landets utmarksbaserte matproduksjon opplever, og
sørger for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik blir oppfylt.

Akershus 8.10.2018
Roger Evjen (Ordfører, Aurskog-Høland kommune)
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/2400

Arkivkode:

Saksframlegg
144

Saksbehandler:

Eivind Ekeli

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

39/18
71/18
84/18
109/18

Utvalg for kultur, oppvekst og skole
Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

13.11.2018
15.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Rullering av anleggsprogram idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023
Vedlegg
1 Enebakk idrettsråd uttalelse
2 Uprioritert liste anlegg idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Forslag til prioritert anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
Enebakk 2019-2023 godkjennes.

Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole - 13.11.2018
Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt
KOS INNSTILLING:
Forslag til prioritert anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
Enebakk 2019-2023 godkjennes.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til prioritert anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
Enebakk 2019-2023 godkjennes.
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret i henhold til gjeldene praksis.
Prioritert
1

Anleggstype/sted
Mini-Flerbrukshall
Ytre Enebakk skole

Nybygg/rehab
Nybygg

Anleggseier
Enebakk
kommune

Kommentar
Fornyet søknad for tildeling
2019. Fikk ikke tilskudd i
2018 pga for lav kommunal
prioritering.
Tilskuddsberettigede
kostnader er på kr 4
millioner, trenger derfor et
tilsagn på
spillemiddelsøknaden slik at
man kan sende anmodning
om delutbetaling. Anlegget
er ferdigstilt.

Sammendrag

Rådmannen gir i denne saken en oversikt over hvilke anlegg som må prioriteres inn i
anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for den kommende tildelingen av
spillemidler i 2019. Prioriteringene er basert på innspill fra lag og foreninger, anbefalinger fra
Enebakk idrettsråd og behovsvurderinger fra administrasjonen. Rådmannens innstilling
omhandler og prioriterer 2 ordinære anlegg og 6 nærmiljøanlegg.
Bakgrunn

Saken fremmes med bakgrunn i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
utgitt av Kulturdepartementet som tilsier at for å kunne søke spillemidler til et anlegg må dette
være prioritert i en vedtatt kommunal plan. For å fange opp nye eller endrede behov og
forutsetninger krever plan- og bygningsloven en årlig rullering av anleggsprogrammet for
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Saksopplysninger

Rulleringen av anleggsprogrammet ble annonsert i Enebakk avis og på kommunes nettsider
med frist 15. september. Lag og foreninger har også mottatt et eget skriv med informasjon om
søknadsfrist. I tillegg ble lag og foreninger bedt om å gi en status rapport på de anleggene de
har hatt inne på prioritert og uprioritert liste ved forrige rullering. Det ble også sendt ut
påminnelse på fristen for å komme med innspill. Ved fristen utløp var det kommet inn innspill
fra 5 lag/foreninger. Innspillende har vært gjennomgått av administrasjonen og oversendt til
Enebakk idrettsråd med et forslag på prioriteringer. Innspillene har vært behandlet av Enebakk
idrettsråd som har stilt seg bak administrasjonens prioriteringer uten merknader.
Prioritert liste ordinært anlegg:
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2

Innendørs
skyteranlegg
Ignarbakke
Kirkebygda

Prioritert liste nærmiljøanlegg:
Prioritet Anleggstype/sted
1
Hindreløype
Ytre Enebakk skole

2
3

Parkour
Ytre Enebakk skole
Skatepark
Kirkebygda

4

Hinderløype
Kirkebygda

5

Parkour
Kirkebygda
Parkour
Flateby

6

Nybygg

Enebakk
skytterlag

Fornyet søknad for tildeling
2019, forutsatt at det stilles
en kommunalgaranti for
banklån. Sak er til
behandling i kommunestyret.
Anlegget er ikke ferdigstilt.

Nybygg/rehab Anleggseier Kommentar
Fornyet søknad for tildeling
Nybygg
Enebakk
2019. Fikk ikke tilskudd i
kommune
2018 pga for lav kommunal
prioritering.
Anlegget er ferdigstilt.
Nybygg
Enebakk
Ny søknad for tildeling 2019.
Anlegget er ferdigstilt
Kommune
Nybygg
Enebakk
Fremtidig spillemiddelsøknad
kommune
for tildeling 2020. Anlegget
er under utredning med
tanke på hensiktsmessig
plassering i Kirkebygda.
Nybygg
Enebakk
Fremtidig spillemiddelsøknad
for tildeling 2020. Anlegget
kommune
er under utredning med
tanke på hensiktsmessig
plassering i Kirkebygda.
Nybygg
Enebakk
Fremtidig spillemiddelsøknad
for tildeling 2020.
kommune
Nybygg
Enebakk
Fremtidig spillemiddelsøknad
kommune
for tildeling 2020.

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei
Klima- og miljømessige forhold

Alle anlegg som bygges, benyttes det miljøvennlige materialer i konstruksjonen.
Økonomiske forhold

Anleggene finansieres ved hjelp av egenkapital, lån og spillemidler.
Risikovurdering
Alternative løsninger

Vurderinger og begrunnelse
Rådmannens innstilling bygger på anbefalinger gitt av Enebakk Idrettsråd og administrasjonens
behovsvurderinger. I vurderingene er det blitt lagt til grunn om anlegget er ferdigstilt og at
spillemiddelsøknaden formelt er i orden for tildeling i 2019. Anlegg hvor det ikke foreligger noen
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spillemiddelsøknad for tildeling i 2019 er blitt lavere prioritert da fylkeskommunen tar
utgangspunkt i den kommunale prioriteringen når de gjør tildeling fra spillemidlene. Rådmannen
ser derfor at det ikke er hensiktsmessig å sette en høyere prioritering på anlegg hvor det ikke
foreligger noen spillemiddelsøknad for tildeling i 2019.
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Fra: haavard.myrseth@brother.no[haavard.myrseth@brother.no]
Sendt: 16.10.2018 10:17:10
Til: eivind.ekeli@enebakk.kommune.no[eivind.ekeli@enebakk.kommune.no]
Tittel: SV: forslag til prioritering av anleggsprogrammet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

Hei Eivind,
Vi har ikke hatt noe møte men vi har klart å kjøre en runde likevel.
Konklusjonen er at vi stiller oss bak den prioriteringen som er satt opp.
Var det så at du ønsket en oversikt over sammensetningen av EIR? Husker ikke om jeg har sendt den tidligere.
Her kommer den hvertfall.
Navn
Håvard Myrseth
Eivind Ungersness
Geir Sæther
Ranveig Renolen
Peter Brox‐Sundholm
Marius Høvik
Ann‐Kristin Hoelstad‐Hansen
Wiggo Skotvold

Runar Carlsen

Rolle
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Styremedlem
Vara
Styremedlem

Mail adresse
hmyrseth@brother.no
eungersness@deloitte.no
geir.sether@motek.no
renolen@hotmail.com
indiapeter@gmail.com
Marius.hovik@hotmail.com
leder@enebakkif.no

Mobil
92899494
48262882
95057304
46749467
95786561

97146360
92415363

Klubb
Driv
Driv
EMK
Driv
EIF
Driv
EIF

wiggo.skotvold@lexmark.com

92013262 Enebakk Pistolklubb

klatring@online.no

90848360 Enebakk Klatreklubb

Mvh
Håvard Myrseth
Leder Enebakk Idrettsråd
Fra: Eivind Ekeli <eivind.ekeli@enebakk.kommune.no>
Sendt: 15. oktober 2018 07:36
Til: Håvard Myrseth (BNN) <haavard.myrseth@brother.no>
Emne: SV: forslag til prioritering av anleggsprogrammet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019‐2023
Hei Håvard
Har Idrettsrådet fått sett på prioriteringene til rulleringen av anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv enda?
Jeg må ha politisk sak klar til onsdag 17 oktober, så må ha en tilbakemelding senest onsdag morgen.
Mvh Eivind Ekeli
Kultur og idrettskonsulent
Enebakk kommune
Fra: Eivind Ekeli
Sendt: onsdag 26. september 2018 13.20
Til: 'haavard.myrseth@brother.no' <haavard.myrseth@brother.no>
Kopi: 'geir.sether@motek.no' <geir.sether@motek.no>
Emne: forslag til prioritering av anleggsprogrammet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019‐2023
Hei
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Sender som avtalt oversikten over anleggene til rulleringen av anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
2019-2023 med KOS-avdelingens forslag til prioriteringer.
Veldig fint om idrettsrådet kan går igjennom forslaget å gi en tilbakemelding innen 15 oktober på prioriteringene.
Fint om denne tilbakemeldingen merkes med saksnummer 2018/2400 sendes til kommunens postmottak,
postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk og til meg.
Lurte også på om jeg kunne få en tilbakemelding på hvordan sammensetningen av idrettsrådet er nå.
Mvh Eivind Ekeli
Kultur og Idrettskonsulent
Tlf 488 67 371
IMPORTANT NOTICE The contents of this email are confidential and are for the exclusive use of the intended recipient(s). If
you are not the intended recipient(s) please note that any form of distribution, copying or use of this communication or the
information in it is strictly prohibited and may be unlawful. Please note that, although this email has been virus-checked,
neither Brother Norge, filial til Brother Nordic AS nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your
responsibility to scan the email and attachments (if any).If you believe you have received this communication in error, please
return it (with the title "received in error") to the sender then delete the email and destroy any copies of it. We would be
grateful if you would also copy the communication to: IThelpdesk@brother.no
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Uprioriterte anlegg og områder for idrett 2019-2030 (Ordinær anlegg)


Utvidelse av grusbanen på Streifinn, Flateby hundeklubb
Ønsker å utvide deres treningsbane for å kunne øke aktiviteten på banen.



Mini-hall Streifinn, Flateby Hundeklubb
Ser behovet for å også ha en hall på det planlagte nye banehalvdelen slik at
aktivtetsnivået kan holdes oppe gjennom vinteren.



To nye Tennisbaner tilknyttet idrettsanleggene ved Mjær, Driv IL
Driv IL ønsker å flytte dagens tennisanlegg ved Betel til Mjær stadion. Samt
oppdragere dekke fra grus til fast dekke.



Flerbrukshall Streifinn, Enebakk IF
Ny flerbrukshall på Streifinn grusbane.



Kunstgressbane Kirkebygda, Enebakk IF
Ny kunstgressbane i Kirkebygda. Primært en 9er kunstgressbane på eksisterende
Enebakk Stadion.



Kunstgressbane Kirkebygda, Enebakk IF
Ny 7er bane fortrinnsvis på grusplassen Kirkebygda barneskole.



Ny skiheis i alpinanlegget Solveiglia/Streifinn, Enebakk IF
Ny heis i alpinanlegget da det eksisterende anlegget begynner å bli veldig slit.



Mjær stadion friplass, Driv IL
Etablering av friplass for friidrett, gym, turn, ballspill i søndre sektor av
kunstgressbanen



Ombygging leirduebane, Enebakk Jeger og Fiskerforening
Nytt utstyr og rehabilitering/modernisering av anlegg.



Påbygg klubbhus, Enebakk jeger og Fiskerforening
Utvidelse med møterom, garderobe samt toaletter tilpasset funksjonshemmede.



Ridestier Flateby, Fortuna Rideklubb
Opparbeiding av ridestier på Flateby

Uprioriterte anlegg og områder for fysisk aktivitet/nærmiljø (friluftsliv)


O-kart, Driv IL
Omhandler kart over området rundt Mjærskaukollen og barneskolen.



Ballbinge Fjellveien, Enebakk kommune
Etablere ny ballbinge inni skogen ved Fjellveien i Ytre Enebakk på den eksisterende
grus-balløkken. Spillemiddelsøknad 2020. Rullers inn på prioritert liste i
anleggsprogrammet ved rullering i 2019.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/2408

Arkivkode:

Saksframlegg
223

Saksbehandler:

Eivind Ekeli

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

40/18
86/18
110/18

Utvalg for kultur, oppvekst og skole
Formannskapet
Kommunestyret

13.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Spillemiddelprosjekter 2019
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Enebakk kommune fremmer søknad om spillemidler til ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg som det fremgår av saksopplysningene.
2. Søknadene fremmes under forutsetning av at søknadene er komplette.
3. Søknadene sendes med den prioritering som gjøres av kommunestyret i sak om
rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
4. Enebakk kommune erkjenner de forpliktelser kommunen påtar seg ved å
fremme slike søknader, og bekrefter dette ved oversendelse av søknadene.

Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole - 13.11.2018
Behandling:
Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt
KOS INNSTILLING:
1. Enebakk kommune fremmer søknad om spillemidler til ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg som det fremgår av saksopplysningene.
2. Søknadene fremmes under forutsetning av at søknadene er komplette.
3. Søknadene sendes med den prioritering som gjøres av kommunestyret i sak
om rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
4. Enebakk kommune erkjenner de forpliktelser kommunen påtar seg ved å
fremme slike søknader, og bekrefter dette ved oversendelse av søknadene.
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret i henhold til gjeldene praksis.
Sammendrag
Rådmannen redegjør i denne saken om ordningen med spillemiddeltilskudd, og for hvilke
prosjekter det skal søkes spillemiddeltilskudd til i 2018. Når saken skrives er ikke alle søknadene
komplette. Saken må allikevel fremmes på dette tidspunktet for å overholde søknadsfrist satt av
Akershus fylkeskommune 15.januar 2018. Rådmannen forutsetter i sin innstilling at alle
søknadene er formelt i orden før oversendelse av søknadene til fylkeskommunen.
Bakgrunn

Saken fremmes med bakgrunn i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
utgitt av kulturdepartementet som sier at søknader om spillemidler skal prioriteres gjennom
politisk fattede vedtak.
Saksopplysninger
Frist for innlevering av søknader har vært satt til 15. september
Muligheten for å søke spillemiddeltilskudd til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg har vært
informert om i egne møter med frivillige lag og organisasjoner avholdt våren 2018, samt at det har
vært gitt individuell veiledning til de organisasjonene som skal fremme søknad for tildelingsåret
2019. Fristen for å søke er også blitt annonser i Enebakk avis og på kommunens nettsider,
sammen med et kortfattet sammendrag om forutsetningene for å kunne søke spillemidler. Lag og
foreninger har også blitt tilsendt denne informasjonen direkte.

