
V 
MÄSØYKOHIrMUNE

I|føTEINNKALLING

Utvalg :

Møtested:
Møtedato: Tid: 12:00

Representantene innkaÌles herved. Eventuelle forfall- bes mefdt
snarestt og senest innen mandag 06.1I.Ll til tlf 41 60 19 15.
Vararepresentantene skal bare møt-e etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer
Innhold
T1 /I7
TUFJORD VA}IN\,IERK

Journr.

76 / 605

r7 /r2 16/996
OPPFøLGING AV BYGGEKONTRJAI(TER

L] /r3 L1 /84
AVTAI,E BRAI{TIIVERNSA}4ARBE ID

L1 /r4 16/115
RENOVERING AV \ZEI OG VA.NETT F.]ELLVEIEN

fl /r5 16 /15e
BRøYTING KOMMT'NA],E VEIER 2Ot6 - 2O2L

77 / 1-6 r1 / 116
SKILTPI,AIiT 2OL7 - VEDTAI( FATSGRENSESONE

Måsøy kommune , 9690 Havøysund 1. november 2011

Bjørn Harald OJ-sen/Sign.
Komite leder

Teknisk komite
Møterom teknisk etat
07.1L.201,1



Sak 11/17

TUFJORD VANNVERK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
r61605

Arkiv: MlO

Saksnr.:
tUrT

Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet

Møtedato
07.rr.2017

Rådmannens innstilling:
Teknisk komite tar saken til orientering.

Dokumenter:

DOK I 16t 605-t6 03.06.201 6 RAD/DRU/LDA M I 0

Fjordlaks as

TUFJORD VANNVERK - VEIEN VIDERE

Innledning:

Byggingen av Tufiord vannverk startet tidlig på 2000 tallet, og vannverket er fortsatt ikke i
drift. Vannverket klarer ikke å levere nokk vann til innbyggerne og tufiordbruket.

30.05.2017 foretok Mattilsynet inspeksjon hos vann og kloakkvesenet i Måsøy kommune.
Mattil synet f attet følgende ve dtak etter inspeksj onen :

<Vannverkseier ved Måsøy kommune må legge fram en plan for hvordan dere skal sikre
hygienisk trygt drikkevann for befolkningen i Tufiord. Planen skal inneholde tidsangivelser
for når tiltak kan gjennomføres.>

Brev 05.10.17 tilMåsøy kommune, med krav om rent vann i Tufiord.

Teknisk sjef har invitert representant for befolkningen i Tufiord, til et dialogmøte med teknisk
komite 07.12.17.

Saksutredning:

Rådmann jobber med forslag til framdriftsplan for å kunne levere rent vann i Tufiord.

For å sikre rent vann for befolkningen og Tufiordbruket i Tufiord bør det gjennomføres ett
mulighetsstudie.

Mulighetsstudiet vil belyse hvilke mulige løsninger Måsøy kommune har for å levere rent
vann i Tufiord, samtidig vil kostnadene også bli belyst og kommunen vil få et grunnlag til å

fatte en beslutning.
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Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Brev - Krav om rent vann i Tufiord

Havøysund, den 0l .Il.l7

Teknisk sjef

Sak 11/17

Lill Torbjørg Leirbakken/sign.
Rådmann

Side 2 av 17
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Sak l2ll7

OPPFØLGING AV BYGGEKONTRAKTER

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t61996

Arkiv: Q14

Saksnr.:
t8l17
20117

r2l17

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite

Møtedato
25.04.2017
rr.05.2017
07.rr.2017

Rådmannens innstilling:
Teknisk komite tar saken til orientering.

Dokumenter:

Innledning:

Måsøy Arbeiderparti har fremmet krav om at kommunens oppfølging av bygg og
anleggskontrakter settes opp som egen sak.

Saksutredning:

Med bakgrunn i lav bemanning ved teknisk drift og utbygging, har kommunen kjøpt ekstern
byggeledelse fra konsulenter på bygg og anleggskontrakter.

Når kommunen kjøper konsulenttjenester, stiller kommunen kvalifikasjonskrav og kriterier
for å sikre at tilbyder er egnet.

- Byggeledelse
- Koordinator for utførelse (KU)
- Kontrolloppfølging innenfor fagområdene veg og VA.

Det har vært praktisert faglig kontroll og bygge møter hver 14. dag.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

Konkurransegrunnlag byggeledelse
Tilbud på byggeledelse Norconsult (Arne Niittyvuopio)
Tilbud på byggeledelse Norconsult (Geir H. Leite)

Havøysund, den 0l .11.17

Lil I Torbj ørg Leirbakkenisi gn.

Rådmann

Lasse Danielsen
Teknisk sjef

Side 3 av l7



Måsøy Kommune
I(ystrlts irr') it'

"
L

Byggeledelse VA Hjelmsøyvegen og Raschvegen

KONKURRANSEGRUNNLAG
BYGGELEDETSE

278,66001

Måsøy kommune

swEco x



swEco xOppdragsgiver: Måsøy kommune
Prosjektnavn: ByggeledelseVA Hjelmsøyvegen og Raschvegen

lnnhold

lnnbydelse
3
3A1

A2
A3
M
A5
A6
AI
A8
A9
A10
All

Utlevering av konkurransegrunnlag.. 3
3

3
3

4
4
4
4
4

Anskaffelsesp rosedyre

lnnlevering av t¡lbud

B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV..... ........................ 5

BL.2 Alternative tilbud og deltilbud

5
5
5

5

5

6
6
7

B2 Krav til tilbyder - kvalifikasjonskrav og t¡ldel¡ngskriterier..........
B2.t Kvalifikasjonskrav
82.2 Tildelingskriterier

I

5

Dato.:31 03.2017
Side 2 av 7



Oppdragsgiver: Måsøy kommune
Prosjektnavn: Byggeledelse VA Hjelmsøyvegen og Raschvegen

r*=.o *

ct

?
I

:

A
AI

Oppdraget
lnnbydelse

Det innbys med dette til en tilbudskonkurranse for byggeledelse til utskiftning av vann og avløp i

Hjelmsøyvegen og Raschvegen. Oppdragsgiver for prosjektet er Måsøy kommune. Byggefase stipulert
til mai-september 2017 .

