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Budsjettskjema 2B—investeringer i økonomiplan 2019-2022 

Investeringer (tall i hele 1000 kr)
Total 

ramme B 2019 B2020 B 2021 B 2022 B 2018 R 2017
Sanere VA på Vatnestrøm langs fv-405 1 500 1 500 1 500
Stedsutvikling Vatnestrøm 700 700 1 000
Tomter Bjørnehatten (bruke egne masser) 1 900 1 900 1 500
Utvidelse brannstasjonen 1 000 1 000 1 000
Oppgradere ventilasjon Skaiå barnehage 170 170
Gressklipper 150 150
El-bil til avløpsanlegg 250 250
Rehabilitere RA på Skaiå 2 000 500 1 500
Utvidelse Skisland vannverk 1 500 1 500
Oppgradering av uteområde Skaiå barnehage 250 250
Oppgradering av bussbu Skislandsåsen 100 100
Kjøp av brukt traktor 500 0 500
Grunnerverv av bolig og næringsområder 5 000 5 000
Rehabilitere vei Bergøya 200 200
Rehabilitere vei Leeslandsveien/foreningsbygd 200 200
Trafikksikkerhetstiltak autovern Grunnevann 150 150
Trafikksikkerhetstiltak bro Røyrmyrveien 150 150
Trafikksikkerhetstiltak bro Øynaveien 150 150
Sikkerhetstiltak tiltak kommunale bygg 700 200 500
Overvåking avløpsanlegg 1 500 500 500 500
Opprustning idrettshallen 10 250 0 250 10 000
Nye boliger Vestvoll 6 000 0 2 000 4 000
Utvidelse Skaiå barnehage ca 600 m2 15 000 5 000 10 000
Sikkerhetstiltak Ivelandsveggen 200 0 200
Tilkobling av eksisterende boliger, Bergøya 2 000 0 2 000 1 800
Oppgradere renseanlegget Birketveit 1 500 0 1 500
Uteområde Åkle 1 000 0 0 500 500 500 476
Ladepunkt el- biler 500 500
G/S veg Vatnestrøm (inkl.3 mill.ATP-midler) 5 500
Ruste opp lekearealer Skaiå barnehage 500
Sikkerhetsoppgradering/Enøk kommunehuset 800
Parkeringsplass ved kirka 1 000
Overvåking avløpsanlegg 250
Lysløype Vatnestrøm 200
Elements arkivsystem 116
Visma Enterprise økonomisystem 141
Skislandsåsen, justeringsavtaler 102
Heimreneskilen, justeringsavtaler 27
Ombygging Åkle, næringsarealer 161
Veghøvel til traktor 223
Husquarna Rider, gressklipper 138
Opprustning kommunale veier 248
Flyktningbolig/kommunal bolig 2 992
FDV vann/avløp 1 194
Iveland skole, utvidelse Birketveit 8 953
Demensavdeling bygdeheimen 2 731
Jernbanespor Vatnestrøm 14 352
Skaiå aktivitetsanlegg, ballbinge 1 023
Skaiå aktivitetsanlegg, bevegelsesanlegg 745
Skaiå aktivitetsanlegg, sandvolleybane 394
Iveland idrettspark, ballbinge 1 012
Iveland idrettspark, bevegelsesanlegg 770
Iveland idrettspark, kunstgressbane 4 227
Lekeplass Skislandsåsen 61
Sum investering 54 520 20 070 16 700 3 250 14 500 15 550 40 086

Formidlingslån
Startlån Husbanken 4 000 2 000 2 000 2 000 1 000 678
Avdrag startlån 788 947 1 047 1 080 828 1 815
Sum formidlingslån 4 788 2 947 3 047 3 080 1 828 2 493

Sum bruttoinvesteringer/finansieringsbehov 24 858 19 647 6 297 17 580 17 378 42 579
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kostnadsramme på 2,0 mill. kr over to år med 
oppstart i 2019. 
 
Utvidelse Skisland vannverk 
Vannverket ble bygget for å dekke første del av 
nye abonnenter på Skisland. Dette for å begren-
se kostnader for utbygger av Skislandsåsen. På-
kobling av eksisterende boliger i området etter 
kommunal utbygging av VA ledningsnett, krever 
økning i rense og lagringskapasiteten. Videre kan 
en utvidelse gi muligheter for tilkobling av boli-
ger i området utover kommunens grense. Kost-
nadsrammen settes til 1,5 mill. kr. 
 