Ved søknadsfristens utløp foreligger det to komplette søknader. Dette er gjentatt søknad for miniflerbrukshallen ved Ytre Enebakk skole og gjentatt søknad for hinderløypen ved Ytre Enebakk
skole. Administrasjonen samarbeider med avdeling for teknikk og samfunn og to frivillige
organisasjoner om innhenting av nødvendig dokumentasjon. Det forventes at alle søknadene er
komplette før fylkeskommunens søknadsfrist i januar 2019.
Ordningen med spillemidler til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er delt i to kategorier, tilskudd
til ordinære idrettsanlegg og tilskudd til nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har utgitt
bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet som angir definisjoner og
søkerkritterier
Ordinære idrettsanlegg: anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk
aktivitet.
Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for
allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt
fortjenestebasert eierform.
Som hovedregel kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/eller
rehabilitering.
Nærmiljøanlegg: utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til
bo- og/eller aktivitetsområder.
Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, først og
fremst for barn og ungdom (6 – 19 år).
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Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Grunnlaget for tilskudd er
begrenset oppad til kr 600 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr 50 000.
Det ytes ikke tilskudd til drift av anlegg, løst utstyr som ikke er definert i bestemmelsene eller
kostnader knyttet til følgende:
 leie
 erverv av grunn
 publikumstribuner
 parkeringsplasser
 tilknytningsavgifter
 finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden, dvs inntil
ferdigstillelse av anlegget
 flytting av høyspentledninger og kabler
 eiendomsgjerder
 reguleringsarbeider
For at søknader om tilskudd til ordinære- og nærmiljøanlegg skal kunne fremmes må følgende
kriterier være oppfylt:
 Anlegg skal tilfredsstille kravene til universell utforming.
 Det skal foreligge planer for finansiering og drift av anlegget.
 For enkelte ordinære anleggstyper er det krav om kommunal garanti knyttet til
finansiering og drift (alle typer haller, alpinanlegg, golfanlegg, motorsportanlegg,
kunstisbaner, rideanlegg).
 Søker må ha dokumentert rett til bruk av grunn. Ved leie av grunn må det foreligge
tinglyst feste/leierett i minimum 30 år.
 Det skal foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegg med
behovsoppgave før byggingen startes.
 Ordinære anlegg må være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og
fysisk aktivitet.
 Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000 må være en del av en vedtatt
kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
Som det fremgår av bestemmelsen kreves det at anleggene er en del av en vedtatt kommunal plan.
Sak om rullering av anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil bli behandlet
av formannskapet den 26. november, og av kommunestyret før jul.
Bestemmelsene utgitt av kulturdepartementet angir følgende vilkår til driften og disposisjonen
over anlegg:
 Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år for
ordinære anlegg og 20 år for nærmiljøanlegg.
 Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand, og følge de til enhver tid gjeldende
sikkerhetsforskrifter.
 Rettslige disposisjoner som overdragelse, salg, deling, sammenslåing m.v., og faktiske
disposisjoner som flytting, nedlegging og bruksendring m.v. av anlegg krever skriftlig
forhåndssamtykke fra departementet.
 Anlegget kan ikke overdras til private, fortjenestebaserte aktører
Dersom ett eller flere av vilkårene misligholdes kan departementet kreve tidligere utbetalte
tilskudd tilbakebetalt innen 30 virkedager.
For tildelingsåret 2019 skal det fremmes 2 søknader om tilskudd til ordinære idrettsanlegg og 2 til
nærmiljøanlegg.
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Ordinære anlegg



Enebakk kommune fremmer fornyet søknad for mini-flerbrukshall ved Ytre Enebakk
skole. Anlegget er ferdigstilt, men fikk ikke tilskudd ved fordelingen i 2018 på grunn
av for lav kommunal prioritering i anleggsprogrammet og at det er etterslep på
spillemiddelordningen. Søknaden er komplett. Samlet kostnad er beregnet til kr
18 708 213 og skal finansieres slik:
Spillemidler
Kommunal investering
Totalt



4 000 000
14 708 213
18 708 213

Enebakk skytterlag fremmer ny søknad om tilskudd til innendørs skytebane på
Ignarbakke. Søknaden ble fremmet også i 2018, men ble ikke imøtekommet fordi det
manglet dokumentasjon. Samlet kostnad er beregnet til kr 1 165 894 og skal
finansieres slik:
Spillemidler
Egenkapital
Kommunalt tilskudd
Lån
Dugnad
Gaver og rabatter
Totalt

390 000
0
0
396 994
378 900
0
1 165 894

Av søknaden til Enebakk skytterlag fremgår det at deler av prosjektet skal lånefinansieres. For å
få lån har banken deres satt som forutsetning at det gis kommunal garanti for lån. Rådmannen har
i sak om kommunal lånegaranti til skytterlaget innstilt på å imøtekomme søknad om kommunal
garanti forutsatt at skytterlaget ferdigstiller anlegget innen 2020. Sak er til behandling i
kommunestyret når denne saken skrives.
Nærmiljøanlegg
 Enebakk kommune fremmer fornyet søknad om tilskudd til hindreløype ved Ytre Enebakk
skole. Anlegget er ferdigstilt, men fikk ikke tilskudd i 2018 på grunn av for lav kommunal
prioritering i anleggsprogrammet og at det er etterslep på spillemiddelordningen.
Søknaden er komplett. Samlet kostnad er beregnet til kr 934 750 og skal finansieres slik:

Spillemidler
Kommunalt tilskudd
Totalt


300 000
634 750
934 750

Enebakk kommune fremmer ny søknad om tilskudd til parkour anlegg ved Ytre Enebakk.
Søknaden er ikke komplett. Det mangler spesifikt kostnadsoverslag og detaljerte tegninger
over anlegget. Administrasjonen har dialog for å få dette på plass før søknadsfristen.
Samlet kostnad er beregnet til kr 243 251 og skal finansieres slik:

Spillemidler 50 %
Kommunalt tilskudd
Totalt

121 000
122 251
243 251
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Anleggene finansieres gjennom vedtak knyttet til Ytre Enebakk skole.
I tillegg til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes spillemiddel ordning for
kulturbygg/kulturarenaer. Denne er basert på samme forutsetninger som ordningen for anlegg til
idrett og fysisk aktivitet.
Det foreligger ingen søknad for tilskudd til kulturarenaer for tildeling i 2019.

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei
Klima- og miljømessige forhold

Alle anlegg som bygges, benyttes det miljøvennlige materialer i konstruksjonen.
Økonomiske forhold

Alle anleggene er fullfinansierte under forutsetning at de får innfri søknad om spillemidler og lån.
Risikovurdering
Alternative løsninger

Vurderinger og begrunnelse

Enebakk kommune har en uttalt målsetning om å prioritere barn og unge. Rådmannen
vurderer alle prosjektene til å være i tråd med dette gjennom at anleggene vil bidra til økt
aktivitet i egnede lokaler og anlegg for denne gruppen.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/2827

Arkivkode:

Saksframlegg
056

Saksbehandler:

Jorun Roaldset

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

23/18
111/18

Utvalg for helse og omsorg
Kommunestyret

26.09.2018
03.12.2018

Digitalisering av kommunale tjenester i NAV
Vedlegg
1 Digital søknad - visjon og konsept
2 Hvordan planlegge innføring
Digisos digital søknad for
økonomisk sosialhjelp
Dokumenter som ikke er vedlagt:
KST – sak 123/17

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1) Digitalisering av kommunale tjenester i NAV gjennomføres gjennom å innfase
Digisos slik saken beskriver.

Saksprotokoll for Utvalg for helse og omsorg - 26.09.2018
Behandling:

Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt
HOS INNSTILLING:
Digitalisering av kommunale tjenester i NAV gjennomføres gjennom å innfase
Digisos slik saken beskriver.
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken
Saken har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak – sak 123/17, pkt 7. Det er derfor naturlig
at saken legges frem til HOS utvalg og KS.
Sammendrag

Arbeids – og velferdsdirektoratet har i årets Kommunebrev datert 20.02.2018, gitt
kommunene informasjon om de samlede digitaliseringstiltakene i NAV, herunder også
digitaliseringsprosjektet for de kommunale tjenestene i NAV - Digisos. Enebakk kommune er
via Digifin godt forberedt til å implementere Digisos som vil muliggjør digital saksbehandling
på kommunale tjenester i NAV Enebakk.
Rådmannen foreslår innføring av Digisos så snart det er teknisk mulig å gjennomføre.
Bakgrunn

Saken fremmes med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i KST – sak 123/17 verbalforslag
pkt. 7 Handlingsprogram 2018 – 2021.
Saksopplysninger

I forbindelse med behandling av KST – sak 123/17 pkt. 7 verbalforslag fattet kommunestyret
følgende vedtak:
Digitalisering – Rådmannen legger frem sak om økt digitalisering av manuelle oppgaver
innenfor den kommunale delen av NAV.
Manuelle oppgaver i den kommunale delen av NAV er per i dag saksbehandling og utbetaling
av økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester i NAV, samt økonomisk
gjeldsrådgivning som behandles i saksbehandlersystemet Socio.
Manuelle prosessen per i dag:
Søknader om økonomisk sosialhjelp er per i dag i Enebakk kommune på papirskjema som
brukerne må fylle inn manuelt. Søknadene blir deretter skannet inn i fagsystemet og videre
saksbehandling utføres. Når vedtaket er ferdig, skrives dette ut i papir, godkjennes av leder og
sendes ut per post.
Overføring av utbetaling skjer via økonomikontoret. NAV kontoret kjører elektronisk
remitteringslister som overføres til økonomikontoret. Utbetalingslistene skrives ut og anvises
på papirdokumentet. Det er økonomikontoret som overfører utbetalingene til bruker.
Erfaring NAV Enebakk tilsier at søknadene ofte er ufullstendige og mangler dokumentasjon
som er nødvendig for å kunne fatte vedtak. Saksbehandler må benytte mye tid på å innhente
opplysninger og få inn de nødvendige dokumenter for videre saksbehandling.
Søknadene må deretter gjennomgås og det må kvalitetssikres at alle opplysninger er riktig.
Utsendte vedtak fra NAV kommer ofte i retur da bruker enten har flyttet eller at en ikke
lenger befinner seg på den oppgitte folkeregisteret adresse. Det er samme manuelle prosessen
også når det gjelder gjeldsrådgivning som det også fattes vedtak på.
Digital kommunikasjon
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MODIA er et kommunikasjonsverktøy på den statlige side som er et godt
kommunikasjonsmiddel for samhandling mellom NAV og bruker. Dette forutsetter at bruker
er registrert på nav.no og benytter digitale tjenesten der.
I MODIA kan man per i dag ikke svare ut vedrørende økonomisk sosialhjelp da dette er i strid
med taushetsplikten. MODIA er derfor en begrenset løsning for kommunale tjenester per i
dag.
Brukere som har kommunale tjenester kan bruke aktivitetsplanen for arbeidsrettet oppfølging,
men det er viktig at dialogen med NAV og bruker ikke gjenspeiler om brukeren har
kommunale ytelser, tjenester eller annen oppfølging. Dette behandles i kommunale systemet
Socio. Hvis brukeren skriver om kommunale forhold, er det viktig at veileder informerer om
hvordan aktivitetsplanen skal brukes.
Kontaktsenteret i NAV besvarer mange henvendelser også på kommunal side, men på grunn
av begrensningene i MODIA vil de dermed ikke kunne gi svar ut over det generelle.
Personkortet
Personkortet er et oppslagsverk som raskt gir en oversikt over persondata, adresse, antall barn
og utbetalinger både statlige og kommunale. Kontaktsenteret kan dermed se på personkortet
om bruker har fått utbetaling fra Enebakk kommune. Dette registreres ikke umiddelbart og det
kan derfor være misvisende når bruker ringer kontaktsenter og etterspør utbetaling. Brukerne
som ringer kontaktsenteret vil derfor ikke få svar på hvordan det ligger an med søknaden om
økonomisk sosialhjelp og om den er utbetalt de siste dagene. Kontaktsenter kan kun se at det
ligger en søknad til behandling samt det som er utbetalt.

DigiFin
Enebakk kommune har allerede gjort noen grep på digitalisering ved å bidra økonomisk til en
ordning i regi av KS som er kalt DigiFin. Her har kommuner og fylkeskommuner gått
sammen og etablert en ordning som skal brukes til å utvikle digitale fellesløsninger for
sektoren. Dette er frivillig og Enebakk kommune har valgt å bli med. Fordelen er at
kommunen i etterkant kan ta i bruk de prosjektene som blir finansiert gjennom ordningen.
Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor.
Ved å utvikle løsninger sammen, får kommunen bedre kvalitet og lavere pris på det som
utvikles. En annen fordel er at mange vil stå sammen om videreutviklingen og forvaltningen,
noe som vil forlenge levetiden til løsningene.
Blant de prosjektene som er foreslått finansiert gjennom denne ordningen er Digisos.
Arbeids – og velferdsdirektoratet har i årets Kommunebrev datert 20.02.2018, gitt
kommunene informasjon om de samlede digitaliseringstiltakene i NAV, herunder også
digitaliseringsprosjektet for de kommunale tjenestene i NAV - Digisos.
Digisos må sees i sammenheng med de overordnede føringene for de sosiale tjenestene i
NAV, nasjonale satsninger på arbeids- og velferdsområdet og behovet for å utvikle tjenestene
i NAV kontorene.
Selvbetjeningsløsninger for sosiale tjenester på nav.no muliggjør ett digitalt NAV. Ved hjelp
av en helt ny digital infrastruktur vil stat og kommune bindes sammen til det beste for bruker.
Fordelen med Digisos er at NAV blir mer tilgjengelig samt at brukerne:
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•Slipper å oppsøke NAV-kontoret for å søke. Alt er samlet på nav.no
•Søknaden blir enklere og får høyere kvalitet
•Informasjon er preutfylt
•Brukeren får spørsmål som er relevant for seg i sin situasjon
•Får hjelpetekster underveis
•Søknadsprosessen går raskere
•Kan starte søknadsprosessen hjemme (Finne vedlegg osv.)
•Større sannsynlighet for at søknaden blir komplett med en gang
•Økt rettssikkerhet
•Større eierskap i egen sak
•Tjenesten er mer tilgjengelig, er mer pedagogisk og får god informasjon underveis
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Saken vil legges frem for FUN / ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Ingen
Økonomiske forhold

Enebakk kommune har allerede kjøpt seg inn i DigiFin. Prisantydning på modulen fra TIETO
som er leverandør på Socio vil være på kr 121 125,- Kostnaden fra KS er ikke inkludert i
denne prisen. Det er også bedt om et felles tilbud fra leverandør TIETO på
saksbehandlersystem for Rælingen og Enebakk da disse har felles IKT base og samme
saksbehandlersystem. Bevilgning vil vurderes ifb budsjett og økonomiplanbehandlingen.
Risikovurdering

Ikke foretatt.
Alternative løsninger

Fortsette manuelt og ikke ha mulighet til digitale løsningen Digisos.
Vurderinger og begrunnelse
Ved innføring av Digisos vil en helt ny struktur binde stat og kommune sammen på en mer
helhetlig måte enn per i dag. Ved bruk av selvbetjeningsløsningene vil brukerne få ett digitalt nav
å forhold seg til.
Veilederne ved NAV opplever i dag at våre brukere er digitale, og at flere etterlyser en ordning
hvor de kan søke kommunale tjenester digitalt. NAV Enebakk har en bra hjemmeside hvor mye er
linket inn mot NAV, men per i dag mangler det linker til kommunale digitale tjenester.

