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 Uteområde Åkle  
Kommunen har etter avtale med utbygger ansvar for 
å opparbeide uteområdet på Åkle. Dette må skje etter 
hvert som leilighetene bygges. For 2017 planlegges 
opparbeidelse av lekeplass og Tuftepark. Det avsettes 
kr 0,5 mill. i årene 2017 og 2018. 
 
Tilkoble private avløp Skisland  
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 kom-
munestyret den 22.06.16 og vedtatt utsatt. Det fore-
slås å avsette 1,6 mill. kr i 2020. 
 
Iveland Skole byggetrinn 2 
Byggetrinn 2 på Iveland skole omfatter SFO og klasse 
1-4 er påbegynt og ventes ferdig til skolestart høsten 
2017. Det avsettes 10,5 mill kr i 2017. Total kost-

nadsramme for trinn 1 og 2 forventes å bli 41 mill kr.  
 
Tilrettelegging for utbygging av fiber 
Det avsettes 0,5 mill. kr i 2017 til videreføring av fibe-
rutbygging i kommunen. 
 
Nye lys til lysløypa 
Det avsettes 0,2 mill kr til nye lys i lysløypa i 2018. 
 
Opprusting, veier og broer, asfalt  
FDV- planen for veier viser etterslep på opprusting av 
kommunale veier. Flere broer må sikres med bedre 
rekkverk, og enkelte veistrekninger planlegges utbed-
ret. Det foreslås avsatt 0,5 mill. kr hvert år i økonomi-
planperioden. 
 
FDV Vann/Avløp  
Mye av det kommunale ledningsnettet på vann og av-
løp med pumpestasjoner er bygd på 1970-80 tallet og 
må skiftes ut. Det planlegges en jevn utskifting av de 
eldste anleggene. For 2017 planlegges utskifting av 
pumpestasjon i Bakkane og nytt forfilter på Skaiå 
vannverk. Det foreslås avsatt 1,0 mill. kr hvert år i 
økonomiplanperioden. 
 
Utskifting av belysning i hallen til LED – ENØK 
tiltak  
Som et ENØK tiltak ønskes det å bytte ut belysningen 
i hallen til LED-belysning. Innsparingspotensialet er ca 
30.000 kW/h pr år. Det er vanskelig og kostbart å få 
tak i de gamle pærene, og det er en betydelig jobb å 
skifte dem. Nye LED-pærer har svært lang levetid. Det 
foreslås en kostnadsramme på 0,250 mill. kr i 2017. 
 
Stedsutvikling Skaiå  
Det er under planlegging nærmiljøanlegg ved Skaiå 
barnehage. Midler fra Agder Energi på 1,0 mill. kr 
planlegges brukt til en “energipark” med sandvolley-

ballbane, ballbinge og balanseanlegg. Det vil bli søkt 
om spillemidler til anlegget, men kommunen må på-
regne en egenandel foreslått til 0,5 mill. kr for 2017.  
 
IKT samarbeid KnpS 
Tas ut av investeringsbudsjettet i påvente av avkla-
ringer rundt valg av IKT samarbeid. 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2017-2020 

G/S veg, sanering VA Vatnestrøm 
Belønningsavtalen 2016 legger føringer for et 
tilskudd på 3 mill. kr til prosjektet mellom bu-
tikken og oppvekstsenteret. Det foreslås opp-
start og gjennomføring av prosjektet i 2018.  
 
Opparbeidelse tomter, Bjørnehatten 
Det er prosjektert 9 boliger på kommunens 
tomt. For å få byggeklare boligtomter på Skaiå, 
foreslås det 2,0 mill. kr. til opparbeidelse av 
infrastruktur til de kommunale tomtene i 2019.  
 
Stedsutvikling Vatnestrøm  
Reguleringsplan for Vatnestrøm legger føringer 
på en opprusting av området ved butikken og 
rundt badestranda i Bakkane. Tiltaket må ses i 
sammenheng med bygging av ny g/s veg, og 
foreslås gjennomført i 2019 innafor 1.0 mill.kr.  
 
Ruste opp industribygget på Skaiå, VA- 
tilkobling  
Kommunens næringsbygg har behov for en 
totalrenovering. Bygget må tilkobles offentlig 
vann og avløp. Det foreslås en kostnadsramme 
på 1,5 mill. kr i 2020 
 
Ny taktekking og etterisolering, ENØK id-
rettshallen 
Idrettshallen har et tak som må utbedres. Vi-
dere trenger den gamle delen av bygget ette-
risolering, og ventes innarbeidet i et ENØK pro-
sjekt. Det foreslås avsatt 2 mill. kr i 2019. 
 
Oppruste uteområde skole- hallen, kunst-
gress 
Det foreslås avsatt 3 mill. kr i økonomiplanpe-
rioden til ferdigstillelse av uteområde mellom 
skolen og idrettshallen. Ballbinge og balanse-
anlegg prioriteres gjennomført i 2017, og etab-
lering av 7-er bane med kunstgress og buss-
lomme i 2018. Tiltakene er basert på priorite-
ringer i strategiplan for idrett og friluftsliv, og 
tildeling av spillemidler. 
 
Nytt renseanlegg på Skaiå 
Eksisterende renseanlegg er over 20 år og 
trenger opprusting til dagens rensekrav. Det 
planlegges nytt anlegg til 5,0 mill kr fordelt på 
2019 og 2020. 

 
Utstyr trening-/folkehelselokaler i hallen.  
Når skolen sommeren 2017 flytter ut av lokale-
ne i hallen, skal disse arealene brukes til fysisk 
aktivitet. Det er gitt 0,7 mill. i spillemidler som 
kan brukes til kjøp av utstyr. 
 
Bygdeheimen omsorg/demens  
Nybygget er ferdig, og arbeidene med opprus-
ting av eksisterende bygningsmasse startet 
høst 2016. Arbeidene vil i hovedsak være fer-
dig ved utgangen av 2016, men noe sluttarbei-
der vil gjenstå i 2017. Det avsettes 1,5 mill. kr 
til sluttføring av prosjektet innenfor totalram-
men på 56 mill. kr.  