A2 Oppdragsgiver

Byggherre: Måsøy kommune v/ Lasse Danielsen
Telf. 904 08 836, e-post lass(ômasov.kommune.no

Kontaktperson for konkurransen :

Bjørn Magnus Berg, Sweco Norge AS avd. Tromsø
Telf. 958 68124, e-post: biom.berg@sweco.no

A3 Utlevering av konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget hentes av tilbyder på Doffin

A4 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlig anskaffelser som
åpen anbudskonkurranse uten forhandlinger.

A5 Prosjekt
Måsøy kommune skal skifte ut eksisterende VA-ledninger i Hjelmsøyvegen og Raschvegen. Arbeidene
vil bestå i å legge nye vann og spillvannsledninger som innebærer nytt overvannssystem slik at det
gamle avløpsnettet separeres med egne spill- og overvannsledninger. Veg skal reetableres.

Det skal bvoqes:
- ca. 350 m OV 250/315, SP 160, VL 160 med kummer i Hjelmsøyvegen med istandsetting av

veg.
- ca. 60 m VL 110 og SP 160 med kummer og ca. 45 m SP160 med kum i Raschvegen med

istandsetting av veg.

A6 Kontrakt

Byggblankett 8403 <<Formular for kontrakt om byggelederoppdrag> blir lagt til grunn for kontrakten
Kontraktsbestemmelser blir iht. NS 8403. Prisformat baseres på medgått tid.

Dato: 31.03 2017
Side 3 av 7



swEco xOppdragsgiver: Måsøy kommune
Prosjektnavn: Byggeledelse VA Hjelmsøyvegen og Raschvegen

AT Vedståelsesfrist

Vedståelsesfrist utløper kl. 24:00, 60 dager etter tilbudsfristens utløp.

AB Innlevering av tilbud

Tilbudet skal sendes:

Til epostadresse: biorn.bero(@sweco.no

lnnen tilbudsfristen: Mandao 24.04.2017 kl. l3:00.

Ag Habilitet

Måsøy kommune ønsker ut fra habilitetshensyn at byggeleder ikke skal være fra firma som har andre
roller i prosjektet. Som en konsekvens av dette er firmaet Sweco Norge AS utelukket fra å delta i denne
konkurransen/oppdraget da de har ansvar for prosjektering.

Al0 Spørsmål til konkurransen

Spørsmål iforbindelse med tilbudsgrunnlaget rettes skriftlig på epost til: biom.berq@sweco.no.
Frist for å stille spørsmål er 18.04.2017.

All Apning av tilbud

Lukket tilbudsåpning
Ti lbudså pn ing fin ner sted : Ma nd ag 24.O4.20 17 kl. 1 4:OO

?
8

€

Sted: Tromsø
Bjørn Magnus Berg
(sign)
Prosjekterende

Dato: 31 .O3.2O17

Dato: 31 03.2017
Side 4 av 7



Oppdragsgiver: Måsøy kommune
Prosjektnavn: Byggeledelse VA Hjelmsøyvegen og Raschvegen

swEco *

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
Bl Konkurranseregler

Bl.l Alminneligekonkurranseregler

Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om
offentlige anskaffelser- siste utgave (FOR-2016-12-20-1744) fra 01.01.2017 .

Prosedyren vil bli gjennomfwletter forskriftens Del l.

B1.l Tilbudets utforming

Som en delav tilbudet skal det medfølge et forpliktende signert og datert tilbudsbrev. Brevet skal
inneholde bekreftelse på vedståelsesfrist, tilbyders kontaktperson(er) i konkurransefasen, eventuelle
forbehold mv.

Dokumentasjon / beskrivelser for kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene gis i tilbudet, jf. Punkt 82

Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilsvarende gjelder for dokumenter entreprenøren senere skal
levere.

t|1.2 Alternative tilbud og deltilbud

Det er ikke adgang til å gi altemative tilbud eller tilbud på deler av oppdraget.

Bl.3 Forbehold

Det er ikke adgang til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget (forbehold mot
grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist.

Samtlige forbehold skal beskrives i tilbudsbrevet, og være formulert på en slik måte at deres

økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsbedømmelsen uten kontakt med leverandøren, selv

om de også fremgår og/eller er avmerket i andre dokumenter.

I
I

Deto:31.03.2017
Side 5 av 7
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Oppdragsgiver: Måsøy kommune
Prosjektnavn: ByggeledelseVA Hjelmsøyvegen og Raschvegen

82 Krav til tilbyder - kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
B,2.1 Kvalifikasjonskrav

For ä avgiøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil følgende kriterier, krav og dokumentasjon
legges tilgrunn.

Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabeller

A: Kriterier B: Krav G: Dokumentasion D: Del av
tilbud

Organisatorisk
og juridisk
stilling

Foretaket skalvære
lovlig registrert

Norske firma: Firmaattest

Utenla ndske leverandører kan
isteden levere tilsvarende attest
bestemt ved lovgivningen idet
landet hvor leverandøren er
registrert som foretak.

Vedlegg
1.1

Foretaket skal ha
ordnede forhold hva
gjelder betaling av
skatter og avgifter

Norsk firma: Skatteattest for skatt
og merverdiavgift som ikke er eldre
enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp.

Vedlegg
1.2

Økonomisk
og finansiell
stilling

Foretaket skal ha en
rating som tilsvarer god
kredittverdighet og for
øvrig ha tilfredsstillende
økonomitil å
gjennomføre oppdraget

Foretakets siste års regnskap eller
utdrag av dette.