Ved innføring av Digisos vil dette imøtekommes overfor brukerne. Bruker slipper å oppsøke
NAV kontoret for å søke. Søknaden blir enklere og får høyere kvalitet. Brukeren får spørsmål
som er relevant for seg i sin situasjon.
Saksbehandlingen forventes gå raskere, man slipper å tolke håndskrifter om hva som faktisk
står i søknaden, samt at en slipper å bruke tid på skanning og registrering. Veileder kan
konsentrere seg om å bruke tid på de som trenger det mest.
NAV kontakt senter vil også kunne gi bedre service overfor bruker da de har innsyn og kan
svare bruker. Dette avlaster mye på et lokalkontor. For en veileder i dag kan det blir mye
avbrytelser da kontaktsenter må sette over telefoner som de ikke har mulighet til å svare ut.
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Digisos antas å gjøre hverdagen lettere, både for veiledere og brukerne.
De som ikke behersker digitale løsninger skal få nødvendig hjelp i forhold til sin søknad.
NAV er åpent for avtalte møter hver dag, og de som i dag trenger ekstra bistand får dette ved
planlagte oppfølgingsmøter.
Det er Enebakk kommune som må beslutte om kommunen ønsker å knytte seg til løsningene som
utvikles.
For å ta i bruk Digisos digital søknad for økonomisk sosialhjelp, er det en forutsetning at
kommunen er med i KS` finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter på kommunesiden.
Dette er ivaretatt i Enebakk kommune.
Hvis Enebakk kommune velger å implementere Digisos, så ligger det noen anbefalinger fra
pilotkommunene. For å sikre en vellykket innføring anbefales det at kommunen og NAV-kontoret
engasjerer ressurspersoner fra flere fagfelt i innføringsarbeidet. Dette kan være ressurser fra
ledelsen ved NAV kontoret, ØIKT, fagpersoner, innkjøpsansvarlig samt en innføringskoordinator
fra NAV Akershus.
Før innføring av Digisos digital søknad anbefales det at kommunen har implementert KS
SvarUt/SvarInn og Digitalt/elektronisk arkiv tilknyttet fagsystemet.

Rådmannen foreslår at Enebakk kommune implementerer Digisos så snart det er teknisk
mulig i løpet av høsten 2018. Dette forutsetter bevilgning ifb med budsjett og økonomi plan
for 2019-2022. Vedlagt i saken ligger dokument, med tilhørende sjekkliste som beskriver
hvordan kommunen og NAV-kontoret kan starte planlegging av innføring Digisos digital
søknad for økonomisk sosialhjelp. Anbefalingene baserer seg på 8 pilotkommuners erfaringer
fra pilotering av digital søknad i Digisosprosjektet.
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Digitalisering av økonomisk sosialhjelp //
Digital søknad – visjon og konsept

5.Juni 2018
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Prosjekt Digisos
– Digitalisering av sosiale tjenester i NAV


Samarbeidspartnere
–
–
–



Følgende tok i bruk løsningen fra 25.mai 2018:
–
–
–
–



Arbeids- og velferdsdirektoratet
KS
8 pilotkommuner

Horten
Bergen
Oslo
Askøy

Følgende planlegger å ta i bruk løsningen i perioden juni-august 2018:
–
–
–
–

Skien
Trondheim
Stavanger
Bærum
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Økt
tilgjengelighet

(Foto: NTBScanpix)

Preutfylt data

Mindre
administrasjon
og kontroll
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Mer tid til
sosialfaglig
arbeid

Mer tid til de
som trenger
oss mest.

Ett digitalt NAV
Vi bygger en helt ny digital
infrastruktur der vi binder stat og
kommune sammen til det beste for
brukeren.
Selvbetjeningsløsninger
for sosiale tjenester på nav.no
muliggjør ett digitalt NAV.
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Digisos er nybrottsarbeid


Digisos er forankret i Digital Agenda og NAV i ny
tid, Meld.St.33 ( 2015-2016)



Digisos har stor politisk interesse. Ambisjonene og
forventningene er høye.



Alle utfordringer er ikke løst før vi går i pilot.



Første versjon av digital søknad prøves ut i
pilotkommuner for å høste viktig erfaring og utvikle
digital søknad videre.

Bruker- og
ansattebehov

Behovsanalyse

Utvikle

Høste erfaring
i pilot

Videreutvikle
/justere
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Prinsippskisse // digital søknad
Søknad

KS
Integrasjonsløsning (FIKS)

Ditt NAV

Horten

Bergen

Oslo

Skien

Askøy

kommune
(Tieto)

kommune
(Tieto)

kommune
(Fasit)

kommune
(Visma)

kommune
(Visma)

208

En digital søknad
– felles for alle deltagende NAV-kontor

Vi skal opprettholde
muligheten til å søke på papir.
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Felles Inngang fra nav.no/sosialhjelp
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En del informasjon er preutfylt
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Brukeren
• NAV blir mer tilgjengelig
• Slipper å oppsøke NAV-kontoret for å
søke. Alt er samlet på nav.no
• Søknaden blir enklere og får høyere
kvalitet
• Informasjon er preutfylt
• Brukeren får spørsmål som er relevant for
seg i sin situasjon
• Får hjelpetekster underveis
• Søknadsprosessen går raskere
• Kan starte søknadsprosessen hjemme
(Finne vedlegg osv.)
• Større sannsynlighet for at søknaden blir
komplett med en gang

Veileder
• Mindre tid på administrasjon
• Slipper å tolke håndskrift
• Mindre tid på scanning, registrering og
kontroll
• Høyere kvalitet
• Vil motta søknader med høyere
datakvalitet
• Kan møte mer informerte og forberedte
brukere

NKS
• Kan yte bedre service for brukeren
• Samme digitale skjema for alle kommuner
• Kan lettere bistå brukeren og dermed
avlaste førstelinjen. ( Gjelder de
kommunene som er tilknyttet
Kontaktsenteret).

• Kan bruke mer tid på de som trenger
oss mest

• Økt rettssikkerhet
• Større eierskap i egen sak
• Tjenesten er mer tilgjengelig, er mer
pedagogisk og får god informasjon
underveis

Mulig nytteverdier etter innføring av digital søknad
212

Arbeidsprosess

Brukeren
trenger penger

Sjekker sine
muligheter på
nav.no

Logger inn på
Ditt NAV og
finner
søknadsskjema

Fyller ut og
sender
søknadsskjema
digitalt (med
vedlegg)
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Kan gjenoppta
søknad og
ettersende
vedlegg.

Har samtale
med NAV ved
behov

Får svar på
søknad via
«Svar ut».

Følges opp av
NAV.

Vi åpner en ny kanal. Vi stenger ingen.

NAV-kontor

Papir søknad /
brev

Kontaktsenter
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Digital kanal
(ny)

Digitalisering av sosiale tjenestene i NAV fortsetter
Innsyn og dialog
(kommer 2018/2019)

Digital søknad
(pilotering våren 2018)

Veiviser
økonomisk sosialhjelp
(levert i 2017)
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Digisos er en viktig nøkkel til ett digitalt NAV
Arbeidsrettede tjenester

Forenklet, arbeidsrettet
oppfølging

Digisos
(digitalisering av sosiale
tjenester)

Ny løsning for CV,
stilling og match

Digitale tjenester for
arbeidsgiver

Produktteam
sykefraværsoppfølging
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Statistikk- og
styringsinformasjon

Nytt system for
tiltaksøkonomi

For nye kommuner


Hver enkelt kommune må beslutte om de ønsker å
knytte seg til sin fagsystemleverandørs integrerte
løsningen mot nav.no.



Tilknytting fra NAV-kontorets fagsystem skjer via FIKS
(KS’ egen integrasjons-plattform)



Det vil komme mer informasjon om hvordan nye
kommuner kan ta i bruk løsningen etter at den er
pilotert første halvdel av 2018.
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Følg med på
nav.no/digisos
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Digisos digital søknad for økonomisk
sosialhjelp
- hvordan planlegge innføring

Anbefaling fra Digisosprosjektet
Inkludert sjekkliste
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og hensikt
Dette dokumentet, med tilhørende sjekkliste, beskriver hvordan kommunen og NAVkontoret kan starte planlegging av innføring Digisos digital søknad for økonomisk
sosialhjelp. Anbefalingene baserer seg på 8 pilotkommuners erfaringer fra pilotering
av digital søknad i Digisosprosjektet.
Sjekklisten kan benyttes i det omfang kommunen og NAV-kontoret mener er
hensiktsmessig.
Prosjektet vil i pilotperioden frem til sommeren 2018 teste innførings- og
opplæringsmateriellet som er tatt i bruk av pilotkommunene. I løpet av juli 2018 vil
Digisosprosjektet levere en mer komplett sjekkliste over innføringsaktiviteter inkludert
innføringsmateriell.
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2 BESLUTNING OG FINANSIERING
2.1 Beslutning
Hver enkelt kommune må beslutte om kommunen ønsker å knytte seg til løsningene
som utvikles

2.2 DigiFin
For å ta i bruk Digisos digital søknad for økonomisk sosialhjelp, er det en forutsetning
at kommunen er med i KS` finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter på
kommunesiden (Digifin).

2.3 Oppkoblings- og forvaltningskostnad
Hver enkelt kommune som ønsker å ta i bruk digital søknad, må betale en
oppkoblingskostnad til KS (Digifin). I tillegg må kommunene betale en årlig kostnad
for forvaltning av digital søknad.
Rammene for betaling er ennå ikke fastsatt. Nærmere informasjon om dette vil
komme i en mer komplette sjekkliste.

2.4 Kostnad for ny funksjonalitet i fagsystemet
Hver enkelt kommune må ta kontakt med egen fagsystemleverandør
(Tieto/Visma/Acos) og inngå avtale om leveranse og kostnad knyttet til utvidet
funksjonalitet/nye moduler i fagsystemet. Ved behov, kan KS bistå i dialog med
leverandør.

2.5 Ressurser til innføring av Digisos digital søknad
For å sikre en vellykket innføring vil vi anbefale kommunen og NAV-kontoret å
engasjere ressurspersoner fra flere fagfelt i innføringsarbeidet. Dette kan for
eksempel være:







Ledergruppe på NAV-kontoret
IT
Juridisk
Innkjøp
Sosialfaglige ressurser
Innføringskoordinator NAV fylkesledd
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AVTALER

3.1 Avtale med KS om oppkobling til Digisos digital søknad
Hver kommune må inngå avtale med KS om oppkobling til Digisos digital søknad og
bruk av FIKS (KS sin meldingsformidler). Digital søknad gjør bruk av FIKS for å rute
søknader fra nav.no til riktig NAV-kontor.
KS distribuerer standard avtalemal på forespørsel.

3.2 Databehandleravtale med AVdir
Hver kommune må inngå en databehandleravtale med Arbeids- og velferdsdirektorat
(AVdir) for behandling av kommunale opplysninger på nav.no. Informasjon om videre
prosess med databehandleravtale vil bli oppdatert.

3.3 Avtale med fagsystemleverandør om utvidet funksjonalitet i
fagsystemet
Hver enkelt kommune må ta kontakt med egen fagsystemleverandør og inngå avtale
om leveranse og kostnad knyttet til utvidet funksjonalitet/nye moduler i fagsystemet.
Ved behov, kan KS bistå i dialog med leverandør.
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PERSONVERNSKONSEKVENSVURDERING OG
RISIKOVURDERING

EUs nye personvernforordning (GDPR) ble vedtatt april 2016. Den nye
personopplysningsloven som er vedtatt i Norge trer i kraft tidligst i juli. Hovedformålet
med forordningen og den nye personopplysningsloven er å ivareta personvernet til
den enkelte ved elektronisk behandling av personvernopplysninger.
Mal for risikovurdering knyttet til personvernkonsekvensvurdering ligger på nav.no.
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5 TEKNISKE FORBEREDELSER
5.1 KS SvarUt/SvarInn og Digitalt/elektronisk arkiv tilknyttet
fagsystem
Før innføring av Digisos digital søknad anbefaler prosjektet at kommunen har
implementert KS SvarUt/SvarInn og Digitalt/elektronisk arkiv tilknyttet fagsystemet.
Ta kontakt med fagsystemleverandør for videre avklaring.

5.2 Tekniske forberedelser i fagsystemet
Hver enkelt kommune må kontakte egen fagsystemleverandør for informasjon om
kravspesifikasjoner og forberedelser som må gjøres på den enkelte kommunes
tekniske løsning.
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ORGANISATORISKE FORBEREDELSER FOR NAVKONTORET FØR PÅKOBLING
Kommunikasjons- og innføringsteamet i Digisosprosjektet har utarbeidet materiell til
ledere og ansatte på NAV-kontoret basert på erfaring og tester fra pilotperioden.
Materiellet kan brukes i arbeidet med å forberede og gjennomføre innføring på NAVkontoret.
Prosjektet anbefaler at materiellet gjennomgås før NAV-kontoret tar i bruk
søknadsløsningen. Materiellet vil bli tilgjengeliggjort i juli 2018 i en mer komplett
sjekkliste.

6.1 Kartlegge dagens arbeidsprosesser på NAV-kontoret
Prosjektet vil anbefale å starte med kartlegging av dagens arbeidsprosesser for å få
en oversikt over tids- og ressursbruk. Spørsmålene under kan være til hjelp.