Oppgradering av uteområde Skaiå barneha-
ge 
I forbindelse med parkering og bussholdeplass 
ved barnehagen, er det behov for å sette opp en 
bussbu for barna som venter på bussen. Videre 
behov for bedre belysning og overvåking av 
lekeområde, parkeringsplass og aktivitetspark. 
Kostnadene er beregnet til 0,25 mill. kr. 
 
Oppgradering av bussbu Skislandsåsen 
Det etableres ny bussbu ved avkjørsel til Skis-
landsåsen for de som venter på buss til skolen. 
Kostnadsrammen er beregnet til 0,1 mill. kr. 
 
Kjøp av brukt traktor 
Kommunens traktor er en 2006 modell som kre-
ver stadig mere vedlikehold. Det er ønske om å 
bytte inn eksisterende og kjøpe nyere brukt. 
Netto kostnader settes til 0,5 mill. kr.  
 
Grunnerverv av bolig og næringsområder 
Det foreslås å sette av 5,0 mill. kr. til erverv av 
næringsareal og/eller områder for fremtidig bo-
ligbygging. 
 
Rehabilitere vei Bergøya 
Veien gjennom Bergøya på Skisland trenger re-
habilitering med masseutskifting og ny asfalt. 
Kostnader er beregnet til 0,2 mill. kr. 
 
Rehabilitere Leeslandsveien / vei  
Foreningsbygda 
Veien til Leesland trenger masseutskifting og ny 
asfalt på en strekning i foreningsbygda. Kostna-
der er beregnet til 0,2 mill. kr. 
 
Trafikksikkerhetstiltak autovern Grunne-
vann 
På Leeslandsveien ved Grunnevann er det behov 
for å sikre en strekning på ca. 250 meter med 
autovern. Trafikksikkerhetstiltaket er kostnads-
beregnet til 0,15 mill. kr. 

 

 

 

Kommentarer til investeringene i økonomiplanperioden 2019-2022 

Sanere VA på Vatnestrøm langs FV-
405 
I forbindelse med bygging av ny gang og 
sykkelveg på Vatnestrøm, legges det nye 
vann- og avløpsledninger. Tiltaket er pro-
sjektert og utlyst på anbud i 2018, og 
gjennomføres i samarbeid med Statens 
vegvesen.  
 
Stedsutvikling Vatnestrøm 
Prosjekter er under planlegging i samar-
beid med grendelaget. Tursti og sandvol-
ley bane prioriteres, og tas inn i plan for 
idrett og friluftsliv for spillemiddelsøknad. 
Kommunens andel settes til 0,7mill. kr. 
 
Tomter Bjørnehatten  
Det planlegges på nytt opparbeidelse av 
de 9 tomtene som kommunen har kjøpt. 
Fremdrift må samkjøres med utbyggers 
planer for ferdigstillelse. Kostnadsrammen 
settes til 1.9 mill. kr. 
 
Utvidelse brannstasjonen 
Brannstasjonen er under utvidelse etter 
krav fra arbeidstilsynet. Mye av arbeidene 
gjennomføres med egne fagarbeidere. 
Gjenstående arbeider ventes ferdigstilt i 
løpet av 2019 innafor en ramme på 1,0 
mill. kr. 
 
Oppgradere ventilasjon Skaiå barne-
hage 
Det må gjennomføres et strakstiltak på en 
avdeling etter en vernerunde innafor en 
kostnad på 0,15 mill. kr. Tiltaket bør ses i 
sammenheng med et eventuelt vedtak om 
utvidelse av barnehagen. 
 
Gressklipper 
Det er behov for jevnlig utskifting av 
gressklippere. 
 
El-bil til avløpsanlegg 
Det er behov for bil til oppfølging av ren-
seanleggene. Kjøp av El- bil er en klima-
satsing der det er gitt et tilskudd fra Miljø-
direktoratet på 0,05 mill. kr. 
 
Rehabilitere RA på Skaiå 
Anlegget er fra begynnelsen av 90- tallet, 
og trenger rehabilitering for å tilfredsstille 
arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljø. Det 
må etableres ny ventilasjon, kontrollrom, 
garderobe og tildekking av avløpsbasseng-
er. Prosjektet gjennomføres innafor en 
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lende mht. dagens krav til drift. Det foreslås en 
utvidelse av arealene på ca 600 m2 som effekti-
viserer barnehagedrift, gir tilfredsstillende ar-
beidsplasser og garderobeforhold. Videre må 
teknisk anlegg oppgraderes. Utvidelsen ønskes 
gjennomført i 2019 og 2020 innafor en samlet 
kostnadsramme på   15,0 mill. kr. 
 