Vedlegg

1.3

Språk Det kreves at
leverandøren kan bruke
norsk språk, skriftlig og
muntlig

En kort redegjørelse kreves. Vedlegg
1.4

Dato : 31.03 2017
S¡de 6 av 7



Oppdragsgiver: Måsøy kommune
Prosjektnavn : Byggeledelse VA Hjelmsøyvegen og Raschvegen

swEco *

B,2.2 Tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ut fra de
kriterier som fremgår av nedenstående tabell.

A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av
tilbud

Pris 6O o/o Opplysning om eventuelle forbehold eller
avvik itilbudsbrev

Tilbudsbrev

Det totale vederlag for kontraktsarbeidet
forutsettes dekt gjennom timehonorar og
andre utgifter (if. NS 8403).

Tilbyder skal oppgi timepris og spesifisere
hvilke andre utgifter det kreves dekning for.
Type og avregningsregler for andre utgifter
skal spesifiseres.

Vedlegg 2.1

Kompetanse hos
tildelt personell

4O o/o CV for tilbudt personell. Det skal spesielt
synliggjøres relevant kompetanse knyttet til

' Byggeledelse
. Koordinator for utførelse (KU)
. Kontrolloppfølginginnenfor

fagområdene veg og VA.

Vedlegg 2.2

VEDLEGG 1: Tegninger

Vedlagt som eget dokument.

I
I

Dato:3t 03.2017
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Måsøy kommune

Oppdragsnr.: Tilbud 17 Dokumentn¡.:ZÙ1 Version: 401
2017-04-24

T¡lbud på byggeledelse - VA
Hjelmsøyvegen og Raschvegen

Norconsuk oþ



Norconsuk rþ Oppdragsnr.: Tilbud 17 Dokumentnr,: Z0l Verslon:401

401 2017-04-24 Tilbud på byggeldelse VA Hjemsøyvegen og aenii
Raschvegen

safol aen

Dette dokumentet er utarbeídet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet mà bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskrive¡, og må ikke kopieres eller gjøres

tilgjengelig på annen måte eller i større utstfekning enn formålet tilsier.xx

j:\895_lakselv\895-tilbud\tilbud 1 nasn- bl hjolmsøyvn havøysundNedl€gg\lilbud på hov€dplan vann og avløp 2017 - 2o2O,

Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkonlrollert Godkjent

hammsdest kommun€.docx
2017-04-24 | Side 2 av 2



Norconsuh å

Sweco Norge AS, TromsØ
Pb.931
9259 TROMSØ

Deres ref.:

Bjørn Magnus Berg
Vàr ref.:

Brev38-17/aenii

Norconlult AS, Lrkrêlv
Postboks 279, 97 1 1 TAKSELV
Kirkeveien 5, 9700 LAKSELV
Telefon: 78 46 08 88
Telefax: 78 46 08 89
www.norconsult.no
Bankgiro: 621 I 05 51 666
Foretaksreg.: NO 962392687 MVA

Dato:
24. april2OlT

TILBUD PÅ BYGGELEDELSE. VA HJELMSøYVEGEN OG RASCITVEGEN

Norconsult AS takker for Deres forespØrsel, og har gleden av å gi f/lgende tilbud på byggeledelse - VA
HjelmsØyvegen og Raschvegen, Hav@ysund.

Oppdraget honoreres etter medgått tid og timesats på kr. 950r- pr. time ekskl. mva.

I tillegg til timehonoraret kommer biomkostninger (reisetid-, kjØre- og kostgodtgjØrelse) i forbindelse med
byggem@ter, befaringer og andre møter i Hav/ysund. Disse kostnader er beregnet til kr. 4 400r- ekskl. mva
pr. byggemøte, befaring og andre møter i Havøysund.

Arbeidene er avgiftspliktige.

1. Tilbudserunnlae

Grunnlaget for vårt tilbud er f6lgende:
o Doflrn referanse 2017-092901 <Byggeledelse - Hjelmsøyvegen, Raschvegen VA>>

2. Forslae til vtelser

Byggeledelsen er basert på fglgende forutsetninger:

. Evt. ukentlig befaring/tett oppfølging i byggeperioden.
o Deltagelse på byggemØter hver 14. dag. Møtebehov vurderes fortlgpende i samråd med

oppdragsgiver.

Følgende arbeider inngår i byggeledelsen:

AktÍvitet 1: Byggeledelse

1. Evt. ukentlig oppfplging på byggeplassen, samt deltagelse i byggemøter hver 14. dag inkl.
mØtereferat. Oppfplging/teknisk bistand på byggeplassen består av kontroll av tekniske og
håndverksmessig utfgrelse, materialer og komponenter i henhold til krav og forutsetninger i
prosjektdokumentet.

2. Koordinere og informere på grunnlag av byggherrens interesse, med sikte på å awerge unØdige
konflikter.

3. Administrere og skrive referat fra byggempter.
4. Kontrollere og attestere fakturaer fra entrepren@r.

Hovedkontor: Postboks 626, 1 303 SANDVIKA, Vestflordgaten 4, 1 338 SANDVIKA Telefon 67 57 1 0 00 Telefax 67 54 45 76
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5. Behandle awiks- og endringsmeldinger på leveranser og kontraktsarbeider
6. Fpre byggeregnskap med pkonomisk oversikt over prosjektet.
7. Ajourfgring av fremdriftsplan for entreprisen.

Evt. revidering av prosjekteringsgrunnlaget (tilbudsdokumenter og tegninger) samt tilleggsarbeider og
tilleggsprosjektering faktureres i henhold til medgått tid.