Hvordan jobber vi på NAV-kontoret i dag? Skjema for nullpunktmålinger kan
være et greit utgangspunkt , se vedlegg 8.3.



Hvilke oppgaver tar mest tid og ressurser?

6.2 Diskutere hvordan digital søknad vil påvirke organisering,
arbeidsprosesser og rutiner på NAV-kontoret
Prosjektet anbefaler videre å diskutere på hvilken måte innføring av digital søknad vil
påvirke organiseringen på kontoret og påvirke arbeidsmåte og rutiner. Spørsmålene
under kan være til hjelp.


Hvordan skal NAV-kontoret sikre god brukerservice når digital søknad tas i
bruk i kommunen? Hvordan bistå brukerne som ikke er digitale?



Hvilke nytteverdier vil innføring av digital søknad gi NAV-kontoret?



Hvis løsningen gjør at kontoret bruker mindre tid på manuelle rutiner og
merkantile oppgave i forbindelser med søknader om økonomisk sosialhjelp,
hva skal den frigjorte tiden brukes på?

6.3 Rydde i porteføljen av brukere i fagsystemet
Prosjektet vil anbefale å gjennomgå porteføljen av brukere i fagsystemet og
vurdere å overføre og passivisere brukere før innføring av digital søknad på NAVkontoret

Les mer om Digisos på KS.no og på nav.no.

226

20.06.2018

9

7 Overordnet innføringsplan
Når beslutning om gjennomføring av innføringsprosjektet eventuelt er tatt, anbefales
å lage en overordnet innføringsplan. Figuren under viser forslag til skisse for dette.
Mal for innføringsplan ligger på nav.no. I malen i Excel kan kommunen legge inn
aktuelle aktiviteter og dato for disse.

Les mer om Digisos på KS.no og på nav.no.

227

20.06.2018

10

Sjekklister forberedende aktiviteter

Beslutning og finansiering
 Kommunen er med i KS finansieringsordning for
digitaliseringsprosjekter Digifin
 Beslutning om igangsetting av innføringsprosjektet er gjennomført
 Overordnet innføringsplan er utarbeidet
 Oppkoblings- og forvaltningskostnad til KS er finansiert
 Kostnad for ny funksjonalitet i fagsystemet er finansiert
 Det er avklart hvilke ressurser som deltar i innføringsarbeidet

Avtaler
 Avtale med KS om oppkobling til Digisos digital søknad er signert
 Prosess mot AVdir for inngåelse av databehandleravtale er
igangsatt
 Avtale med fagsystemleverandør om utvidet funksjonalitet i
fagsystemet er signert

Personvernkonsekvensvurdering
 Risikovurdering knyttet til personvernkonsekvensvurdering er
gjennomført

Tekniske forberedelser
 KS SvarUt/SvarInn og Digitalt/elektronisk arkiv tilknyttet
fagsystemet er implementert
 Tekniske forberedelser i fagsystemet er gjennomført

Organisatoriske forberedelser
 Kartlegging av dagens arbeidsprosesser på NAV-kontoret er
gjennomført
 Kontoret har diskutert hvordan digital søknad vil påvirke
organisering, arbeidsprosesser og rutiner på NAV-kontoret
 Rydding i porteføljen av brukere i fagsystemet er gjennomført

Les mer om Digisos på KS.no og på nav.no.

228

20.06.2018

11

8 Vedlegg
8.1 Mal innføringsplan for kommunen
8.2 Mal for risikovurdering knyttet til
personvernkonsekvensvurdering
8.3 Skjema for nullpunktsmålinger
8.3.1

Skjema for nullpunktsmåling Publikumsmottak skranke

8.3.2

Skjema for nullpunktsmåling samtalerom

8.3.3

Skjema for nullpåunktsmåling saksbehandler

8.3.4

Skjema for nullpunktsmåling merkantil
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Fremtidig behov for plasser i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns
omsorg
Dokumenter som er vedlagt: Fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og
omsorgsboliger.
Dokumenter som ikke er vedlagt: Ingen
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Vedlagte strategi legges til grunn for videre arbeid rundt dimensjonering og
bygging av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
2. Saken konkretiseres gjennom nærmere beskrivelse av konsept, tegninger og
kostnadsberegninger m.m. Disse legges frem til politisk behandling
fortløpende i 2019 slik at nødvendige avklaringer kan foretas og de
økonomiske implikasjoner av tiltaket innarbeides i handlingsplan 2020-2024.

Saksprotokoll for Utvalg for helse og omsorg - 14.11.2018
Behandling:

Jostein Årre H, fremla forlag om at saken skulle utsettes.
Votering: Jostein Årre`s forslag: 4 stemmer for (2H, 2FRP) 5 stemmer mot (2V,1SV,2AP)
AP, SV og V, fremla følgende forslag til 4 nye punkter:
1. Dekningsgraden på sykehjemsplasser legges på sikt opp til å være 16,67 som
beskrevet i saken.
2. Dekningsgraden på 16,67 innarbeides gjennom økt befolkning over 80 år, ikke
gjennom nedleggelse av plasser.
3. Fremdriften på fremtidige byggetrinn gjøres i tråd m/pkt 1 og 2.
4. Kommunen bygger eller gjør avtale med private utbyggere om kjøp av
omsorgsboliger. Utforming og størrelse gjøres slik at man får en glidende overgang
fra å ikke trenge kommunale tjenester, helt til man gjennom økende behov trenger
omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Det søkes at beboere kan bo i samme kompleks
gjennom hele perioden. Kommunen etablere først Bekketunet på Flateby. Det søkes
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lignende prosjekter i Ytre raskt etter dette. Gjennom slik etablering sikrer man en
mykere overgang til heldøgns omsorg og forenkler hjemmesykepleiens oppgaver ved
at flere brukere er samlet på ett sted.
Votering: Rådmannens innstilling: 4 stemmer (2H, 2FRP)
AP, SV og V forslag:
5 stemmer (2AP, 2V, 1SV)
HOS INNSTILLING:
1. Dekningsgraden på sykehjemsplasser legges på sikt opp til å være 16,67 som
beskrevet i saken.
2. Dekningsgraden på 16,67 innarbeides gjennom økt befolkning over 80 år, ikke
gjennom nedleggelse av plasser.
3. Fremdriften på fremtidige byggetrinn gjøres i tråd m/pkt 1 og 2.
4. Kommunen bygger eller gjør avtale med private utbyggere om kjøp av
omsorgsboliger. Utforming og størrelse gjøres slik at man får en glidende
overgang fra å ikke trenge kommunale tjenester, helt til man gjennom økende
behov trenger omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Det søkes at beboere kan bo
i samme kompleks gjennom hele perioden. Kommunen etablere først
Bekketunet på Flateby. Det søkes lignende prosjekter i Ytre raskt etter dette.
Gjennom slik etablering sikrer man en mykere overgang til heldøgns omsorg og
forenkler hjemmesykepleiens oppgaver ved at flere brukere er samlet på ett
sted.

SAKSUTREDNING:
Sammendrag

Sykehjem representerer det høyeste nivået i omsorgstrappen og skal fortsatt være en viktig del
av pleie og omsorgstjenestene i Enebakk kommune. Den sterke veksten i antall eldre
mennesker over 80 år medfører imidlertid at helse og omsorgstjenestene må endres i tiden
fremover, både mht hvordan de til dels og organiseres. Tjenestene anbefales dreid i retning av
mer hjemmebaserte omsorg og ulike former for bemannede omsorgsboliger.
Velferdsteknologi er et satsningsområde hvor man jobber for å supplere dagens organisering
med digitale løsninger som kan frigjøre menneskelige ressurser. Dekningsgraden (antall
sykehjemsplasser sett ift antall personer over 80 år) anbefales redusert for sikre en bærekraftig
utvikling innenfor pleie og omsorgstjenestene. Den betydelig økningen i antall eldre personer
vil uansett medføre et behov for at det bygges nye sykehjemsplasser de neste 10 årene. Det
foreslås imidlertid at kommunen i større grad bygger omsorgsboliger med ulik grad av
bemanning fremfor å videreføre dagens deknignsgrad.
Saken legges frem for en politisk diskusjon og avklaring rundt viktige forhold som
dekningsgrad på sykehjemsplasser, profil i pleie og omsorgstjenestene samt lokalisering og
dimensjonering av fremtidige tilbud. Rådmannen legger fram et strategidokument hvor behov
og mulige løsninger i et 10 års perspektiv presenteres og diskuteres.
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Bakgrunn

Saken er en oppfølging og en konkretisering av Helse og omsorgsplanen som ble vedtatt i
HOS utvalget april 2018. Saken beskriver hvordan fagavdelingen i Enebakk kommune
anbefaler at man planlegger og iverksetter både bygging og drift av de bo-baserte
tjenestetilbudene innenfor pleie og omsorgssektoren. Notatet har et 10 års perspektiv og
beskriver situasjonen, utviklingen og anbefalingene frem mot 2028.
Saksopplysninger

Det vises til vedlegg i saken.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, saken fremlegges for FUN/ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Utredes nærmere i forbindelse med selve byggeprosjektet. For øvrig ingen.
Økonomiske forhold

Saken inneholder forslag til en større investering for kommunen. Både finans og driftsområdet
vil få økte kostnader knyttet til tiltaket. Dette beskrives nærmere i notatet vedlagt saken.
Risikovurdering

Ved beregning av fremtidige hendelser vil det alltid være en viss usikkerhet i tallene.
Alternative løsninger

Det foreslås i vedlagt strategidokument en dekningsgrad på sykehjem satt til 16,67 %.
Dekningsgrad forstås som antall plasser sett ift antall personer over 80 år. Det foreslås å
bygge omsorgsboliger med ulike grad av bemanning tilsvarende en dekningsgrad på 2,44 %.
Til sammen vil dette gi et tilbud om heldøgns bemannede omsorgsplasser på 19 %, som
tilsvarer sykehjemsdekningen i 2018. Ulike dilemmaer og valg rådmannen har gjort i sakens
anledning beskrives i vedlagte notat. Alternative løsninger utover dette, vil måtte omhandle å
enten redusere nivået / dekningsgraden ytterligere eller videreføre/øke dekningsgraden
ytterligere. Dette vil være en politisk diskusjon.
Vurderinger og begrunnelse

Vedlagte strategidokument inneholder en fyldig beskrivelse av de vurderinger og
begrunnelser som er gjort i saken.

232

NOTAT

ENEBAKK KOMMUNE
Helse- og omsorgsavdelingen
Saksnr: 2017/5807 Arkivkode: H12

Dato: 01.10.2018

Fremtidig behov for plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
Innledning
Dette strategidokumentet er en oppfølging og en konkretisering av Helse og omsorgsplanen
som ble vedtatt i HOS utvalget april 2018. Saken beskriver hvordan fagavdelingen i Enebakk
kommune anbefaler at man planlegger og iverksetter både bygging og drift av de boligbaserte
tjenestetilbudene innenfor pleie og omsorgssektoren. Notatet har et 10 års perspektiv og
beskriver situasjonen, utviklingen og anbefalingene frem mot 2028.
Notatet er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av rådgivere fra HOS avdelingen,
kommunoverlege, enhetsleder for sykehjem og hjemmetjeneste med ulik involvering fra
fagmiljøene. Tillitsvalgte har vært deltakende på ulike arbeidsgruppemøter underveis i
prosessen. Arbeidsgruppen har vært på kommunebesøk til b.la Frogn, Skedsmo, Lørenskog,
Ski og Halden for å både se, drøfte og diskutere nye bo tilbud som disse kommunene har
bygget eller er i gang med å bygge. Litteratur, anbefalinger og forskningsrapporter fra ulike
sentrale og nasjonale miljøer er lagt til grunn i arbeidet.
Demografisk utvikling og hovedutfordring frem mot 2028.
Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig fra 2021/2022 og vil være mer enn fordoblet i 2028
sammenliknet med 2018. En ren videreføring av hvordan tjenestene innvilges, ytes og
organiseres, er det ganske enkelt ikke bærekraft til å planlegge for. Situasjonen vil kreve en
betydelig omlegging av pleie- og omsorgstjenestene på mange nivåer. Nivået for å innvilges
de høyere trinnene og tjenestene i omsorgstrappa vil måtte økes og flere vil måtte få tjenester i
sitt hjem. Velferdsteknologi vil innfases og nyttiggjøres for å kunne bruke de menneskelige
ressursene der hvor de trengs aller mest. Kommunens dekningsgrad innenfor sykehjem (hvor
mange sykehjemsplasser kommunen har sett i forhold til antall personer over 80 år) vil også
måtte redusere. Allikevel, selv om man reduserer dekningsgraden for sykehjemsplasser vil
veksten i antall eldre personer bli så stor at det vil måtte planlegges og bygges både nye
sykehjems- og omsorgsbolig tilbud i årene fremover, men ikke i et slikt omfang som dagens
drift innebærer. Planleggingen av dette krever at det også må tas hensyn til mange ulike
forhold, i tillegg til økningen i antallet eldre i seg selv. Kommunens økonomiske evne til nye
investeringer er svært redusert, redusert tilgang på arbeidskraft i pleie- og omsorgsyrker vil bli
vanskeligere, det er forventninger om strammere offentlige budsjetter gjennom
Perspektivmeldingen og økt forventet levealder tilsier at dekningen av sykehjemsplasser i
forhold til antallet over 80 år må reduseres i årene som kommer. For å kompensere for dette,
må de hjemmebaserte tjenestene styrkes og videreutvikles. Folk flest vil få tjenester i sitt eget
hjem. Omsorgsboliger er et mellomtrinn i omsorgstrappa mellom ordinært hjem og
sykehjemsplass. En omsorgsbolig kan både betjenes ambulant (dvs at hjemmesykepleien
«kommer og går») eller den kan bemannes i hele eller deler av døgnet med fast bemanning.
Bemanningsfaktoren og kompetansen vil uansett, i de fleste tilfellene, være noe lavere enn på
en sykehjemsavdeling som er det høyeste nivået i omsorgstrappa.
Befolkningsprognoser
Befolkningsprognosene som er gjengitt i tabellene nedenfor, er utarbeidet av
kommuneplanlegger og forutsetter at vedtatt boligbyggeprogram blir realisert. Antallet i de
eldste aldersgruppene vil imidlertid i liten grad bli påvirket av utbygging og
befolkningsøkning. Behovet for sykehjem og/eller omsorgsbolig og hjemmesykepleie er
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hovedsakelig knyttet til aldersgruppen over 67 år, men i enda større grad for aldersgruppen
over 80 år. Ved tildeling av lån fra Husbanken benyttes eldre over 80 år som grunnlag for å
beregne behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
Tabellene nedenfor viser utviklingen i aldersgruppen over 80 år i perioden 2018 – 2028 i
Enebakk kommune.
Eldre over 80 år:
Tekst/Årstall
2018 2019
Befolkningstall 80 år og eldre
288 289
Endring i antall i forhold til i 2018
1
Endring fra foregående år
1
Endring i % fra 2018
0,3%

