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Kjøp av brukt traktor 
Kommunen har i dag en Claas Ares 697, 2006 mod. 
Brukes jevnlig til vedlikehold av veier og anlegg. Øken-
de vedlikeholdskostnader gjør at det foreslås å investere 
i ny brukt traktor innenfor en nettokostnad på 0,8 mill. 
kr i 2023.  
 
Koble kommunale gatelys til målere 
Kommunen har fått krav fra Agder Energi om å koble 
gatelysene på måler. Det gjenstår oppkobling av anlegg 
på Skaiå/Møllebakken og Skaiålia. Det foreslås avsatt 
0,15 mill. kr til sluttføring av prosjektet i 2023.  
 
Opparbeide lekeplass i Bjørnehatten boligfelt 
Lekeplass må opparbeides før innflytting/ferdigattest for 
første bolig. Foreløpig ikke startet bygging.  
Rammen sette til 0,2 mill. kr i 2024.  
 
Ny PLS styring av vannverk og renseanlegg 
Anleggene kan i dag kun overvåkes fra sentralt på Bir-
ketveit. Det er ønske om å kunne betjene anleggene på 
Vatnestrøm, Skaiå og Skisland uten fysisk å oppsøke 
hvert anlegg. Kostnad til dette er beregnet til 0,4 mill. 
kr. 
 
Ombygging tannlegekontoret 
Det er behov for ombygging av lokalene på skolen for å 
tilfredsstille dagens krav. Det foreslås en budsjettramme 
på 1,1 mill. kr. i 2023.  
 
Opparbeide boligtomter Birketveit 
Tilrettelegge for nye tomter i regulerte områder. Det 
foreslås å avsette 5,0 mill. kr. i 2024. 
 
Oppgradere gatelys til LED belysning 
Det er registrert 357 stk. kommunale gatelys, Av disse 
er det 94 stk. som er byttet ut / satt opp i LED. Resteren-
de 263stk. ønskes oppdatert til LED. Det foreslås avsatt 
midler til utskifting av lysarmaturer og en del nye stol-
per fordelt med 1,3 mill. kr. i 2023 og 2024, til sammen 
2,6 mill. kr. 
 
Oppgradering næringsbygg/gjenvinningsstasjon  
Bygningsmessig oppgradering, maling, asbestsanering/
tilrettelegging for tilkobling V/A. Bygget er ikke tilkob-
let offentlig vann og avløp, og bør ses i sammenheng 
med etablering av infrastruktur på næringsområdet som 
kommunen har ervervet. Det foreslås avsatt 0,6 mill. kr. 
i 2023 til bygningsmessige utbedringer for å legge til 
rette for å utnytte bygget på en bedre måte.  
 
Renovere sanitæranlegg bårehuset ved kirka 
Anlegget er utslitt og trenger oppgradering. Det foreslås 
å avsette 0,6 mill. kr til prosjektet i henhold til politisk 
sak 54/22. 
 
 
 

 

 

 

Kommentarer	til	investeringene	i	økonomiplanperioden	2023‐2026 

Buss/minibuss 
Det er behov for å transportere beboere i forbin-
delse med dagsenterets aktiviteter. Fritidskoordi-
nator vil kunne ta med brukere på turer og aktivi-
teter.  Frivillighetssentralen har i dag en eldre 
buss og ønsker et samarbeid med kommunen om 
bruk. Det foreslås avsatt 1,0 mill. kr. til tiltaket i 
2023. 
 
Dagsturhytta 
Det er vedtatt å settes opp ei hytte på Berefjell. 
Tomt er ervervet og det er planer om å sette hyt-
ta i drift våren 2023. Kommunens kostnader er 
beregnet inntil 0,5 mill. kr. og skal dekke egen-
andel, tomtekjøp, grunnarbeid, montere solceller 
og sette opp toalett. 
 
El-bil til vannverkene 
Bytte ut eksisterende el-bil som er en 2018 mod. 
til en større med hengerkapasitet. Det foreslås en 
netto budsjettramme på 0,4 mill. kr. i 2023. 
 
ENØK kommunale bygg 
Det er utarbeidet en rapport fra ENØK Total AS 
med tiltak innen strømsparing for å redusere 
driftskostnader på alle kommunale bygg. Det kan 
bli aktuelt å montere solceller, og det foreslås å 
avsette 0,5 mill. kr. til å komme i gang med tiltak 
i 2023. 
 
Etablering av hjertesone ved Iveland skole 
Fortau etableres mellom kirka og skolen for å 
trygge skolevei fra droppsone og inn til skolens 
område. Det er søkt om trafikksikkerhetsmidler 
på tiltaket. Budsjettrammen settes til 0,25 mill. 
kr.  
 
Forprosjekt dagsenter og frivillighetens hus 
på Åkle, 1 byggetrinn  
Det er ønske om å gjennomføre et forprosjekt for 
å se på mulighet for å etablere et dagsenter og 
frivillighetens hus på Åkle. Det foreslås avsatt 
0,4 mill. kr. til tiltaket i 2023. 
 
Forprosjekt oppgradering Ivelandshallen 
Det settes i gang et forprosjekt for å synliggjøre 
behov og muligheter for søknad om spillemidler. 
Kostbar drift av hallen, behov for ny belysning 
og etterisolering. Rammen for utredningen sette 
til 0,4 mill. kr i 2023. 
 
Infrastruktur på næringstomt Skaiå 
Området som kommunen ervervet av Agder 
Energi er ikke opparbeidet med infrastruktur 
som strøm og V/A. Det må etableres pumpesta-
sjon med V/A ledningsnett samt vei og strøm. 
Det foreslås avsatt 2,5 mill. kr. for å komme i 
gang med prosjektet. 
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Kommentarer	til	investeringene	i	økonomiplanperioden	2023‐2026 

Sanere gamle VA kummer og ledningsnett 
Oppgradering og utskifting av kommunens V/A 
nett på grunn av ledningsnettets tilstand blir bare 
mer og mer påkrevd etter hvert som det oppstår 
lekkasjer. Det er utarbeidet ny hovedplan for 
vann, og plan for avløp ønskes gjennomført i 
2023. Dette vil danne et bedre utgangspunkt for 
prioriteringer i forbindelse med utskifting og 
oppgradering av dagens V/A anlegg. Det foreslås 
å avsette 0,5 mill. kr hvert år i økonomiplanpe-
rioden.  
 
Strøm og infrastruktur til 4 tomter Vatne-
strøm industriområde 
Det er ledige tomter på industriområdet som ikke 
har fått på plass infrastruktur. Strømtilførsel må 
etableres hvor en må påregne en leveringstid på 
ca. 1 år på trafo. Det foreslås å avsette 2,0 mill. 
kr. i 2024 . 

 
Tilkobling av eksisterende boliger på Bergøya 
til offentlig VA  
Etter utbygging av kommunalt vann- og avløps-
anlegg på Skisland, ligger det til rette for tilknyt-
ning av 12-13 boliger på Bergøya. Prosjektet 
foreslås gjennomført i 2023 innenfor en kost-
nadsramme på 2,5 mill. kr. 
 
Tiltak i henhold til Hovedplan for vei og 
bruer 
Med henvisning til hovedplan for vei og rapport 
etter brukontroll (5 års kontroll) er det behov for 
å sette av midler til vedlikehold av kommunale 
veier og bruer. Det foreslås å avsette 0,5 mill. kr 
hvert år i økonomiplanperioden.  


