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Lokaler til Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i Tana 

 

Vedlegg 

1 Kostnadskalkyle 

2 Lager Sivilforsvaret 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Tana kommunestyre vedtar utvidelse av kommunens lager og verkstedsbygg i Ringveien 

(gnr 13 bnr 380) med ca 120 kvm, under forutsetning av at kommunens eiendom gnr 37 bnr 

136 i Skiippagurra selges. Det avsettes kr 1 570 000 i investeringsbudsjettet til utbyggingen. 

2. Investeringen finansieres delvis ved salg av eiendommen som nevnt ovenfor, med lån og 

med MVA-kompensasjon fra investeringen. 

3. Kommunestyret tar opp lån på inntil kr 510 000. Nedbetalingstid settes til 30 år. 

4. Tana kommunestyre vedtar salg av gnr 37 bnr 136 med påstående bygning. Rådmannen gis 

fullmakt til å gjennomføre salget.      

 

 

 

Saksopplysninger 

Tana kommune har etablert lokaler til Sivilforsvarets FIG-gruppe i en bygning som tidligere var 

bensinstasjon i Skiippagurra. Lokalene ble kjøpt av kommunen i 2007. 

 

I slutten av 2012 har flere næringsdrivende tatt kontakt for å undersøke mulighetene til å overta 

eiendommen i Skiippagurra for ombygging til næringsformål. Samtidig er kommunen gjort 

oppmerksom på at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er i avslutningsfasen at 

utarbeidelse av nye forskrifter til Sivilbeskyttelsesloven. I disse forskriftene vil det bli gitt 

nærmere avklaring på hvordan lokaler som kommunene stiller til sivilforsvarets rådighet skal 

utformes.  

 



Til tross for at de detaljerte bestemmelser for utforming av lokalene enda ikke er klare, så er 

rådmannen av den oppfatning at vedtaket om avhending av lokalene i Skiippagurra bør fattes nå. 

Hensynet til næringslivsinteressene bør veie tyngre enn det forhold at vi ikke har alle detaljene 

om FIG-lokalene klare.  Før byggeprosessen er klar til å igangsettes kan det gjennomføres 

enkelte justeringer, og hvis forskriftsutformingen skulle ta lengre tid, vil det være en relativt 

enkel prosess å justere innholdet i lokalene til FIG, eventuelt gjøre en mindre utvidelse.  

 

Næringspolitisk er det en utfordring at kommunen opptar en stor eiendom midt i innkjøringen til 

Tanas sentrumsområde som kun brukes til et lite lagerbygg.  Hvis denne tomta, og det påstående 

bygget, kan utnyttes til næringsformål antas det at dette er en samfunnsmessig fornuftig løsning. 

 

For å sikre mulig framføring av skuterløypa ”Arctic Trail”, tas det sikte på å tinglyse en servitutt 

knyttet til eiendommen som gir kommunen rett til en slik løype. 

 

Kommunen har en forpliktelse ovenfor Sivilforsvaret knyttet til lokaler for FIG. Den nye 

sivilbeskyttelsesloven klargjør dette ansvaret på en bedre måte enn den gamle sivilforsvarsloven 

gjorde.  Nå vil kostnadene knyttet til kommunenes forpliktelser bli fordelt på alle kommunene i 

distriktet, men det er fortsatt uklart hvilken fordelingsnøkkel som blir valgt.  

 

Et annet forhold som også har en viss betydning er at de nye forskriftene med stor sannsynlighet 

vil betinge at dagens lokaler uansett vil måtte gjennomgå betydelig oppgradering. I den aktuelle 

bygningen i Skiippagurra kan det bli en utfordring, hvis en tar hensyn til byggenes alder og 

eiendommens beskaffenhet for øvrig. 

 

For å dekke Sivilforsvarets behov er det hensiktsmessig å bygge et tilbygg til brannstasjonen 

mot Ringveien. Tilbygget vil ut fra kostnadskalkyle ligge på ca 1 255 000,- ekskl. mva.  

Det er forutsatt bygget et isolert lager på ca 120 m2 etter enkel standard med takkonstruksjoner 

og utvendig kledning som eksisterende bygg.     

 

Tilbygget vil delfinansieres med forventet salgssum for anlegget i Skiippagurra. Av hensyn til 

markedet, vil rådmannen i saksframlegget ikke gi noen antydninger om mulig salgssum, men 

mener at det skal være mulig å oppnå en pris som forsvarer denne disposisjonen.     

 

 

 



KOSTNADSKALKYLE Dato: Utarb. av:

Prosjekt: Lokaler til Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i Tana 30.01.2013 Odd R. Biti

Post Tekst Mengde Enh. Enh.pris Sum

Forutsetning for kalkylen:

Isolert tilbygg i en etasje. på 122 m2 BTA.  Enkel standard.

Fundamentering på løsmasser med plate på mark.

Isolerte yttervegger m/ utvendig stålplatekledning som 

eksisterende bygg. Takkonstruksjon av gitterdragere m/ elementtak

1 FELLESKOSTNADER 122 m2 1 100 134 200

2 BYGNING 122 m2 6 000 732 000

3 VVS 122 m2 800 97 600

4 ELKRAFT 122 m2 500 61 000

5 TELE OG AUTOMATISERING 122 m2 100 12 200

6 ANDRE INSTALLASJONER 0 0 0

HUSKOSTNAD (1-6) 8 500 1 037 000

7. UTENDØRS 122 m2 500 61 000

ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) 9 000 1 098 000

8 GENERELLE KOSTNADER 122  800 97 600

BYGGEKOSTNAD (1-8) 9 800 1 195 600

9 SPESIELLE KOSTNADER 2 450 298 900

GRUNNKALKYLE (1-9) 12 250 1 494 500

 FORVENTEDE TILLEGG / SIKKERHETSMARGIN 5 % 613 74 725

Avrunding 775

FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD (inkl mva) 12 863 1 570 000

Byggherreadministrasjon, tomtekostnad, prisstigning, finans-, 

og salgskostnader er ikke medtatt.
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