2020
303
15
14
5,3%

2021
326
38
23
13,3%

2022
351
63
25
22,0%

2023
385
97
34
33,7%

2024
412
124
27
43,1%

2025
461
173
49
60,0%

2026
517
229
56
79,4%

2027
589
301
72
104,4%

2028
617
329
28
114,2%

Antall eldre over 80 år øker hvert år og økningen er særlig stor i perioden 2025-2027. Antallet
innbyggere i denne aldersgruppen er 114 % høyere i 2028 enn det er i 2018. Framskrivning av
befolkningsprognosene utover 2028 tilsier at Enebakk i 2035 har 820 innbyggere over 80 år,
en økning på ca 185 % sammenliknet med 2018. Veksten i den eldre delen av befolkningen
vil m.ao vedvare etter 2028.
Beregning av behov for nye plasser med heldøgns bemanning
Utvikling i levealder og behov for sykehjemsplasser
Sentrale myndigheter har gjennom årene utarbeidet veiledende normtall for antall
sykehjemsplasser beregnet på grunnlag av antall eldre i kommunen. Stortingsmelding nr.50
(1996-97) foreslo en sykehjemsdekning på 25% av antall innbyggere over 80 år. En nasjonal
kartlegging (Legetjenester i sykehjem Utredningsserien 8-99, Helsetilsynet) viste at
dekningsgraden for sykehjemsplasser per 100 personer 80 år og over i 1998 var 18,4 mot 20,4
ti år tidligere. Kommunenes sentralforbund (KS) fikk laget en rapport med tittelen Heldøgns
omsorg – kommunenes dekningsgrad i 2016. Rapporten mener det bør være en anbefalt norm
å ha en dekningsgrad av heldøgns omsorg på mellom 16 og 20% av antall over 80 år.
Det foreligger dessverre ikke forskning på hvor mye antall friske leveår øker, når forventet
levealder øker. Det ene ytterpunktet er å anta at økt levealder bare fører til økt antall friske år
uten behov for sykehjemsplass. Med en slik antagelse, vil et normtall for behov for heldøgns
omsorg som baserer seg på en bestemt aldersgrense, bli lavere etter hvert som forventet
levealder øker.
Det andre ytterpunktet er å anta at samtlige år økt forventet levealder fører til like mange år
med sykdom og behov for sykehjemsplass. I så fall vil normtallet på 25% av antall over 80 år
være like riktig i 2018 som i 1997.
I vår tilnærming til dette har vi lagt til grunn en allment faglig akseptert forutsetning om at
pleiebehovet må antas å øke noe som følge av økt forventet levealder. Dette fordi kroppens
evne til restitusjon etter sykdomsepisoder avtar med alderen. Den største andelen av de som
trenger sykehjemsplass er personer med uttalt grad av demens. Det vil derfor være avgjørende
for behovet for sykehjemsplasser om en uttalt grad av demens vil inntre ved samme alder som
i dag, eller om denne tilstanden forskyves like mye opp i alder som økningen i forventet
levealder.
Selv om forventet levealder har økt med ca 2 år pr tiår de tre siste tiårene, er det ikke gitt at
forventet levealder vil fortsette å øke like mye i kommende tiår. Usikkerheten knyttet til
økningen i forventet levealder og i hvilken grad dette fører til økt behov for sykehjemsplasser,
gjør at det er rimelig å legge erfaringene de siste årene til grunn og legge til rette for en
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dekningsgrad på 19-20% av antallet eldre over 80 år. Tilbudet om heldøgns omsorg må i
større grad fordeles på omsorgsboliger mot tidligere kun sykehjem.
Tilgang på kvalifisert personell ved økt behov for heldøgns omsorgsplasser
En begrensende faktor for utbygging av sykehjemsplasser vil være mangelen på
helsepersonell, særlig sykepleiere. Det tilsier at behovet for omfattende pleie ikke kan dekkes
ved å bare etablere sykehjemsplasser. Bygging av omsorgsboliger med heldøgns omsorg med
en lavere bemanning enn på sykehjem vil derfor være nødvendig. Dette er også i tråd med
ønsket om at de eldre skal kunne bo i hjemmet sitt så lenge som overhode mulig. På den
annen side vil bygging av omsorgsboliger føre til at de som får plass på sykehjem, har større
gjennomsnittlig behov for pleie, noe som kan tilsi økt bemanning og/eller økt kompetanse per
sykehjemsplass.
Tilgangen på arbeidskraft innen pleie og omsorg vil etter alt å dømme bli vesentlig
vanskeligere enn i dag. De fleste norske kommuner er i samme situasjon som Enebakk.
Konkurransen om fagpersoner og spesialutdannede sykepleiere vil bli stor. Ved etablering av
tilbud til mennesker med heldøgns omsorgsbehov må det derfor tenkes nytt. En blanding av
sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser i omsorgsbolig foreslås. Bemanningsmessig
kan boenheter i omsorgsbolig driftes av hjemmetjenesten på lik linje med hjemmeboende,
hvor bemanningen tilpasses den enkeltes behov.
Ved å tilby sykehjemsplass til de som må ha særlig tilsyn eller medisinsk behandling som
krever spesialutdannet personale, mens de som har et omsorgsbehov som ikke er like
krevende tilbys omsorgsbolig med heldøgns omsorg, kan ressursene settes inn mot de som
trenger det mest. Bemanningsmessig vil dette gi en mer hensiktsmessig bruk av
fagkompetansen.
Velferdsteknologi
Ved å ta i bruk ulike typer velferdsteknologi, som digitale trygghetsalarmer, GPS,
medikamentdispensere og ulike varslings- og kommunikasjonssystemer, vil behovet for
sykehjemsplass på sikt kunne utsettes noe lenger enn i dag. Foreløpig har velferdsteknologi
primært bidratt til å skape økt trygghet og kvalitet i tjenestene både i sykehjem og i
hjemmetjenesten. I årene som kommer vil det måtte jobbes målrettet for å komme tidlig inn
med velferdsteknologiske og trygghetsskapende løsninger, slik at brukere kan bli vant med
disse løsningene tidlig i sitt sykdomsforløp. Det vil i større og større grad jobbes inn løsninger
som kan «erstatte unødvendige» prosedyrer som i dag utføres av personell i
hjemmesykepleien. De menneskelige ressursene skal i størst mulig grad brukes der hvor
teknologien ikke kan hjelpe oss. En vellykket innfasing og videreutvikling av
velferdsteknologi og trygghetsskapende løsninger kan bidra til å redusere den nominelle
veksten innenfor pleie og omsorgstjenestene. Den vil dog ikke kunne stanse eller annullere
det forhold at det vil måtte skje en ressurstilførsel til disse tjenestene i de neste 10-15 årene.
Behov for flere sykehjemsplasser framover
Ved beregning av behov for sykehjemsplasser vil tilfeldig variasjon i behov for tilgjengelige
sykehjemsplasser gjøre at det i perioder vil være mangel på sykehjemsplasser. I andre
perioder vil det være ledige sykehjemsplasser. Behovet for sykehjemsplass kan oppstå
tilfeldig og akutt når en person som klarer seg selv, f.eks. får et hjerneslag og plutselig trenger
sykehjemsplass. Antallet pasienter med en så betydelig forverring av demenstilstanden at det
er nødvendig med sykehjemsplass vil også variere. Tilsvarende vil det være tilfeldig variasjon
i når sykehjemsplasser blir ledige fordi dette har sammenheng med dødsfall blant
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sykehjemsbeboerne. I perioder kan det være hyppige dødsfall, mens det i lengre perioder ikke
er frafall blant sykehjemsbeboerne.
Etableringen av nye sykehjemsplasser i det omfanget som befolkningsprognosen nedenfor
beskriver, må skje i trappetrinn ved at det enten bygges nye avdelinger etter hvert som
behovet nærmer seg, eller ved at det bygges et større bygg som gradvis tas i bruk etter hvert
som behov for nye sykehjemsplasser oppstår. Slik tabellene over befolkningsutviklingen
fremstår, og med det påfølgende behovet for kapasitet innenfor pleie og omsorgstjenestene
som da materialiserer seg, vil det være hensiktsmessig å planlegge for to byggetrinn med
sykehjemsplasser frem mot 2028. Tabellene nedenfor i dokumentet synliggjør når behovet
tilsier at det vil være hensiktsmessig å åpne hver boenhet i de nye byggetrinnene samt når de
ulike byggetrinnene bør ferdigstilles. Det finnes mye litteratur og forskning rundt hvordan
fremtidens bomiljøer på sykehjem bør utformes, samt hvor store slike bomiljøer skal være.
Sintef og Byggforsk, samt nasjonalt kompetansesenter for aldring og demens tilråder
boenheter på 8 plasser. Dette anbefales for å skape trygge omgivelser for beboerne og er også
hensiktsmessig ved bemanning av en boenhet. Norges største byggeprosjekt i 2018 innenfor
sykehjemsutbygging, Bergheim bo og demenssenter i Halden, har også lagt dette til grunn i
sitt arbeide. Vi foreslår at denne størrelsen legges til grunn ved den gradvise utbyggingen av
nye sykehjemsplasser som må skje i årene som kommer.
Vurderinger og konklusjoner
I forhold til både hensiktsmessig bruk av fagpersoner og spesialutdannede helsearbeidere og
økonomiske forhold, anbefales det å bygge både sykehjemsplasser og omsorgsboliger med
ulik bemanning for å møte den kommende eldrebølgen. Behovet for den samlede dekningen
av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med ulik grad av bemanning er beregnet til mellom
ca 19 % av antall eldre fra 80 år og oppover.
Framtidig bruk av eksisterende sykehjem – hvilke muligheter anbefales?
Dagens situasjon i Enebakk - begrepsavklaringer
Enebakk kommune har 54 sykehjemsplasser i 2014. Disse er fordelt på Ignagard og Kopås.
Ignagard har 10 korttidsplasser og 28 langtidsplasser for somatikk. Sykehjemmet på Kopås
har 16 sykehjemsplasser for demente. Dette inkluderer en skjermet avdeling for mennesker
med demenssykdom som er svært urolige eller opptrer utagerende. I tillegg er det på Kopås 6
rom som benyttes som rullerings- og avlastningsplasser. Disse plassene driftes delvis av
hjemmetjenesten, delvis som en del av dagsenteret og delvis av ansatte ved sykehjemmet.
Dette er således ikke fullverdige sykehjemsplasser og det forutsettes at brukerne her må klare
seg mye selv. Rulleringsplassene medregnes derfor ikke i beregningen av antall
sykehjemsplasser.
Spredning av sykehjemsplasser på Kopås og Ignagard er fra et driftsmessig synspunkt ikke
optimalt. På den annen side er det ikke optimalt fra et investeringsmessig synspunkt å bygge
nytt sykehjem i tilknytning til Ignagard uten at kommunen nyttiggjør seg bygningsmassen
som Kopås representerer. Administrasjonen har i dette arbeidet vurdert hvorvidt man bør
jobbe for å avvikle driften på Kopås eller om man kan fortsette sykehjemsdrift fortsatt.
Etter en helhetsvurdering foreslås det at Kopås frem mot 2028 fortsatt brukes som sykehjem.
Den utslagsgivende vurderingen knytter seg til kommunens uttalte behov for å holde
investeringsnivået på et absolutt minimum de kommende årene for å unngå en ekstremt
krevende økonomisk situasjon.
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Innsparinger i Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019 - 2022
For å gjennomføre innsparinger i budsjettet for 2019 er det i rådmannens forslag til
handlingsprogram 2019 – 2022, foreslått å legge ned 6 sykehjemsplasser i 2019. Det
innebærer en reduksjon fra 54 til 48 sykehjemsplasser og dekningsgraden for
sykehjemsplasser vil da reduseres fra 18,75 % til 16,67 %. I det videre arbeid og tabeller som
presenteres i dette dokumentet legges dette derfor til grunn.
Kopås som sykehjem
Sykehjemmet på Kopås ble åpnet i 1979 og har vært et flott bygg med gode tjenester i mange
år. I dag benyttes plassene til demente.
Sykehjemmet oppfyller imidlertid ikke dagens norm for utforming av sykehjem. Det er
fortsatt lov å bruke bygget til sykehjemsdrift, men det er flere forhold som ikke er optimale og
som bør utbedres i en viss grad for å bedre situasjonen, Det bør derfor vurderes å foreta en
begrenset investering for å heve standarden, arbeidsforholdene og holdbarheten rundt driften
ved Kopås. Detaljene i dette må avklares nærmere. Rommene er svært små og har kun bad
med vaskeservant og toalett. Dusj-/baderommene befinner seg i korridor, er svært små og
passer ikke til sykehjemspasienter med et omfattende hjelpebehov. Det er ikke plass til
løftehjelpemiddel (heis) inne på badet. En eventuell oppgradering av sykehjemmet vil også
kunne føre til reduksjon i antallet sykehjemsplasser i bygget.
Garderobeforholdene for de ansatte på Kopås er heller ikke tilfredsstillende ut i fra dagens
krav. Videre er det behov for møterom og pauserom for ansatte.
Kapasiteten ved Kopås
Andelen sykehjemsplasser som er spesielt tilrettelagt for demente dekker ca 5,6 % av
befolkningen over 80 år i 2018. Dekningsgraden kan økes til 6,2 % dersom det bemannes opp
til å ta i bruk 2 nye plasser i 3. etasje på Kopås. Forutsetningen for dette er at oppgradering av
de eksisterende plassene til dagens standard på sykehjemsplasser ikke fører til reduksjon av
antall plasser. Rådmannen anbefaler at dette gjøres.
I en periode ble 1.etg. på Kopås med 6 rom benyttet i omsorgen for mennesker med
demenssykdom. Pr i dag er 1.etg. omgjort for brukere av tilrettelagte tjenester i påvente av
nytt bygg. Man kan tenke seg at disse rommene igjen kan benyttes som tidligere.
Beliggenheten gjør at denne avdelingen, med en noe høyere bemanning, kan benyttes til
mennesker som kan nyttiggjøre seg miljørettede tiltak. Plassene kan benyttes til demente i en
tidlig fase.
Det vil også være mulig å omgjøre de 6 plassene i 2.etasje på Kopås til fullverdige
sykehjemsplasser. Disse benyttes til rullerings- og avlastningsplasser i dag. Antallet plasser
reduseres til 5 på grunn av at ett av disse rommene er et dobbeltrom.
Rådmannen anbefaler imidlertid ikke å bruke ressurser på å istandsette og på nytt ta i bruk 1
og 2 etg til sykehjemsdrift. Nærmere begrunnelse følger nedenfor.
Kapasiteten ved Ignagard
På Ignagard kan antallet sykehjemsplasser økes med 2 plasser, dersom man tar i bruk to
dobbeltrom fullt ut. Disse to dobbeltrommene brukes i dag som enkeltrom. Ved behov for
ekstra plass, kan de tas i bruk som dobbeltrom. Dobbeltrom brukt som enkeltrom fungerer
således som en buffer. Hvis man tar i bruk disse dobbeltrommene på permanent basis for å
øke antallet sykehjemsplasser, mister man denne bufferkapasiteten. Rommene benyttes også
når det er flere døende beboere samtidig. Disse har behov for enerom med egen bemanning.
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Vurderinger og konklusjoner
Fra et driftsmessig synspunkt vil det være en bedre løsning for sykehjemstjenesten å samle all
aktivitet med sykehjemsplasser, kjøkken og dagsenter og til Kirkebygda og Ignagard. Dette
vil kunne effektivisere driften ved at lege og sykepleiefaglig spesialkompetanse er til stede i
samme bygg og ikke behøver å bruke tid på å reise fram og tilbake mellom sykehjemmene.
Kopås kan fortsatt brukes som sykehjem, men må oppgraderes. Nivået og omfanget på
oppgraderingen, og dermed investeringen knyttet til dette, må utredes nærmere. Det foreslås
at det opprettes 2 nye plasser på Kopås. Tiltaket utsetter ikke behovet for nye boenheter, men
kapasiteten utnyttes.
Det foreslås å ikke omgjøre avlastningsplasser i 1. og 2.etasje på Kopås til fullverdige
sykehjemsplasser fordi kostnaden pr plass vil være relativt stor sammenliknet med å bygge
nye boenheter med 8 plasser. 8 plasser er den minste enheten som er optimal
bemanningsmessig. Drift av 5 plasser i 2.etasje og 6 plasser i 1. etasje på Kopås vil bli
vesentlig dyrere pr sykehjemsplass enn i en enhet med 8 eller flere plasser. En 5 sengs
avdeling vil måtte bemannes på samme måte som en 8 sengs avdeling. Som det fremgår av
økonomisk beregning avslutningsvis, vil hver plass på en 5 sengs avdeling koste over en halv
million kroner mer pr plass enn en 8 sengs avdeling. Det vil også by på problemer å
rekruttere helsefaglig kompetanse i årene framover. En effektiv utnyttelse av
personalressursene vil være nødvendig. I tillegg kreves det investeringer for å kunne ta i bruk
disse avdelingene som sykehjemsplasser. Det foreslås derfor å ikke ta i bruk 1. og 2. etasje til
sykehjemsplasser.
Det foreslås ikke at antallet sykehjemsplasser på Ignagard økes på permanent basis, men at 2
plasser fortsatt brukes som buffer ved stort behov for sykehjemsplasser og ved behov for
ekstra enerom for døende.
Fremtidig utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger
Planene for utbyggingen må legge til rette for å kunne øke antall sykehjemsplasser og
omsorgsboliger trinnvis i forhold til behov. Bygging av omsorgsboliger med heldøgns
bemanning skal delvis kompensere bortfallet av sykehjemsplasser i den kommende 10årsperioden. Det planlegges å bemanne opp sykehjemsplasser tilsvarende en dekningsgrad på
16,67% av antallet eldre fra 80 år og oppover og omsorgsboliger med heldøgns bemanning for
2,33 % av samme aldersgruppe. Det gir en samlet dekningsgrad på 19%.
Følgende forutsetningene ligger til grunn for beregningene for når det er behov for nye
heldøgns omsorgsplasser enten det er i sykehjem eller i omsorgsbolig:
 Kapasiteten fordelt på sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning skal
være 19 %.
 Antall sykehjemsplasser skal tilsvare en dekningsgrad på 16,67 % av antall
innbyggere fra 80 år og oppover.
 Antall omsorgsboliger med ulik grad av heldøgns bemanning skal tilsvare en
dekningsgrad på 2,33 % av antall innbyggere fra 80 år og oppover.
 Reduksjon i antall sykehjemsplasser fra 54 til 48 forutsettes vedtatt i henhold til
rådmannens forslag til handlingsprogram 2019 – 2022.
 Nedlagte sykehjemsplasser tas gradvis i bruk for å opprettholde kapasiteten på 16,67%
før boenheter i nye bygg bemannes opp og tas i bruk.
 Innslagspunktet for å ta i bruk en ny boenhet med 8 plasser, inntreffer når behovet for
nye plasser er minst 4. Dette innebærer at dekningsgraden vil variere mellom å være
litt høyere eller litt lavere enn målsettingen for dekningsgraden.

