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Cathrine Dalen 20/549 

 
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

010/20 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus PS 11.05.2020 

 

Gjennomgang/vurdering av varmeløsning for skole- og aktivitetshus 
 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 010/20 
 
SSA - behandling: 
- Torstein Berg holdt orientering om det prosjekterte fyringsanlegget. 
- Torleif Riseng holdt en orientering om fordeler ved varmepumpe anlegg. 
- Kristian Dalen så på Flobergseter sin utredning og ga kommentarer til den. 
 
Ordfører fremmet et utsettelsesforslag: 
Sak om energilevering til skole- og aktivitetshus utsettes. 
Brede Svenneby informeres raskt om dette. 
Eksterne rådgivere bes om å beregne hva et varme/kjøleanlegg til skole- og aktivitetshus vil 
koste, iberegnet bruk av eksisterende varmepumpeanlegg ved ungdomskolen. 
 
Styringsgruppa ber om rask saksbehandling. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt med 8 stemmer. 
 
SSA - vedtak: 
Sak om energilevering til skole- og aktivitetshus utsettes. 
Brede Svenneby informeres raskt om dette. 
Eksterne rådgivere bes om å beregne hva et varme/kjøleanlegg til skole- og aktivitetshus vil 
koste, iberegnet bruk av eksisterende varmepumpeanlegg ved ungdomskolen. 
 
Styringsgruppa ber om rask saksbehandling. 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Orientering tas til etterretning 

 
 

Sammendrag: 

Styringsgruppa har bedt om en gjennomgang av varmeløsning for skole- og 
aktivitetshus.  

 
Saksopplysninger: 
 



 
Vedlegg: 
Flobergseter - Notat_Energisentral 
Flobergseter - Fordeler og ulemper fyringsanlegg 
Flobergseter - Resultat_VP_beregning 
Flobergseter - Skisse_energibrønner 
Riseng - Bergvarmenotat av 14 april 2020 
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Saksnr Utvalg Type Dato 

011/20 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus PS 11.05.2020 

 

Kontraktsforslag for nærvarme-anlegg Skole- og Aktivitetshus 
 
 

Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 011/20 
 
SSA - behandling: 
Kontraktsforslaget ble utsatt i påvente av vedtak gjort i sak  
10/20: "Gjennomgang/vurdering av varmeløsning for skole- og aktivitetshus." 
 
Enstemmig vedtatt med 6 stemmer 
 
SSA - vedtak: 
Kontraktsforslaget ble utsatt i påvente av vedtak gjort i sak  
10/20: "Gjennomgang/vurdering av varmeløsning for skole- og aktivitetshus." 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kontraktsutkastet til flisfyringsanlegg godkjennes 

 
 

Sammendrag: 

Se vedlegg for kontraktsutkast. 

 
Saksopplysninger: 
Alternative handlemåte: 
Kontraktsutkastet godkjennes ikke. Kontrakten må revideres og endringer som ønskes 
implementert tas opp til vurdering og implementering før endelig godkjenning. 

 
Vedlegg: 
Kontrakt nærvarme VSA (05-mai) 
Generelle kontraktsbestemmelser 
Vedlegg 3 - Prisskjema og effektbehov 
Vedlegg 4 - Referater 
 
 