Aktivitet 2: Overtakelsesforretning

7. Innkallingtil overtakelsesforretning.

8. Gjennomfpring av overtakelsesforretning i henhold til NS 8403.

9. Utarbeidelse av overtakelsesprotokoll.

Eventuelle tilleggs- og garantibefaringer, samt evt. overtakelsesbefaring nr. 2 for hovedentreprisen

Aktivitet 3: Sluttoppgiør

10. Innhenting av n/dvendig dokumentasjon på utf6n arbeid.

11. Kontroll av masser og sluttoppgjØr med entreprenør.

12. Kontroll av anleggsdokumentasjon

13. Frigivelse av garantier.

3. Forutsetninger

Vårt tilbud er gitt under fØlgende forutsetninger:

o Revidering av prosjekteringsgrunnlaget (tilbudsdokumenter og tegninger) samt tilleggsarbeider og
tilleggsprosjektering er ikke medtatt i vårt tilbud, men kan utføres av Norconsult AS etter nærrnere
avtale og iht. timesatser nevnt i pkt. 5.1.

4. Oppdrassorsanisasion

Norconsult AS stiller sivilingeniør Arne Niittyvuopio ved kontoret i Lakselv som byggeleder for
prosjektet.

5. Honorar os utsifter

5.1 Timerater

F@lgende timerater blir benyttet:

o Byggeleder/Sivilingenipr kr 950,- ekskl. mva

5.2 Honorar

Oppdraget honoreres etter medgått tid og timesats på kr. 950r- pr. time ekskl. mva.

5.4 Deltagelse í beføringer, kontraktsforhandlinger, byggemþter m.m

Reise-, kj6re- og kostgodtgiØrelse i forbindelse med dette oppdraget er beregnet til kr 4 40O,- ekskl.
mva pr. mØte/befaring i Havøysund.

f1895-lakselv\895-tilbud\tilbud 1 Ãaen- bl hjelmsøyvn havøysund\brevs8-1 7. tilbud på byggeledelse - va hlelmsøyvegen og raschvegen.doc 2017-04-24
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5.3 Regulering av timerøter

Timeratene reguleres årlig, fprste gang 01. Januar 2018.

6. Kontraktsform

Kontraktsstandard NS 8403 legges til grunn for oppdraget.

7. Vedståelsesfrist

Vår vedståelsesfrist er 60 dager.

E. Framdriflferdisstillelse

Vi tar sikte på å igangsette byggelederoppdraget med en gang vårt tilbud er akseptert og bestilt.
En fremdriftsplan for byggelederoppdraget vil bli utarbeidet i samråd med MåsØy kommune.

9. Avslutnine

Vi håper tilbudet vårt svarer til forventningene, og ber om å bli kontaktet dersom det er uklarheter eller
behov for supplerende opplysninger. Det vil glede oss om vi fikk anledning til å samarbeide med Mås@y

kommune på dette prosjektet.

Hvis vårt tilbud blir akseptert, så imØteser vi en snarlig bekreftelse/bestilling.

Med vennlig hilsen

Norconsult AS

Tg5 t +-*
Arne Niittyvuopio
Oppdragsleder

Vedlegg 1.1

Vedlegg 1.2

Vedlegg 1.3

Vedlegg 1.4
Vedlegg 1.5

Vedlegg 1.6
Yedlegg2.l
Yedlegg2.2

Roy R. Rørnes
Kontodeder

Firmaattest
Attester om restanser på skatter og avgifter
Siste års regnskap
Dokumentasj on om språkkunnskaper
Sentral godkjenning
HMS-erklæring
Timepris og andre utgifter
CV for tilbudt personell

j1895_lakselv\895-tilbud\tilbud 1Ãaen- bl hjelmsøyvn havøysund\brev38-17. tilbud på byggeledelse - va hjelmsøyvegen og rasohvegen.doc 2017-04-24
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Vedlegg 1.1 Firmaattest

Vedlegg 1.2 Attester om restanser på skatter og avgifter

Vedlegg 1.3 Siste års regnskap

Vedlegg 1.4 Dokumentasjon om språkkunnskaper

Vedlegg 1.5 Sentralgodkjenning

Vedlegg 1.6 HMS - egenerklæring

Vedlegg 1.7 Standard oppdragsbetingelser ved
kontraktsbestemmelser ¡ht. NS 8401

Vedlegg 2.1 Timepris og andre utgifter

Vedlegg 2.2 CV for tilbudt personell
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Firmaattest

Organisasjonsnr:

Navn/foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Brønnøysundregishene

06.04.2017

962392 687

NORCONSULT AS

Vestfiordgaten 4

1338 SANDVIKA

Bronnøysundrrglstrene

Postadrcsse: 8910 Brønnøysund

Telefonet: Opplysningrtelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

B-post: fi mapost@bncg,no Intemett: www.bneg,no
Organisasjonsnummer: 974 76O 673



Firmaaffest===
== Brønnøysundregistrene

Organísasj onsnummetr :

Organisasj onsform:

StífteLsesdato:

RegieErert i
Foretaksregisteret:

Foretaksnavn:

ForreEningeadresÊe ¡

Kommune:
Land ¡

Postadresse:

lelefon ¡

E-postadresse:

AksJekapital NoK:

Daglig leder/
adm. dÌrektør :

Styre:
St.yrets leder:

Nest.leder:

Styremedlem

Varamedlem:

Signatur:

962 392 687

Aksj eselekap

13 ,11 .1991

23 .1,2.1994

NORCONSULT AS

veetfjordgaÈen 4
1338 SANDVIKA
0219 BÆRlll"l
Norge

PosEboks 526
1303 SANDVTKA

67 57 10 00
f lrmapost@norconsult . no

2 878 L53,48

Per Kristian ilacobsen

Jan Anders oksum
Ullernchauseéen 109 B
02 84 OSI¡O

Kari Broberg

Henning Vellene
HaraId Trosvik

Vegard .Tacobsen
Idunn Helen Kirkreit

Olaf Bøckmann

Hege Skryseth
o1e Fossen

Marie Broo
Rune B1ågeetad
Sebastiano Lombardo

Stsein Sverre Hovden

Tone Krístin Myklebust KvåLe

Knut Tore Skjerve

Itenning Thauland

Daglig leder alene eller to
styremedlemmer i fellesskap, hvorav
mineE
en av dem må være valgt av

Representant for de
ansatEe

RepresenÈanÈ for de
ansatte
Representant for de
anÊatte

Repreeentant for de
ansatte
Representant
ansaEte
Repregent,ant
an6atEe
Representant
ansatte
Representane
ansatte

for de

for de

for de

for de
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Revigor:

VedtekE,ef eeÈet, formål ¡

akejonærene.