238

Notat uten oppfølging

Side 7 av

___________________________________________________________________________________





Det åpnes bogrupper med 8 plasser av gangen. En avdeling består av 3 bogrupper, til
sammen 24 plasser.
Kapasiteten ved hjemmetjenesten økes slik at brukere med behov for plass i sykehjem
eller omsorgsbolig kan klare seg i eget hjem fram til nye bogrupper åpner.
Muligheter for utvidelse av kapasiteten ved Kopås er ikke tatt med i beregningene
nedenfor.

Radene i tabellen nedenfor markert med gul bakgrunn viser behovet for sykehjemsplasser
fram mot 2028.
 I 2022 anbefales at første byggetrinn med 3 boenheter à 8 plasser står klar til bruk.
Behovet for sykehjemsplasser er da 11 mer enn i 2019. Alle de 6 nedlagte
sykehjemsplassene fra 2019 er da tatt i bruk i takt med økningen i antall eldre over 80
år. I tillegg er det behov for 5 nye sykehjemsplasser.
o 2022: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.
o 2024: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.
o 2025: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.
 I 2026 anbefales byggetrinn 2 å stå klar til bruk med 3 boenheter à 8 plasser.
o 2026: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.
o 2027: To boenheter med til sammen 16 sykehjemsplasser tas i bruk.
Radene i tabellen nedenfor markert med blå bakgrunn viser behovet for omsorgsboliger med
heldøgns bemanning fram mot 2028.
 I 2021 må heldøgns bemannet omsorgsbolig med 3 boenheter à 8 boliger stå ferdig.
Omsorgsbolig med 24 boliger dekker behovet i hele perioden. Tilbudet om omsorgsbolig skal
dekke 2,33 % av antall innbyggere fra 80 år og oppover. Sammen med beregnet antall
sykehjemsplasser gis det et tilbud til ca 19 % av denne aldersgruppen.
Årstall / Tekst
Endret behov for sykehjemsplasser
Nedlagte plasser tas gradvis i bruk
Behov for nye sykehjemsplasser
minus 6 ledige plasser
Innslagspunkt for å ta i bruk nye
sykehjemsenheter à 8 plasser
Behov for ferdigstillelse av nye
avdelinger i sykehjem
Behov for heldøgns bemannede
omsorgsboliger
Innslagspunkt for å ta i bruk
boenheter i omsorgsbolig à 8 plasser
Behov for ferdigstillelse av nye
avdelinger i omsorgsbolig
Dekning sykehjemsplasser og
heldøgns bemannede omsorgsboliger
i % av eldre 80+

‘18
0

‘19
0

‘20
3

‘21
6

‘22
11

‘23
16

‘24
21

‘25
29

‘26
38

‘27
50

‘28
55

-6

-3

0

5

10

15

23

32

44

49

0

0

0

0

8

0

8

8

8

16

0

0

0

0

0

24

0

0

0

24

0

0

0

7

7

8

8

9

10

11

12

14

15

0

0

0

8

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

18,6 19,0
%
%

18,5
%

18,8 16,6
%
%

15,8 17,2
%
%

18,2 16,6
%
%

17,5 17,4
%
%

Det forutsettes et behov på 4 plasser både for sykehjemsplasser og omsorgsboliger før det
bygges nye boenheter. Dekningsgraden vil derfor ligge noe under måltallet på 19 % i hele 10årsperioden. Hjemmetjenesten må gis ekstra kapasitet til å pleie brukerne i eget hjem når det
er kapasiteten er under19 %.

239

Notat uten oppfølging

Side 8 av

___________________________________________________________________________________

Virkning av økt kapasitet på Kopås
Dersom det tas i bruk 2 rom i 3. etasje på Kopås, vil ikke dette alene påvirke innslagspunktet
for bygging av nytt sykehjem. Behovet for sykehjemsplasser reduseres fra 6 til 4 plasser i
2022. Behov for 4 plasser er satt som grense for når en ny boenhet på 8 plasser skal åpne.
Dersom avdelingene i 1. og 2. etasje eller en av dem tas i bruk vil innslagspunktet for når
første boenhet i sykehjem må være klar forskyves. Disse avdelingene anbefales ikke tatt i
bruk på grunn av at det blir høye kostnader til bemanning i forhold til antall beboere, men
flere sykehjemsplasser for demente kan gi en utsettelse i forhold til når et nytt bygg må stå
klart.
Tabellen nedenfor viser forskyvningen i behovet for sykehjemsplasser i nybygg:
Årstall / Tekst
Behov for sykehjemsplasser når
reduksjon i antall plasser i 2019 er
trukket fra
Opprinnelig innslagspunkt for å ta i
bruk nye boenheter. Uten økt
kapasitet på Kopås.
Innslagspunkt ved 2 plasser i 3. etg
og 5 plasser i 2. etg på Kopås. 7
plasser kan trekkes fra i behovet for
nye plasser.
Innslagspunkt ved 2 plasser i 3. etg, 6
plasser i 1. etg og 5 plasser i 2. etasje
på Kopås. 13 plasser kan trekkes fra i
behovet for nye plasser.

‘18

‘19

‘20

‘21

‘22

‘23

‘24

‘25

‘26

‘27

‘28

0

-6

-3

0

5

10

15

23

32

44

49

0

0

0

0

8

0

8

8

8

16

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

24

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

16

8

Det er viktig å merke seg at dette gir økt kapasitet for brukere med demens. Behovet for tilbud
til somatisk syke innbyggere hvor tilbudet som gis i omsorgsbolig ikke er tilstrekkelig, kan
gjøre at nye boenheter må tas i bruk tidligere enn tabellen over viser.
Forslag til lokalisering og utforming av nytt sykehjem
Videre utbygging av sykehjem foreslås bygget i tilknytning til Ignagard. Det foreslås at det
bygges slik at bygget danner en U-form, eller som et rektangel med et atrium i midten. Det gir
muligheter for å skape et naturlig avskjermet uteområde som kan brukes som sansehage for
beboerne.
Dersom det skal bygges ett sykehjem på 48 plasser for hele perioden fram mot 2028, kan det
planlegges et bygg i flere etasjer.
Ved utbygging av Ignagard må det bygges slik at det kan tas i bruk 8 nye plasser etter hvert
som behovet oppstår. Prosjektgruppen for planlegging av nye sykehjemsplasser må ta stilling
til i hvilken grad det skal være råbygg eller relativt ferdigstilte bygg som gradvis tas i bruk.
Netto driftskostnader ved en bogruppe med 8 sykehjemsplasser er beregnet til ca kr 4,040 mill
i 2018-priser. Kostnadene forutsetter sykehjemsenheter med 3 boenheter á 8 plasser, dvs 24
sykehjemsplasser. I tillegg kommer andel av kostnader til avdelingsleder, vaktmester,
renholder, kjøkkenpersonale, sykehjemslege, merkantil støtte og enhetsleder.
Forslag til lokalisering og utforming av nye omsorgsboliger
Leilighetene på Ignatun er bygget i en etasje med utendørs gang under tak. Veksten i antall
eldre tilsier at det må bygges så mange omsorgsboliger i de kommende årene at man ikke kan
fortsette å bygge i bare en etasje. Brukerne av nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg vil
ha så stort pleiebehov at adkomsten til leilighetene bør være innendørs. De må også være mer
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samlet for å kunne gi effektive tjenester uten store avstander mellom boligene. Vi vil derfor
foreslå at omsorgsboligene planlegges utbygget med 8 eller 16 leiligheter i hver etasje.
Vi foreslår at nye omsorgsboliger bygges ved siden av Ignatun. Dette fordi stordrifts og
samlokaliseringsfordelene ved å etablere slike tjenester til Kirkebygda vurderes å være
betydelig. Arbeidsgruppa er kjent med at det er en noe uavklart situasjon knyttet til
grunnforholdene i Kirkebygda. Dersom slike forhold umuliggjør en utbygging her, vil
tomtelokalisasjon for nye omsorgsboliger andre steder i kommunen måtte vurderes.
Behovet for pleiepersonell ved omsorgsbolig med heldøgns bemanning vil variere avhengig
av brukernes pleiebehov. Når omsorgsboliger planlegges å dekke en del av behovet for
sykehjemsplass, må det påregnes at pleiebehovet vil være relativt stort. Dersom brukerne
trenger mye pleie, må bemanningen være nesten like stor som på sykehjem.
Økonomiske forhold
Investeringer
Husbanken formidler en ramme for fordeling av tilskudd til bygging av sykehjemsplasser og
omsorgsboliger. Tilskudd skal fortrinnsvis gis til prosjekter som gir netto økning av
kapasiteten. Andelen av tilskuddsrammen som fordeles til prosjekter som erstatter gamle
sykehjemsplasser reduseres årlig. I 2021 gis det ikke tilskudd til rehabilitering eller erstatning
av gamle sykehjemsplasser.
Satsene endres dersom kriteriene og tilskuddsrammen fra staten endres. I 2018 er de
maksimale tilskuddssatsene til en omsorgsbolig 1 452 000 kroner og for en sykehjemsplass
1 774 000 kroner.
Det gjelder egne vilkår for utforming, tildeling og andre forhold ved tildeling av tilskudd.
Tilskuddet til bygging av omsorgsboliger er lavere enn ved sykehjem. Det forutsettes
imidlertid at beboerne i omsorgsboligene betaler husleie som dekker finanskostnadene som
påløper for Enebakk kommune.
Driftskostnader
Økonomisk vil forskjellen i driftskostnader mellom bemanning i sykehjem og i omsorgsbolig
bero på hvordan vi velger å bemanne omsorgsboligene. Omsorgsboligene kan være ambulant
betjent, dvs at hjemmesykepleien oppsøker beboerne på faste tider etter vedtak eller når en
trygghetsalarm/sensor utløses. Videre kan omsorgsboligen være bemannet – enten hele døgnet
eller bestemte tider på døgnet. Hvilken bemanning man bør legge opp til er det for tidlig å si
sikkert i dag. Det fremstår imidlertid som sannsynlig at omsorgsboligene vil være noe ulikt
betjent beroende på funksjonsnivået til beboerne. Det er imidlertid liten tvil om at Enebakk
kommune må legge opp til en døgnbemanning i enkelte av omsorgsboligkompleksene i årene
fremover. Særlig når man senker dekningsgraden på sykehjem vil dette bli aktuelt.
Ved bygging av omsorgsboliger hvor beboerne leier boligen og betaler husleie, mat,
medisiner og en del medisinsk forbruksmateriell selv, vil det bli besparelse i kostnadene til
forbruksmateriell og andre driftskostnader, samt inndekning av finansieringskostnader. For
beboere i eget hjem som mottar helsehjelp av hjemmetjenesten er imidlertid dette en gratis
tjeneste. Enebakk kommune vil ikke få dekket lønnskostnader til pleiepersonell. Ved drift av
omsorgsboliger vil pleietyngden være avgjørende for hvor store lønnskostnadene blir.
Ved bygging av langtidsplasser i sykehjem vil vederlaget hver enkelt beboer betaler for
oppholdet være avhengig av egen inntekt. I 2017 oversteg inntektene ved langtidsopphold i
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Ignagard driftskostnadene utover lønnskostnader med ca 3,6 mill. Disse inntektene dekker
deler av lønnskostnadene ved sykehjemmet.
Ved vurdering om sykehjem eller omsorgsbolig er det beste alternativet ut fra et økonomisk
synspunkt, vil dette være avhengig av hvor mye pleie en beboer i omsorgsbolig har behov for.
Den andelen av kostnadene ved langtidsavdelingen ved Ignagard som ikke dekkes av
egenbetalingen, tilsvarer kostnadene til 0,73 årsverk. Dersom behovet for hjemmetjenester i
omsorgsbolig overstiger dette vil sykehjem være mer lønnsomt for Enebakk kommune. Det er
sannsynlig at mange av beboerne i omsorgsboligene vil ha et lavere omsorgsbehov enn de
som får plass på sykehjem. Sykehjem vil være det øverste trinnet i omsorgstrappen.
‘22

