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Utvidelse Skaiå barnehage ca 600 m2 
Skaiå barnehage har siden skolen flyttet ut blitt om-
bygd og oppgradert for å tilpasses økt behov for inn-
tak av barn. Andel barn under 3 år øker, noe som er 
positivt og plasskrevende.  Det er foreslås oppstart 
med planlegging og tilrettelegging i 2019 og ferdigstil-
lelse av et tilbygg på ca 600 m2 i 2020 innafor en 
kostnadsramme på 15 mill. kr. 
 
Ruste opp lekearealer Skaiå barnehage 
Uteområdet ved barnehagen trenger en oppgradering. 
Sandarealer rundt og ved lekeapparater ønskes er-
stattet med kunstgress. Dette bidrar til et renere leke-
areal og mindre slitasje på innvendige arealer. Det 
foreslås avsatt 0,5 mill. kr. i 2018. 
 
Sikkerhetsoppgradering/ENØK kommunehuset 
Ventilasjonsanlegget er gammelt og ønskes skiftes ut 
som et ledd i ENØK tiltak. Videre er det behov for en-
kelte sikkerhetstiltak i 1. etasje for bla. NAV. 
 
Parkeringsplass ved kirka, utvidelse areal/elva 
Det er behov for å bedre trafikksikkerheten ved kirka. 
Området fremstår noe uryddig mht. parkering og kjø-
revei. Det er forslag om en oppstramming av kryss og 
et bedre skille mellom kjørebane og parkering. For å 
få dette til er det behov for en opprensking av Kirke-
bekken. Det foreslås å avsette 1,0 mill. kr i 2018. 
 
Stedsutvikling Vatnestrøm  
Reguleringsplan for Vatnestrøm legger føringer på en 
opprusting av området ved butikken og rundt bade-
stranda i Bakkane. Tiltakene må ses i sammenheng 
med bygging av ny g/s veg, og foreslås gjennomført i 
2018 og 2019 sammen med grendelaget innafor en 
kostnadsramme på 1.0 mill.kr.   
 
Uteområde Åkle  
Kommunen har etter avtale med utbygger ansvar for 
å opparbeide uteområdet på Åkle. Dette må skje etter 
hvert som leilighetene bygges. For 2018 er det plan-
lagt bygging av renovasjons bu i stil med øvrig bebyg-
gelse.  
 
Overvåking avløpsanlegg 
For å spare ressurser og oppdage driftsforstyrrelser 
tidlig, er det planer om installasjon av overvåking på 
Vatnestrøm og Birketveit RA. Det etableres en drifts-
sentral på Birketveit som på sikt vil kunne overvåke 
alle 4 renseanleggene og de 20 pumpestasjonene i 
kommunen. Det foreslås å starte innafor en kostnads-
ramme på 0,25 mill. kr. i 2018.  
 
Iveland idrettshall, negativ mva-justering 
Kommunen fikk mva kompensasjon ved oppføring av 
tilbygg til hallen. Ettersom Iveland IL skal disponere 
arealene til treningssenter må kommunen tilbakebeta-
le 0,3 mill. kr. til staten.  
 
Gressklipper 
Det er behov for utskifting av gressklippere regelmes-
sig med stor belastning på utstyr grunnet store area-
ler og våtere årstider. Det avsettes 0,15 mill. kr til 
kjøp av ny 4x4 klipper i 2019.  

 

 

 

Kommentarer	til	investeringene	i	økonomiplanperioden	2018‐2021 

G/S veg Vatnestrøm 
Det er gitt tilsagn om 3 mill. kr. fra ATP som 
tilskudd til prosjektet g/s veg mellom butikken 
og oppvekstsenteret. Kommunens andel bereg-
nes til 2 mill. kr. Inn mot totalt behov på 5. 
mill. kr. til gjennomføring av prosjektet i 2018.  
 