GodkJ ent revleJ onseelskap
Organisaejongnummer 98? 009 ?13
PRTCE}IATERHOUSECOOPERS AS
Dronning Eufemlae gaÈe I
0191 oSLO

Drive râdglvende lngenlørv1-rkeodhet.
og dertil knytt.eE vírkeomhet,,
he¡under kjøp av fast elendom, Êamt
ä, intereeeere seg i andre selekaper
ved. aksJeinnekudd eller på annen
inât,e.

06.04.2017 kl 08:¡14 Erønnøysundreglslrene Side 2 av 2



VEDLEGG 1.2

ATTESTER OM RESTANSER PÅ SKATTER OG AVGIFTER



ó [D6Skatteetaten
Kemneren iAsker og Bærum

U.off. offl, $ 13, sktbl. $ 3.2

Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Attest for skatt og merverdiavgift

Attesten er produsert på bakgrunn av registrerte opplysninger i skatte- og avgiftssystemene per
06.04.2A17. For spørsmål om merverdiavgift kontakt Skatteetaten. For spørsmål om øvrige
skatte- og avgiftskrav kontakt skatteoppkrever:

Gjelder:

Organisasjonsnummer 962 392 687

Følgende foÉalte lkke betalte restanser er reglstrert på ovennevnte foretak/person
per dags dato:

Ved offentllge anskaffelser skal attesten ikke være eldre enn 6 måneder.

Dokumentet er elektronisk godkient og er derfor ikke

Forskuddsskatt og restskatt i nkl trygdeavg ift 0

Forskuddsskatt og restskatt foretak 0

Forskuddstrekk (som arbeidsgiveç inkl. trygdeavgift) 0

Utleggstrekk (som arbeidsgiver) 0

Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver) 0

Ansvarskrav (skatt) 0

Renter og gebyr (skatt) 0

Merverdiavgift (som avgiftspliktig) 0

Ansvarskrav (Mva) 0

Renter og gebyr mv. (Mva) 0

Ttf 800 80000

signert
Skafteetaten.no Kemneren íAsl(er og Bærum

kemneren-ab@baeru m. kommune.no
www. baerum. kommune. no/kemneren

Tlf 67 50 35 00
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Bisnode CreditPro

Ulv¡dotrapporl NORCONSULTAS982392687 osteb.2o17

Page 1 of 12

Rating

AA
God krêdittv€rd¡ghel

Dolbodømm€lssr

Orunnf|kta Éerruuldlsk
Velst€bl€rl M€ogl bra
elsblGd Brs

Ny€labl€d Svak
Ukjonl Mogel avEk

L¡kúderl I'legal¡v

NORCONSULT AS
Orgnr: 9923S2687

D-U-N-S: 518305917

Tslsfon: 67571000

Teletaks: 615A4576

Epostadross€: fìmapost(@no@nsf -

Jurid¡sk adre6æ: Vesl¡ordgatõn 4, 1338 Sandvika

Besøksadßsse: Vestl¡ordgaten 4, 1 338 Sandvika

PostEdresse; Postboke 626 , 1303 Sandv¡ka

l\ilårk€dsmvn: VIC

Fylke: AKERSHUS

B€lallngsanmortnirotr NEI

Reonakrp6ar:201õ (Egn!k!pstrll f 1000 NoK)
Sum¡nntektor 2936637
0rilt6r€5ull¡l 236 ß8S
Àrgresultrt 193 266
Sum ogonkapital 656 S50

HlstorlÊk rallng

Aktuell htrdelsâ

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

STYREFORMANN FRATRADT

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NÊI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

I ølonoml
Slod(

9!É

BolallngBorlErlng

Upáklsodlo
AkseplEbol

Kreditt-lim¡t (1000): 97 000

Historisk rating (detaUer)

f¡ltredselillend€ Tvilæm
Svek Dád¡g

Dárl¡g lnsolv€nt
lngen inlo Konkws
Rêv¡sorânmeúnlng
For pammlt r€gnglâp

Dslo

2016-08

2016.08

20,16.o7

20'15-o7

2014-O7

2014-03

2014.O1

2019-o7

2012-O7

201 1{7

2010-08

2009-08

200&08

2007-08

2006{9

2005.08

2æ4-Ot

2æ3.08

2W247

2001-07

2000-07

1S9g-08

1S98{8

'1997-06

19S6.07

'1995-07

1994-0€

'1 993-12

1S93-09

1992-09

199242

19924'l

Regn år

20't5

2014

2015

20'14

2013

2012

2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

lsgg

I 998

'1997

't 996

1995

't994

1993

1e92

1592

1991

0

0

RsIng

AA - God kredittvsrdlghel

AA . God k€dlttverdlohst

AA - God kr€dittverdighel

AA - God kredlttv€rdlghâl

M - God kÊdlltverdighot

AA - God kred¡tlverdighel

INGEN RATING - Kredittrât¡nq ¡kk€ fastsall

AA - God kredillv€rdighet

M - God kredillverditret

AA - God kred¡llvêrdigh€t

AA - God krêd[tv€rdlghet

AA - God krsdÌtlvqdighst

AA - God kr€ditlverdigh€l

AA - God kredlltvêrd¡qhet

AA - God kr€dittverdlghet

AA - God kred¡llyerdighet

AA - God kred¡ltverdlOhel

AA - God kr€dittvsrd¡ghet

M - God kredittverd¡ghel

AA - God kred¡llverdighêl

AA - God kr€dlttverdlgh€l

AA . God kr€dittv€rdighet

MA - Høyeste krediltvêrd¡ghet

MA - Høyeôte kredittvêrdighsl

AAA . Høy€slo kred¡ttverdighel

MA - Høyeste krêdlttverdlghet

AAA - Høyesle kred¡ltv6rd¡ghêt

AAA . Høyeslâ kredlttvêrdlghot

AA. God kred¡ltverd¡ghêt

AA - God kred¡ttv€rdlgh€t

AN - Nylt loretak

INGEN RATING - Kr€dlttr8ting ikke fastsatt

Kredillllmll (1000 NOK)