Bogrupper tas i bruk, antall plasser
Kostnader pleiepersonell og andre
driftskostnader
Kostnader støttefunksjoner
Anslått egenandel for opphold i
sykehjem
Sum anslag behov for økt
driftsbudsjett

‘23

‘24

‘25

‘26

8

8

8

8

5 155
2 514

5 155
-

5 155
-

-1 115
6 554

-

‘27 ‘28

‘19-‘28

8

8

48

5 155 5 155
2 514
-

5 155

30 930
5 028

-1 115 -1 115 -1 115 -1 115 -1 115

-5 575

4 040

4 040

6 554

4 040

4 040

30 383

Resyme
En dekningsgrad på 19% av antall eldre over 80 år brukes som norm for utbyggingen av
sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg i det kommende tiåret. Vi foreslår at
utbyggingen dreies fra utelukkende å bygge sykehjemsplasser til å bygge en andel
omsorgsboliger med ulik grad av tilstedeværende personell. Vi foreslår utbygging av
omsorgsboliger med en dekningsgrad på 2,33% av antall eldre over 80 år, og utbygging av
sykehjemsplasser med en dekningsgrad på 16,67%. Dette er i tråd med forslaget til budsjett
for 2019 hva gjelder sykehjemsdekning, der antallet sykehjemsplasser reduseres fra 54 til 48 i
2019. Summen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg planlegges
bygget ut slik at den tilsvarer den dekningsgraden kommunen har i 2018 med
sykehjemsplasser.
Utbygging av omsorgsboliger med heldøgns omsorg foreslås gjort i et nytt bygg med
mulighet for utbygging i inntil 4 etasjer med 8-16 leiligheter i hver etasje. Videre
sykehjemsutbygging foreslås gjort i tilknytning til Ignagard. Hvorvidt driften av
sykehjemsplasser på Kopås skal fortsette eller om denne kapasiteten skal flyttes til
Kirkebygden, vil avhenge av kommunens investeringsmessige versus driftsmessige
prioriteringer. Tilskudd til bygging av plasser i sykehjem eller omsorgsboliger som skal
erstatte eksisterende sykehjemsplasser vil bortfalle fra 2021.
20192019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028
Sykehjem
8
8
8
8
16
48
Omsorgsboliger
8
8
8
24
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Hvordan møter kommuner mennesker med traume
Dokumenter som er vedlagt: Ingen dokumenter vedlagt.
RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKEN TAS TIL ORIENTERING.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret fattet følgende vedtak i politisk sak 123/17, vedtak nr.16
«Det legges fram en sak på hvordan Enebakk kommune arbeider med å forebygge traumer.
Dette inkluderer opplæring av f.eks. helsearbeidere, lærere, kulturansatte, idrettslag og andre
som er i kontakt med personer som kan ha ulike traumer» .
Det er naturlig at saken derfor legges frem for HOS, KOS og KS.

Sammendrag

Flere enheter i Familiens hus har kompetanse og jobber sammen rundt familier for å
forebygge utvikling av traumer på ulike nivå. Det forebyggende arbeidet foregår både på
individ og systemnivå. Samtidig har flere enheter kompetanse til å kunne avdekke traumer og
henvise til riktig behandling. Det vil høsten 2018 gis tilbud om undervisning i grunnleggende
traumeforståelse til ansatte i barnehager, skoler og ulike deler av kultursektoren.

Bakgrunn

Sak 2017/5577, politisk sak 123/17, vedtak nr.16
I forbindelse med budsjettbehandlingen ble det fattet flg. verbalvedtak:
«Det legges fram en sak på hvordan Enebakk kommune arbeider med å forebygge traumer.
Dette inkluderer opplæring av f.eks. helsearbeidere, lærere, kulturansatte, idrettslag og andre
som er i kontakt med personer som kan ha ulike traumer»
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Saksopplysninger

«Når mennesker opplever hendelser som er så overveldende, skremmende, intense og
uforståelige at det ikke er mulig å ta inntrykkene inn over seg og romme dem på vanlig måte,
kan det oppstå et psykisk traume. Ulike typer hendelser som eksempelvis vold, overgrep,
omsorgssvikt, utsatthet for krig eller større katastrofer kan bidra til utvikling av psykiske
problemer/lidelser. De fleste som er utsatte for større eller mindre kriser vil klare seg godt
med støtte fra sin egen familie og sitt sosiale nettverk og uten bistand fra hjelpeapparatet.
Avgjørende for utvikling av mer kroniske plager er forholdet mellom hendelsens art og grad
samt personens sårbarhet eller motstandskraft.»IS-2076 Veileder fra Helsedirektoratet.
Flere enheter i Familiens hus har kompetanse og jobber sammen rundt familier for å
forebygge utvikling av traumer på ulike nivå. Det forebyggende arbeidet foregår både på
individnivå og på systemnivå.
Flere enheter i Familiens hus innehar også nødvendig kompetanse innen psykisk helse hos
barn og voksne til å kunne avdekke traumepåførte lidelser samt om hvordan lose videre i
behandlingsopplegget.
Informasjon om den enkelte enhets ansvarsområde er redegjort for i vedlagte notat.
Lederteamet på Familiens hus forstår verbalvedtaket slik at ansatte i kommunen som jobber
med/møter barn og voksne med traumer, bør ha en grunnleggende forståelse av hvordan
traumene kan komme til uttrykk, samt hvordan man best mulig kan forholde seg i slike
situasjonene.
Kompetanse og tilnærmingsmåte vil være varierende fra om man jobber i barnehage, i
kulturavdeling, idrettslag eller eksempelvis i flyktningetjenesten.
For å nå flest mulig l denne relativt store gruppen ansatte gis det fra høsten 2018 tilbud om
enkel undervisning i grunnleggende traumeforståelse. Etter denne første samlingen kan man
eventuelt bli enige om mer differensierte og omfattende undervisningsopplegg.
En tilsvarende grunnleggende undervisning for ansatte i skole, barnehage og ulike deler
kultursektoren vil tilbys igjen i vårhalvåret.

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Saken er vurdert til å ikke skulle legges frem for FUN / ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Ingen.
Økonomiske forhold

Det må påregnes noe ressursbruk knyttet til opplæringstiltakene. Disse vil finne sted gjennom
prioritering innenfor eksisterende rammer.
Risikovurdering

Ingen.
Alternative løsninger

Ikke vurdert.
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Vurderinger og begrunnelse

Rådmannen er av den oppfatning at den enkelte enhet på Familiens hus, samt det tverrfaglige
arbeidet på tvers av enhetene i huset utøver et hensiktsmessige tjenester hva gjelder
forebygging av psykiske traumer til målgruppene. Herunder også arbeidet med å avdekke
tidligere påførte traumer og henvising til riktig behandlingssted.
Rådmannen er videre av den oppfatning at det er hensiktsmessig å tilby undervisning i
grunnleggende traumeforståelse til ansatte i barnehager, skoler samt deler av kultursektoren.
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Hvordan jobber Enebakk kommune for å forebygge traumer.
En enkel redegjørelse fra enhetene i Familiens hus om hvordan vi forstår begrepet og hvordan
vi forholder oss til mennesker (barn, unge og voksne) som har risiko for å bli traumatisert /har
vært utsatt for traumer.

1) Hvordan vi forstår begrepet traume og hva man tenker om omfanget av dette
HVA ER EN TRAUMATISK HENDELSE:
Ordet traume betyr skade eller sår. Når vi snakker om psykologisk traume, mener vi en type
hendelse som kan føre til psykiske skader som plager den berørte i ettertid. Det finnes mange
forskjellige definisjoner av traumatiske hendelser, men felles for de fleste er at traumer:
1)
2)
3)
4)
5)

Kommer plutselig, er ukontrollerte og overveldende
Vekker som regel en ekstrem følelse av hjelpeløshet og redsel
Er ofte en trussel mot liv og helse
Kan føre til at du blir alvorlig skadet
og/eller rammer andre slik at du blir vitne til alvorlig overgrep eller andres lidelse eller
død.

Det er vanlig å skille mellom ulike typer traumatiske hendelser. Et skille går mellom traumer
påført av andre mennesker, som vold, krigsopplevelser og overgrep, og mer tilfeldige
traumer, som naturkatastrofer og ulykker. En egen type traumer er de som blir påført fra
personer som står deg nær, såkalt relasjonelle traumer, for eksempel familievold og incest.
Det er også vanlig å skille mellom enkeltstående traumatiske hendelser (som en ulykke eller et
terrorangrep) og traumer som utspiller seg gjentatte ganger over tid (som for eksempel
mobbing og omsorgssvikt). Vedvarende mobbing i skole eller arbeidsliv er traumatiske
opplevelser som har konsekvenser for både psykisk og fysisk helse.

FOREKOMST:
Forekomsten av traumatiske hendelser kommer an på hvem man spør og hva man spør om.
Noen grupper, som soldater og ambulansearbeidere er utsatt på grunn av yrket sitt. Andre
grupper, som rusmisbrukere eller flyktninger, opplever mer traumatiske hendelser enn
befolkningen for øvrig av sosiale grunner.
En landsomfattende undersøkelse av vold og overgrep i Norge i 2014 viste at svært mange
har slike erfaringer. Nesten halvparten av menn og en fjerdedel av kvinner har blitt utsatt for
fysisk vold etter fylte 18 år. Nesten 10 prosent av kvinner og 1 prosent av menn har opplevd å
bli voldtatt. 10 prosent har opplevd fysisk vold i familien under oppveksten, mens 10 prosent
av kvinner og 3,5 prosent av menn har opplevd en form for seksuelt overgrep før de fylte 13
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år. Tallene viser at til tross for at Norge er et fredelig land, har mange opplevd svært
belastende hendelser som kan føre til psykiske plager i ettertid.

2) Hvordan jobber enhetene i Familiens hus for å forebygge traumer/i møte med
mennesker med traumer



ENHET FOR PSYKISK HELSEARBEID OG RUS:

Enheten utøver tjenester til voksne over 18 år etter de retningslinjer Helsedirektoratet gir i sin
veileder IS-2076 «Sammen om mestring», Veileder i psykisk helsearbeid og rusarbeid for
voksne. Voksne som fyller kriteriene for PTSD (post traumatic stress disorder) skal etter
retningslinjene behandles i spesialisthelsetjenesten. Enheten har psykologer som kan utrede
og henvise videre til denne behandlingen.
Kommunens psykososiale kriseteam sorterer under enheten. Raskt tilstedeværelse etter
ulykker og hendelser kan ses som et tiltak for å forebygge traumeutvikling hos berørte.
Avgjørende for utvikling av mer kroniske plager er forholdet mellom hendelsens art og grad
samt personens sårbarhet eller motstandskraft. Faktorer som tidligere utsatthet og visse
personlighetstrekk er forbundet med økt risiko for utvikling av posttraumatiske problemer.
Grunnleggende traumeforståelse er derfor viktig kunnskap i møte med mennesker som har
psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer. Enheten har innsett behovet for, og satser
mye på kompetanseheving slik at tjenesteutøvelsen blir mest mulig tilpasset den enkelte
mottaker.
Enhet for psykisk helsearbeid og rus har organisert seg i mindre team med ulike
brukergrupper i den hensikt å kunne differensiere tjenesteutøvelsen. Dette medfører bedre
kompetanse om den enkelte målgruppe også hva angår tidligere påførte traumers betydning
for den enkeltes helsetilstand senere i livet.



