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NY BRANNSTASJON TRETTEN  
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Reviderte priser etter forhandlinger 

Vedlegg 2: Regnskap forbrukte midler ved avlyst konkurranse.  

Vedlegg 3: Brev fra brannsjefen datert 14.11.2017 

Vedlegg 4: Protokoll fra Brannstyret 04.09.2017 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Ny brannstasjon ble første gang lagt inn i økonomiplanen for 2017-2020. Kostnaden den 

gang var kr. 9 000 000. 

Det ble framlagt en revidert kostnadskalkyle i 2017 på kr. 14 400 000. Formannskapet ba 

administrasjonen om å komme tilbake med en revidert kostnadskalkyle. 

Administrasjonen har bearbeidet prosjektet og en revidert kostnad med ny brannstasjon er 

nå kr. 11 630 896 kroner, avrundet til 11 630 000. Beløpet er inklusiv merverdiavgift. 

 
Vurdering: 
Forholdene ved dagens lokale er lite tilfredsstillende ut fra krav satt av arbeidstilsynet etter 

avhold tilsyn for noen år siden. Det ble ikke ilagt noe påbud da på grunn av at 

brannmesteren signaliserte at et nytt bygg måtte komme. Det er særlig garderobeforhold 

med ren og uren sone som ikke er etter forskriftene. Det er heller ikke mulig å få vasket 

bilene i dagens lokaler. Og til sist det er ikke regulert en eneste plass for biler til de som har 

vakt når de er på utrykning. Det er lite heldig at mannskaper må lete etter plasser når 

alarmen har gått.    

Ut fra dagen situasjon så anbefales det at det blir bevilget midler til ny brannstasjon. Det 

krever da en økt ramme på 2 630 000 kr inkl.mva. Da har vi tatt ned kostnaden så mye som 

vi mener er forsvarlig. Se forøvrig vedlagt budsjett.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Formannskapet tilrår overfor kommunestyret at det bygges ny brannstasjon på 

Tretten. 

2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen økes fra kr. 9 000 000 til kr. 11 630 000 inkl. 

mva., og at økte kapitalutgifter finansieres gjennom økte husleieinntekter fra LRB 



3. Dagens bygg på festet tomt tilbys festeeier for kjøp. 

4. Salgssummen går inn i prosjektet som egenfinansiering.  

5. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forestå salget og gjennomføre det 

nødvendige låneopptaket. 

 
 
Ådne Bakke Odd Magne Tuterud 
Rådmann 