97 000

86 000

97 000

86 @0

85 000

77 000

0

77 000

57 000

44 000

46 000

40 000

29 000

2S 000

25 000

24 000

28 000

28 000

26 000

29 000

29 000

25 000

'18 000

14 000

t6 000

14 000

11 000

ô 500

ô 500

4 300

0

0

pluss

lngen beslutnlng or tatt for foretaket

2012 20't 3 2014 æls20t I 201õ

Ì

https :/iwww. soliditet.no / online/ ccl companyRepottSearch. sp z0l7-02-06

2D17



Bisnode CreditPro

lngsn beslutnlng

Skrlv on ny kommontar

Logo ill on kommentEr

r F(ìG i ll-

NB: Kommonlarer og beslutninger visss ikk€ i

kund€Bp€slnkke/lntegrêrle løsnln gåt

GRUNNFAKTA

Grunnfakta

S€lskapsform

Etsblsrlng sår

Stifl€ls€sdalo

Akqekapltsl

R6g¡slr€ringseled

R€glslredrEsdålo

Roglshert ¡ MV

RêvIEof

Anlallanslte 20'17

AVERVT

AS - Privet aksjÊsalskap

1929

1 3-1 l-'19S1

2 s7a 153 - Fulltinnbelelt

Forêlaksreg¡stsr€l

23-12-1991

PRICEWATERHOUSECOOPERS AS

2354

71121 . Byggeteknisk konsulsntvlrksomhel

Antåll sn!¡tlo

Page? of 12

Delbedømmelse: VELETABLERT

2005 2010 2015 2020

Dolbedøñmel3o: MEGET BRA

Hov€dbrensJ6

EIER/JURIDISK

Aks¡onærer

ro

2500

2000

1500

1000

500

Poslsted

,1338 , SANDVIKA

1338 - SANDVIKA

Chlle

1338 . SANDVIKA

1338 - SANDVIKA

.I338 . SANDVIKA

1338 - SANDVTK

P€fu

1338 . SANDVIKA

1338 - SANDVIKA

1338 - SANDVIKA

Sør-Afrika

Svsrlgo

Dsnmsrk

7012 - TRONDHEIM

Mozamblqu€

Nám

NORCONSULT HOLDING AS

Poststed

1338 . SANDVIKA

Andel

1000%9E3ß5t24

Dattorselskap (Eierandel over 50%)

ID

øas871927

e83410193

980627959

e47452061

947067303

945993464

944101233

934966473

926233327

9128609õ7

a793s2052

652852'130

350721142

312351134

s420242sO

o

Eierintoresser (Eierandel undêr 50%)