Sikkerhetstiltak Ivelandsveggen 
Veggen har begynt å slå sprekker, og midlertidig 
tiltak er iverksatt. Fagpersoner mener det må 
skjæres noe av fjellet for å fjerne sprekker og 
rasfare. Tiltaket vil gi en bedre sikt i krysset inn 
mot trafikk som kommer fra Fv-291. Midler er 
foreslått avsatt med 0,2 mill. kr i 2020. 
 
Tilkobling av eksisterende boliger, Bergøya 
Det er i 2018 etablert kommunal VA anlegg for 
tilkobling av inntil 13 stk. eksisterende boliger på 
Skisland til en kostnad på 3,0 mill.kr. Bergøya er 
ikke tilknyttet offentlig anlegg. Det planlegge å 
forlenge den kommunale VA ledningen i Otra inn 
til ny kommunal pumpestasjon på Bergøya. Det 
foreslå å sette av 2,0 mill. kr. for å koble til be-
boere på Bergøya i 2020. Tilkoblingen vil kunne 
gi 13 nye abonnenter.  
 
Oppgradere renseanlegget Birketveit 
Det planlegges oppgradering av anlegget for å 
kunne håndtere slammengden fra anleggene på 
en mer økonomisk måte. Slammengden har de 
siste 20 årene doblet seg. I samarbeid med 
driftsassistansen må det utredes hvilken løsning 
som på best mulig måte kan få redusert slam-
mengden. Det foreslås avsatt 1,5 mill. kr i 2020. 
 
Uteområde Åkle 
Kommunens ansvar for opparbeidelse av uteom-
råde på Åkle har fulgt utbyggingen av leilighete-
ne. Siste byggetrinn er ikke påbegynt enda, men 
midler foreslås avsatt med 1,0 mill. kr fordelt på 
2021 og 2022. 
 
Ladepunkt EL- biler 
I forbindelse med opparbeidelse av parkerings-
plasser ved kirka, ble det lagt til rette for etable-
ring av ladepunkt for el- biler. Det foreslås å set-
te opp en eller flere semi-/hurtigladere i 2019 
innafor en kostnad på 0,5 mill. kr. 
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Trafikksikkerhetstiltak bro Røyrmyr-
veien 
Det foreslås rekkverk på bru ved avkjørsel 
fra Fv-403 i Røyrrmyrveien. Brua har i dag 
et lavt fenderrekkeverk. Kostnader er be-
regnet til 0,15 mill. kr. 
 
Trafikksikkerhetstiltak bro Øynaveien 
Øyna broa foreslås oppgradert med stål-
rekkverk i tillegg til fender. Dette som et 
trafikksikkerhetstiltak innafor en kostnads-
ramme på 0,15 mill. kr. 
 
Sikkerhetstiltak kommunale bygg 
Flere kommunale bygg trenger oppgrade-
ring av sikkerhet i forhold til HMS. Mattil-
synet krever bedre sikring av vannverke-
ne. Det foreslås å avsett 0,7 mill. kr for-
delt på 2019 og 2020. 
 
Overvåking avløpsanlegg 
Arbeidet med overvåking av renseanlegge-
ne og pumpestasjonene startet i 2018, og 
ønskes videreført de neste 3 årene. Utbyg-
gingen vi gi en besparelse på tilsyn når 
alle anleggene er tilknyttet sentralen. 
Kostnadsrammen totalt er beregnet til 
1,75 mill. kr. 
 
Opprusting idrettshallen 
Det foreslås opprusting av idrettshallen i 
slutten av økonomiplanperioden. ENØK 
som ny LED belysning, tilleggsisolering, 
radon tiltak og ny ventilasjon er noen av 
tiltakene som ønskes gjennomført. Forelø-
pig kostnadsramme er satt til 10,250 mill. 
kr. Opprustingen er spillemiddel  
berettiget.  
                                                                              
Boliger Vestvoll 
I løpet av økonomiplanperioden er det pla-
ner om å rive bolig på Vestvoll, og bygge 
nye omsorgsleiligheter på tomta. Omfang 
av utbyggingen planlegges tilpasset statli-
ge tilskuddsmidler og kommunens behov 
for leiligheter. Foreløpig kostnadsramme 
er satt til 6,0 mill. kr. 
 
Utvidelse Skaiå barnehage ca 600 m2 
Barnehagen er gjennom de 10 siste år 
ombygd og oppgradert for å kunne ta inn 
de barn som hvert år søker om barneha-
geplass. Tilpasningene av eksisterende 
areal har vist seg å ikke være tilfredsstil-