HELSE BARN OG UNGE:

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste. Tjenesten er et lavterskeltilbud
som når nær 100 % av barn og unge og deres familier, i kommunen.
Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode
sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdommer og skader. Tjenesten skal så tidlig
som mulig fange opp barn og unge med utfordringer, gi dem et tilbud og henvise videre ved
behov.
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Helsesøstertjeneste og psykologtjeneste står sentralt i kommunen, og i Familiens hus, for å
forebygge, avdekke og behandle psykiske plager hos barn/ unge. Disse fagpersonene innehar
den formelle og nødvendige kompetansen på dette område.
Barn/ unge med psykiske vansker ivaretas av helsesøstre og psykolog i kommunen. Dette
gjelder lette og moderate psykiske plager, rusproblematikk samt atferdsvansker og
skolevegring. Ved alvorlige psykiske plager, bl.a. traumer og selvmordstanker henvises barn/
unge til barneungdomspsykiatri (BUP). Psykolog tilbyr veiledning til andre faggrupper i
kommunen innen tema psykisk helse og jobber også med forebygging på systemnivå, blant
annet undervise om psykisk helse på skolene.



BARNEVERNTJENESTEN

Barneverntjenesten saksbehandler etter Lov om barneverntjenester. Herunder kommer blant
annet konkludering av bekymringsmeldinger, gjennomføring av undersøkelser, oppfølging og
evaluering av hjelpetiltak og oppfølging av plasserte barn og fosterforeldre.
Flere av barna og ungdommene barneverntjenesten er i kontakt med har opplevd traumer i
sin oppvekst. Noen av disse barna overtar Enebakk kommune omsorgen for, hvilket kan
medføre et utstrakt oppfølgingsansvar til barnet er 18 år. Når disse barna blir myndige har de
rett på ettervern, som kan innebære oppfølging til de er 23 år.
I forbindelse med barn som har opplevd traumer har barneverntjenesten flere
samarbeidspartnere. Noen av disse er Barne- og ungdomspsykiatrien, Statens Barnehus,
Politiet, Krise- og incestsenteret og Bufetat i tillegg til de kommunale tjenestene som Helse
barn og unge, skolene, barnehagene, ppt, NAV og Flyktningtjenesten. I saker der barn og
ungdom har opplevd vold og seksuelle overgrep har barneverntjenesten særlig utstrakt
samarbeid med Politiet og Statens Barnehus.



NAV

NAV har ansvar for ytelser til økonomisk sosialhjelp, boligformål og nødhjelp. Det gis
økonomisk rådgivning med hensikt om å forebygge økonomiske problemer, løse akutte
økonomiske problemer og å forsøke å løse varige løsninger for tjenestemottakere med behov
for økonomisk rehabilitering.
I møte med brukere er det mange som opplever å være i krise. Dette kan være dramatisk for
den enkelte. NAV har da en plikt til å gi råd og veiledning på generelt grunnlag.
Hovedkategorien av personer som opplever å være i krise skyldes dårlig økonomi eller stor
gjeld. NAV vil ikke betrakte dette som traume, men anser at dette er en krise både for den
enkelte og deres familier.
3
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Personer som vi møter som er traumatisert er først og fremst flyktninger og personer som har
vært og er utsatt for vold og trusler i hjemmet. Disse henvises til det profesjonelle
hjelpeapparatet for videre behandling. Når det gjelder vold og trusler i hjemmet opprettes
direktekontakt med krisesenter hvis vedkommende samtykker i det.



PP-TJENESTEN

PP-tjenesten har et todelt samfunnsmandat:
PP-tjenesten skal gi hjelp til skolene og barnehagene med kompetanse- og
organisasjonsutvikling for bedre å kunne tilrettelegge for å bidra til en raus og inkluderende
barnehage/skole
PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.
PP-tjenesten skal arbeide tettere på lærerne i skolen og barnehagenes barnehagelærere for å
jobbe mer forebyggende, tiltaksrettet og bidra med kompetanse- og organisasjonsutvikling til
skolene og barnehagene. PP-tjenesten hjelper barn/elever som har en vanskelig
skolesituasjon som går utover barnehagetilbudet eller skolearbeidet. Barn/elever med
traumer reagerer forskjellig. En kan se f.eks. tegn på angst, hyperaktivitet, atferdsvansker og
sosiale vansker. Slike vansker skaper oftest store utfordringer både hjemme, i barnehagen og
på skolen. Traumeforståelse og traumebasert omsorg med trygghet, relasjon,
reguleringsstøtte og mestring er vesentlige temaer som PP-tjenesten veileder både ansatte og
foresatte på skoler og i barnehager.
PP-tjenesten arbeider gjennom veiledning/råd, holder innlegg/opplæring, utredning,
sakkyndig vurdering, oppfølgning og evt. Videre henvisning. Videre er tjenesten opptatt av
tverrfaglig samarbeid.



SLT – SAMORDNING AV LOKALE KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK

SLT teamet har stor kontaktflate mot ungdom. Vi jobber utadrettet mot skoler,
ungdomsklubber og 3. sektor. SLT jobber kunnskapsbasert med ungdomsmiljøer og sitter med
mye kunnskap rundt trender i ungdomsmiljøene. Hovedfokus er forebygging av utenforskap,
forebygging av kriminalitet og rus.
Vi møter fra tid til annen barn og unge med traumatiske opplevelser i livet. Dette kan være
både etnisk norsk ungdom og flyktninger/innvandrere. I disse sakene henviser og loser vi
videre i hjelpeapparatet for profesjonell behandling. Det er en del av SLTs mandat å ha god
oversikt over hjelpetiltak og hjelpeapparat.
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3) Felles tiltak med alle enheter i Familiens hus


FAMILIETEAM

Hovedintensjon med «Familieteam» er å gi familier med barn og ungdom i alderen 0 – 24 år,
et tverrfaglig koordinert tilbud og hjelp på et tidlig tidspunkt.
Tilbudet skal ha fokus på;
- forebyggende arbeid
- se hele familien
- tverrfaglig samarbeid
- faglig veiledning til for eksempel ansatte i barnehage og skole
Målgruppe:
Familier med barn og unge (0-24 år) i Enebakk kommune, hvor det kartlegges/ ses
hensiktsmessig med tiltak og oppfølgning av minst to enheter i Familiens Hus.
Barn og unge med psykiske utfordringer eller atferdsvansker
Familier som befinner seg i en vanskelig livssituasjon – av ulik årsak
Hvem utgjør Familieteam: «Familieteam» er et tverrfaglig sammensatt team i Familiens Hus,
som består av faste medlemmer fra Helsestasjon, PP- tjenesten, Barneverntjenesten, SLT
(samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge) og Enhet for
psykisk helsearbeid og rus. NAV, Oppfølgingstjenesten og Flyktnings tjenesten inviteres inn
ved behov.
Hovedintensjon med «Familieteam» er å gi familier med barn og ungdom i alderen 0 – 18 år,
et tverrfaglig koordinert tilbud og hjelp på et tidlig tidspunkt.
Tilbudet skal ha fokus på;
- forebyggende arbeid
- se hele familien
- tverrfaglig samarbeid
- faglig veiledning til for eksempel ansatte i barnehage og skole
Hvem kan ta kontakt med Familieteam?
Foreldre selv, barnehage, skole, fagpersoner i Familiens Hus og andre samarbeidspartnere i
kommunen. Foresatte må samtykke til kontakt med «Familieteam».
(Få med i info til barnehage, skole, fagpersoner i Familiens Hus og andre samarbeidspartnere i
kommunen at de kan melde og bruke teamet til anonym drøfting?)
Foreldre selv kan ta kontakt med helsesøster på helsestasjon eller på skolen, eller sin
kontaktperson i hjelpeapparatet.
Barnehage, skole, ansatte i Familiens Hus og samarbeidspartnere tar kontakt med et av de
faste medlemmene , eller koordinator for teamet.
Familieteam kan også nås via resepsjonen i Familiens Hus, på tlf. 64992210.
5
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Hvor og når: Familieteam har møter i Familiens Hus til fast avsatt tid HVER UKE (med unntak
av i skolens ferier) torsdager kl. 13.30 – 15.30. Obs. Møter med familien/ foresatte avtales på
forhånd.

4) Oppsummering og videre planer
Flere enheter i Familiens hus har kompetanse og jobber sammen rundt familier for å
forebygge utvikling av traumer på ulike nivå. Det forebyggende arbeidet foregår både på
individnivå og på systemnivå
Flere av enhetene i Familiens hus har også nødvendig kompetanse innen psykisk helse hos
barn og voksne for å kunne avdekke traumepåførte lidelser samt om hvordan lose videre i
behandlingsapparatet.

Lederteamet på Familiens hus forstår verbalvedtaket slik at ansatte i kommunen som jobber
med/møter barn og voksne med traumer, bør ha en grunnleggende forståelse av hvordan
traumene kan komme til uttrykk, samt hvordan man best mulig kan forholde seg i disse
situasjonene.
Kompetanse og tilnærmingsmåte vil være varierende fra om man jobber i barnehage, i
kulturavdeling, idrettslag eller eksempelvis i flyktningetjenesten.
For å nå flest mulig l denne relativt store gruppen ansatte gis det i høst tilbud om enkel
undervisning i grunnleggende traumeforståelse. Etter denne første samlingen kan man
eventuelt bli enige om mer differensierte og omfattende undervisningsopplegg.
En tilsvarende grunnleggende undervisning for ansatte i skole, barnehage og ulike deler
kultursektoren vil tilbys igjen i vårhalvåret.

6
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NOTAT

ENEBAKK KOMMUNE

TEKNIKK OG SAMFUNN - Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk
Saksnr: 2018/3649 Arkivkode: 610

Emne

Oppfølging av formannskapets innstilling 15.10.18 vedrørende sak
2018/3649 Flytting av Paviljong fra Bjerkely til rådhuset

Til

Kommunestyret

Fra
Kopi til

Rådmannen

Dato

24.10.2018

Notatet er en oppfølging av innstillingen som ble vedtatt i formannskapet 15.10.18
«FSK’s innstilling:
1. Den røde trepaviljongen flyttes fra Bjerkely til rådhuset for bruk som kontorer.
2. Paviljongen plasseres der hvor det i dag er helikopterplass.
3. Det opprettes en ny helikopterplass.
4. Rådmannen legger frem kvalitetssikret budsjett til kommunestyretmøte.»

Grunnlag for kostnadsestimatet i saken
Estimatene som ligger inne i denne saken er basert på noe innhentet data fra leverandører. I
tillegg er det benyttet erfaringstall der priser mangler fra leverandør. Kostnadsestimatet for
prosjektet er beheftet med noe usikkerhet ifm hva som er nødvendig å utføre med tanke på
teknisk standard, offentlige myndigheter, brukere av bygget med mer.
Utdypning av grunnlaget og innhold for estimatet:
-

Nødvendig prosjektering av ventilasjon, brann, bygningsfysikk og geoteknikk.

-

Demontering av paviljongen slik den står i dag som også inkluderer elektrisk anlegg.

-

Transportering og kraning av alle modulene fra der de står som er 3 forskjellige
plasser. Dette skyldes at to «mellom»moduler ikke har vært benyttet på Bjerkely fordi
kommunens moduler her har vært koplet sammen med innleide moduler.

-

Grunnarbeider for sikker plassering av paviljong, og opparbeidelse av nye
parkeringsplasser. I tillegg kommer graving av grøfter for vann og avløp, strømkabler
og tilbakeføring av området grøftene går over.

-

Enkel fundamentering for plassering av paviljongen.

-

Plassering og sammenkobling av paviljongen.

-

Total renovering av minst 1 modul som har blitt påført store skader.

-

Oppbygging av 2 toaletter, et hcwc, en utslagsvask og et minikjøkken med alle
rørføringer. Slik modulene står i dag har de ikke noe innlagt vann. I tillegg skal det
bygges noen grupperom og stillerom.

-

Oppbygging av ramper og trapper for adkomst og rømning.

-

Maling av hele paviljongen til en farge som passer inn ved rådhuset.

-

Montering av ventilasjonsanlegg (aggregat har vi, men alle rør må fornyes og
monteres i ny planløsning).
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Notat uten oppfølging

Side 2 av

___________________________________________________________________________________

-

Montering av datateknisk utstyr i paviljongen.

-

Tilkobling av vann og avløp mellom paviljongen og vann og avløpsnettet.

-

Tilkobling av strøm fra rådhuset til paviljong, samt noe innvendig elektriske arbeider
grunnet behov ved omgjøring fra skolepaviljong til kontorer.

-

Mulige forbedringer i forhold til godkjenning av det bygningsfysiske, (skifting av
vinduer).

Kostnad for flytting av helikopterplassen
Det er antydet en kostnad skrevet i opprinnelig saksdokument på ca.kr 300 000.
Tallet er hentet ut fra et estimat som er gjort eks.mva og risikotillegg.
Dette estimatet er knyttet til en helikopterplass foran rådhuset med et senter som asfaltert og
dermed av bedre standard enn dagens helikopterplass.
Summen som må inkluderes i innstillingen om bevilgning blir gitt:
Estimert sum
300 000,20% usikkerhet
60 000,Mva.
90 000,Totalt
450 000,Alternativer: Et alternativ for denne løsningen vil være å lage en like enkel variant som den
som benyttes som landingsplass i dag. Prisen som er innhentet er for å etablere en løsning
som er ihht. kravene for en helikopterplass når det gjelder selve landingsplassen.

Konklusjon:
Under behandlingen i FSK ble summen knyttet til bevilget ramme tatt ut i vedtaket. Etter en
kvalitetssikring av tallene opprettholder rådmannen kostnadsestimatet på hhv kr 3 750 000,uten å opprette ny helikopterplass, og estimerer en kostnadsramme på kr 4 200 000,- med
opprettelse av ny helikopterplass. Vedtak av kostnadsramme og inndekning av denne må tas
inn i kommunestyrets vedtak dersom prosjektet ønskes gjennomført. Inklusive bevilgning til
bygging av helikopterlandingsplassen kan dette formuleres som følger:
4. Det bevilges en kostnadsramme på kr 4 200 000 for gjennomføring av flytting av
helikopterplassen samt flytting og nødvendig oppgradering av bygget.
5. Bevilgningen finansieres ved av et låneopptak på inntil kr 4 200 000. Eventuelle
midler fra salg av stålpaviljongen kommer til fratrekk. Virkningen av låneopptaket
innarbeides i HP 2019-2022.
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