Sanere VA – G/S veg Vatnestrøm langs Fv-
405 
I forbindelse med bygging av g/s veg er det 
nødvendig å sanere og fornye eksisterende 
vann og avløpsledninger langs ny g/s veg. Det 
foreslås avsatt 1,5. mill. kr. til gjennomføring 
av prosjektet i 2018.  
 
Tomter, Bjørnehatten 
Det er prosjektert 9 boliger på kommunens 
tomt. For å kunne få byggeklare boligtomter på 
Skaiå, foreslås det 1,5 mill. kr. til opparbeidel-
se av infrastruktur i 2018. Det forutsettes å 
hente steinmasse fra kommunens uttak på Mol-
tekjerr.  
 
Utvidelse brannstasjonen 
Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedring av 
brannstasjonen for å redusere helse og risiko 
tilknyttet kjemikalier i forbindelse med røyk-
dykkerinnsats.  Det må etableres garderobe 
med ren og uren sone (byggetrinn 1). Videre er 
det behov for vaskeplass til biler og utstyr 
(byggetrinn 2). Kostnadene på 1,5 mill. kr. fo-
reslås fordelt på 2018 og 2019 i hovedsak ved 
bruk av egne fagfolk. 
 
FDV – veier, broer 
FDV- planen for veier viser etterslep på opprus-
ting av kommunale veier. De neste årene må 
flere broer sikres med bedre rekkverk. Rapport 
fra Sinus viser et etterslep på 12 mill. kr. på 
broene i Iveland. Belastet veistrekning på 
Bergøya utbedres i 2018. Det foreslås avsatt 
1,0 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden.  
 
FDV- vann og avløp  
Mye av det kommunale ledningsnettet på vann 
og avløp med pumpestasjoner er bygd på 1970
-80 tallet og må skiftes ut. Ledningsnettet i 
Bakkane boligfelt er dårlig, og det planlegges 
utbedring av dette. Det foreslås avsatt 1,0 mill. 
kr hvert år i økonomiplanperioden. 
 
Sanere gamle private kloakkanlegg til-
knytning offentlige anlegg 
Det var i 2016 planlagt sanering av private 
vann og avløpsanlegg for tilkobling til nytt 
kommunalt vann og avløpsanlegg på Skisland. 
Saken ble behandlet i kommunestyret den 
22.06.16 og vedtatt utsatt. Flere innbyggere 
formidler økte utfordringer og vurderer nytt 
privat anlegg hvis kommunen ikke tilretteleg-
ger for kommunal tilkobling. Det foreslås det å 
starte saneringer av private anlegg med å av-
sette 1,8 mill. kr i 2018. 
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EL- bil til avløpsanlegg 
Det er behov får å skifte ut bil til avløpsanleg-
gene. Foreslår kjøp av EL- bil til 0,3 mill. kr. i 
2019  
 
Rehabilitere RA på Skaiå 
Eksisterende renseanlegg er over 20 år og 
trenger opprusting til dagens rensekrav. Det 
planlegges rehabilitering av renseprosess til 1,5 
mill. kr i 2019.  
 
Sanere bolig Vestvoll, ny bolig / leilighe-
ter / bokollektiv 
For å gjøre bruk av tilskuddsordninger i Hus-
banken, planlegges sanering av Vestvoll og 
erstatte boligen med et leilighetsbygg. Opp-
start i 2019 med ferdigstillelse i 2020 innafor 
en kostnadsramme på 6,250 mill. kr. 
 
Opprusting idrettshallen 
Det planlegges opprusting av idrettshallen 
gjennom ENØK tiltak. Hallen begynner å bli slitt 
og trenger en generell oppgradering. Det må 
søkes om tippemidler, med gjennomføring i 
2020 og 2021 innafor en kostnadsramme på 
5.250 mill. kr.  
 
Kjøp av brukt traktor 
Eksisterende traktor bør på sikt skiftes ut. Det 
foreslås å bytte inn dagens traktor og kjøpe ny 
brukt i 2020 innafor en kostnadsramme på 0,5 
mill. kr.  