Styreinformasjon

FødI Navn

Navn

NORCONSULT LNG AS

TECHNO CONSULT AS

NORCONSULT ANDINA S A

NORCONSULT HYDROPOWER A S

NORFIN AS

NORCONSULT UTVIKLING AS

NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEIì¡ER AS

NORCONSULT PERU SAC

BYGGCON AS

TECHNOGARDEN HOLDING AS

NORCONSULT INTERNATIONAL AS

NORCONSULT AFRICA (PTY) LTD

NORCONSULT AB

NORCONSULT DANMARK A/S

SOLEM ARKITEKTUR AS

SAL CDS

T€l€lonnummsr Poststsd

And€l

100 0%

1OO Olo

100 0%

100 0%

100 0%

100 0%

100 0%

100 0oi6

.100 0%

100 00/6

100 00/6

100 0%

100 00/6

100 0%

s4,75%

s5 0%

ID

91531 1563

917434107

998141 850

993847097

9a2331342

s93434682

997127137

Navn

HR-NOR AS

NAAAS

TEAI\iI-T3 AS

TEAM.f AS

KIRKENES NÆRINGSHAGE AS

SELJESTAD OG RøLDAL LøYPESELSKAP AS

INTERAKSJON FÆRDER ANS

Andel

50 0%

33 33%

30 00¿

25 00/û

245

1.O7%

00%

Fratrådt Andfê verv

https ://www.soliditet.no I online I ccl companyReportSearch. sp

Tilkådt
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Fødl

20{8-1957

1 1-05-1S50

24.04-1956

30-03-1972

26-04-1 7

25-06.1958

1543t954

11.02-1916

09-04-1953

04-09-1974

24-1 0.1986

23-05-1572

20-05-1973

20-03-'19ô3

18-08-1982

1746-1572

13-0ô,1 971

T€lefonnumm€r

T€lêfonnumm€r

Poslslsd

1404 SIGGERUD

0284 oSLO

2850 LENA

1336 SANDVIKA

1395 HVALSTAD

2OO8 FJEROINGBY

3409 TRANBY

2310 HAMAR

52s4 SANOSLT

0493 oSLO

1362 HOSLE

8856 SOGNDAL

0373 OSLO

75I2 STJøRDAL

1400 sKl

l8't2 ASKIM

1348 RYKKINN

D€glig ledor

Styr€lB lsd€r

Nestleder

Styremedlem

Styremedl€m

Styremedl€m

Styremedlem

Styrem€dlêm

Slyromsdlem

StyrÊm€dlem

Varamedlem

Vârâmêdlêm

Varamedlem

Varamedlem

Ver¿mêdlêm

Varamedlem

Val€medlem

Styremedlem

StyrÊm€dlem

Styrêmed¡em

Slyremedl€m

Slyromsdlem

Varamedlem

Varamedlem

Varâmedlem

Varamedlem

Neslleder

Styrâm€dl€m

Styremedlem

Styremedlem

Varam6dlBm

VarEmedlem

Daglig leder

Styrets lêdêr

Nestleder

Styrem€dlem

Styremsdlem

Varamedlem

Varamedl€m

Varamedlem

Varam€dlêm

Varam6dl€m

Stylets leder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremêdlem

Varamedlem

Varamedlem

Varsm6dlem

Tiltrådt

16-06-20',14

03.03-20't4

22-09-2014

2A-OS-201',l

12-'t1-2015

22-09-20'14

21 07-2016

12 11-20'15

12-11-2015

12-11-2015

12-11-2015

12-11-2015

12-11-2015

12-11-2015

12-11-2015

12-11-2015

1,2-11-2015

Tillrédt

22-09.2014

06-02-2009

22.05-2014

22.09-2014

03-03-20'14

22-OS-2014

22-Oø-2014

03-03.2014

03-03 2014

03-03-2014

23-Oa-2012

23-OA-2012

23-OB-2012

23-08-2012

03-03-2014

03 02-2004

16-01-2014

28-09-201'1

23-OA-2012

2A-O9-2011

23-OA-2012

03-10-201 1

23-OB-2012

16-08.2010

03-10-201 1

25-07-2005

30-07-2009

30-07-2009

03-10-201 1

21-09-2007

03-10-201 1

03- 10-201 1

1 6.08-2010

Page 3 of 72

Andre veru

5 stk

I stk

I stk

2 slk

5 stk

'1 stk

3 stk

I stk

'1 stk

I stk

1 slk

4 stk

1 stk

3 stk

1 slk

1sk

2 slk

Andre very

Styreinformasjon histo¡isk

Navn

JACOBSÉN PER KRISTIAN

OKSUM JAN ANDERS

BROBERG KARI

VELLENE HENNING

SKRYSETH HEGE

TROSVIK HARALD

FOSSÊN OtE

JACOBSEN VEGARD

BøCKMANN OLAF

KIRKREIT IDUNN HELEN

HOVOEN STEIN SVERRE

KVALE ToNE K MYKLEBUST

BROO MARIE

SKJERVE KNUTTORE

THAULAND HENNING

BLÅGESTAD RUNE

LOIMBARDO SEBASTIANO

Navn

ryRDAL JØRN

KVAREKVÀL JENS

HOVDEN STEIN SVERRE

HINDAR JON

Fralrádt

FødI

30-or1s54

26-04-1956

24^10-l 966

10.1 1-1956

08-l 0-1969

2B¡ 1-1959

l3-1 1-1951

07{3 1964

o8-02.197 4

16-1 1-'t960

25-06-1958

24 10-1966

08.01,1Sô5

30-05-1954

2A-1 1-1059

05-06-1952

KNUDSEN JOHAN
SIQUELAND

Poslsled

1394 NESBRU

5OO9 BERGEN

1362 HOSLE

0756 oSLO

1352 KoLSÀS

3406 TRANBY

7O2O TRONDHEIM

0757 oslo

5034 BERGEN

3622 SVENE

2OO8 FJERDINGBY

1362 HOSI-E

1340 SKU|

1394 NESBRIJ

3406 TRANBY

1388 BORGEN

Fratrådt

21-O7-2016

12-11-2015

12-11-2015

12-11-2015

12-11-2015

12 11-2015

'12-11.2015

12-11-2015

12-11-20'15

22-09-2014

22-09-2014

22-09-2014

22-O9-2014

22-09-2014

22-09-2014

16-06-201,1

03-03-2014

03-03-2014

03-03,2014

03-03-2014

03-03-2014

03-03-2014

03-03-2014

03-o3-2014

03 03-2014

I 6-01 -2014

23-O8-2012

23-OA-2012

23-08-2012

2344-20'12

23-OA-2412

23 0A.2012

23-08-2012

B

I stk

1 slk

I stk

2 slk

1lslk

1 slk

1 s[(

11-05 1950

20-01-1972

16-1 1 -1960

26-07,1960

23-05-1972

1 S-01 ¡958

07-05-1964

03-12-1966

20-06-1957

25,06-1958

24-10 1966

20.01-1972

10 12 1958

26-07-1960

19-01 -1 958

08-01 1Sô5

HENNUM GUNHILD

BERTELSEN BØRGE SVÉIN

HOLM KATE IRENE

ULVESEIH MADS

SøNSTEBY GRETË

TROSVIK HARALD

HOVDEN STEIN SVERRE

FROGNER ERIK

TYRDAL JøRN

HENNUM GUNHILD

NYHEIM JOHN

Fratrádt

OKSUI\¡ JAN ANDERS

GRENAN KRISTIN PETTERSEN

SøNSTEBY GRETE

SCHISIAD ANNE CATHRINE

KVALE TONE K MYKLEBUST

ENGEN ARNE

AGNES IIIONA

RøNNES EINAR

JACOBSEN PER KRISTIAN

TROSVIK HARALD

HOVDEN STEIN SVERRE

GRENAN KRISTIN PETIERSEN

NESSE PER KRISTIAN

SCHISTAO ANNE CATHRINE

ENGEN ARNE

FROGNER ERIK

0284 oSLO

1363 HøVIK

3622 SVENE

9414 HARSTAD

6856 SOGNOAL

0587 OSLO

8013 BODø

2315 HAMAR

1404 SIGGERUD

2OO8 FJERDINGBY

,1362 HOSLE

,1363 HøVIK

,1341 SLEPENDEN

S414 HARSTAO

0587 oSLO

1340 SKU|

18 stk

I stk

1 slk

11 slk

4 stk

1 slk

2 stk

5 slk

I slk

I slk

'1 slk

I slk

https : //www. soliditet.no/online/cclcompany ReportSearch.sp 2017-02-06
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Andrs v€ry

