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JB 2015 = Justert budsjett 2015 

 

 

Budsjettskjema 2B—investeringer i økonomiplan 2016-2019 
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Bygdeheimen omsorg/demens  
Byggearbeidene startet høsten 2015, og ventes ferdig 
november 2016 innafor en kostnadsramme på kr 60 
mill. Det er gitt tilsagn om investeringstilskudd på inn-
til 29,4 mill kr fra Husbanken.  
  
Uteområde Åkle   
Kommunen har etter avtale med utbygger ansvar for 
å opparbeide uteområdet på Åkle. Dette må skje etter 
hvert som leilighetene bygges. Det avsettes kr 0,5 
mill. i årene 2016, 2017 og 2018. 
 
Tilkoble private avløp Skisland  
Det er under planlegging sanering av private vann og 
avløpsanlegg for tilkobling til nytt kommunalt vann og 
avløpsanlegg på Skisland. Det fremmes egen sak i 
forbindelse med kostnadsfordeling mellom hver enkelt 
eiendom og kommunen. Det avsettes 1,0 mill kr som 
kommunal andel i 2016. 
 
Iveland Skole byggetrinn 1 og 2 
Arbeidene med ny u- skole og ombygging av adm. 
bygget startet høsten 2015 med planlagt ferdigstillelse 
for byggetrinn 1 til skolestart høst 2016. Trinn 2 som 
omfatter rivning av 8- kanten og bygging av ny klasse 
1-4 og SFO planlegges oppstart til sommeren med en 
innflytting til skolestart høst 2017. Etter utvidelse og 
ombygging vil skolens arealer bli utvidet med 110 m2. 
Kostnadsrammen forventes å bli på 41 mill kr.  
 
Tilrettelegging for utbygging av fiber 
Det avsettes 1,0 mill kr i 2016 til videreføring av fiber-
utbygging i kommunen. 
 
Opprusting, veier og broer, asfalt  
FDV- planen for veier viser etterslep på opprusting av 
kommunale veier. Det er i perioden ønske om å få 
opprustet flere strekninger med dårlige grunnforhold. 
Flere broer må oppgraderes og flere veistrekninger 
planlegges asfaltert. Det foreslås avsatt 1,0 mill kr 
hvert år i økonomiplanperioden. 
 
FDV Vann/Avløp  
Mye av det kommunale vann og avløpsnettet med 
pumpestasjoner er bygd på 70-80 tallet og trenger 
utskifting. Det planlegges en jevn utskifting av de 
eldste anleggene. Det foreslås avsatt 0,5 mill kr hvert 
år i økonomiplanperioden.   
 
Utvikling av Vatnestrøm industriområde 
Industriområdet er under utvikling med planer for nytt 
sidespor og utvidelse ved Voss Production. For å iva-
reta kommunens interesser, er det behov for å sette 
av noen midler til uforutsette kostnader. Det foreslås 
avsatt 0,5 mill kr i 2016. 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2016-2019 

G/S veg, sanering VA Vatnestrøm 
Reguleringsplan for Vatnestrømområdet er 
vedtatt, og legger føringer for ny G/S veg fra 
butikken og inn til Vatnestrøm Oppvekstsenter. 
Det foreslås oppstart og gjennomføring av pro-
sjektet i perioden 2017 – 2018.  
 
Opparbeidelse tomter, Bjørnehatten 
Det er prosjektert ni boliger på kommunens 
tomt. I 2015 ble det avsatt 0,5 mill kr til stein-
masse fra Moltekjær til opparbeidelse av tom-
tene. Videre fremdrift er avhengig av utbyggers 
ferdigstillelse av området. Det foreslås 1,5 mill 
kr. til opparbeidelse av de kommunale tomtene 
for videresalg i 2017.  
 
Stedsutvikling Vatnestrøm  
I forbindelse med reguleringsplan for Vatne-
strøm, er det blant annet behov for å ruste opp 
området ved butikken og område rundt bade-
stranda i Bakkane. Tiltaket må ses i sammen-
heng med ny g/s veg som foreslås gjennomført 
i 2018.   
 
Ruste opp industribygget på Skaiå, VA- 
tilkobling  
Kommunens industribygg har behov for en to-
talrenovering. Bygget må tilkobles offentlig 
vann og avløp. Det beregnes bruk av egne an-
satte på deler av arbeidet innafor en ramme på 
1,5 mill kr i 2017. 
 
Ny taktekking og etterisolering, ENØK id-
rettshallen 
Taket på idrettshallen må utbedres. Videre 
trenger den gamle delen av bygget etterisole-
ring, og ventes innarbeidet i et ENØK prosjekt. 
Det foreslås avsatt 2 mill kr i 2017. 
 
Oppruste uteområde skole- hallen, kunst-
gress 
Det foreslås avsatt 3 mill kr i 2018 til ferdigstil-
lelse av uteområde mellom skolen og idretts-
hallen. 
Grusbanen bygges om til 7-er bane med kunst-
gress, ballbinge, tennis og etablerer av og på-
stigning for busstrafikk. Det vil bli søkt om spil-
lemidler til tiltaket. 
 
Nytt renseanlegg på Skaiå 
Eksisterende renseanlegg er over 20 år og 
trenger opprusting til dagens rensekrav. Det 
planlegges nytt anlegg i 2018-2019 innafor en 
kostnadsramme på 5,0 mill kr.
 
Utstyr til trening/folkehelse lokaler i hal-
len.  
Når skolen sommeren 2017 etter planen flytter 
ut av lokalene i hallen, skal lokalene brukes til 
fysisk aktivitet. Det foreslås avsatt 0,5 mill kr i 
2018 for tilpasninger og kjøp av utstyr. 
 
 
 