'l slk

T¡ltrådt

28,09-2011

28-0S201 I

30-07-2009

28-09-201 1

2't-0v2007

25-06-2008

21-OS-2007

25-0ô-2008

30-07-2009

21-OE 2007

21-09-2007

21-09-2007

30-07-2009

30-07-2009

25.06-2008

s0-07-2009

04-08-2004

21-O9-2007

21 0s-2007

21-09-2007

31-07-200€

31-07-2006

31 -07.200ô

21-09-2007

21-O9-2007

21-09-2007

o3-o2.2004

04-08-2004

03-02 2004

25-07 -2005

25 07-2005

31'07-2006

25-07-2005

04 08-2004

25-07-2005

25-07-2005

03-02-2004

25-07-2005

2B-08.2003

25-Ot-2005

28-08-2003

28-OB-2003

03-o2-2004

o3-o2-2004

28-08-2003

08.10.2002

28-08-2003

04-08-2004

28-08-2003

03-02-2004

08-'10-2002

oa-10-2002

28-092003

FEtrêdt

0310-201 1

03-10-201 I

03-1 0-201 I

03-10-2011

03 10 201 1

28.09-201 1

28-09-201 1

2Bn9-2011

28-09-2011

2A-O9-2011

2A-09-2011

28-09.201 1

2ø-09-201 1

28.09.2011

16-08-201 0

16 0B 2010

30-07-200s

30 07 2009

30-07-2009

30-07-2009

30-07-2009

20 08-2008

25,0ô-2008

25{6-2008

25 06-2008

07-11-2007

21-09'2007

21-09-2007

21-09-2001

2149.2007

21-09-2007

21-Os-2007

21-09-2007

21-O9-2001

13-12-2006

3l-0/-2008

31 07-2006

31 -07-2006

31-07-2006

31-07-2006

25-07-2005

25-07-2005

25-Ot-2006

25-O7-2005

25-07-2005

2547-2005

25.O7-2005

2547-2005

25-O7-2005

04{g-2004

04-08-2004

04-08-2004

04-08-2004

Slyrêmêdlem

Varsmedlem

Varamêdl6m

Varamedl€m

Varem€dlem

Nostl€der

Styr€m€dl€m

Styr€medl€m

Styr€medlem

Varâmedlem

VaÉmedl€m

Varamedlem

Varamediem

Varamedlem

Veramedlem

VârÊmedlêm

Slyrem€dl€m

Slyrem6dl€m

Varamedl€m

Var¿modlem

Varam€dlem

Slyremedlem

Nesllèd€r

Slyremsdlem

Styremedlem

Varamedlem

Sly6medlem

Styremedlem

Styremedl€m

Styrêmedl€m

Varsmsdlem

Varamsdlem

Varamedlem

Varamedlem

Styrem€dlêm

Nestleder

Styremedlem

Varamedl€m

Var¿medlem

Varsmedlem

Styrets leder

Nostledêr

Slyremedlem

Slyromedlem

Varamedl€m

Vafamedlam

Ve€medlom

Varamedl6m

Varamedletrl

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

Fødl

20-01-1972

28{7-1960

2345-1972

t9-01-1958

03-1 2-1 986

03 07-1S4S

Navn T6lelonnummer

GRENAN KRISTIN PETTERSEN

SCHISTAO ANNE CATIIRINÉ

KVALÊ ToNE K MYKLEBUSf

ENGEN ARNE

RøNNES EINAR

ETTRE ESPEN

GARMANN JANICKE POULSEN

KVAM ANNE KARIN

UTI\¡O STEIN OLAV

VELLENE HENNING

GRENAN KRISTIN PETTERSEN

LILLELAND.OLSEN MAGNE

LEINE MORTEN

JENSEN HEIDI JOHANNE

EJøRNSEN BERIT ELISABETH

HESSELBERG HARALD

YSTGMRD ODD KARL

HUSTAD SIRI

MELLUI¡ FINN MARTIN

fROSVfK HARALD

UTMO STEIN OLAV

ENGELSTAD øWINO

MESSELT-S HELGE

KVAREKVAL JENS

ETTRE ESPEN

ORAGSUND HAKON

OANIELSBERG ANNE

øIE ARNE EGIL

HELLELAND NILS ARNÊ

RøNNES EINAR

HEIERAAS THORA

GARMANN JANICKE POULSEN

HÔEL TERJE

OLSEN KARL JOHAN

HENNUM GUNHILD

REED KNUT

FOSSEN OLE

VELLENE HENNING

TAKLO GEIR KARE

ENGELSTAD øWINO

ANDENÆS HENRIK

SUNDSLI KJELL

cossÉ EctL

NAVJORO SNORRE

CHRISTOPHERSEN TROND G

HENNUT!'l GUNHILD

WIIG TORIL

IVERSÊN HEGE

HILLÊSUND CARL ERIK

EDVARDSSON SVERRE

ERLANDSEN DA.G FINN

LENES GEIR

GLESNE TROND

Poslsted

I363 HøVIK

9414 HARSTAO

6856 SOGNDAL

0587 oSLO

2315 HAMAR

1388 BORGEN

í366 LYSAKER

0280 oslo

S4O9 HARSTAD

'1336 SANDVIKA

1363 HøVIK

3531 KROXKLEIVA

3470 SLEIVMESTAO

0256 oSLO

0284 oSLO

1363 HøVIK

0272 oSLO

7045 TRONDHEIM

l18B osLo

zOOE FJERDINGBY

g4O9 HARSTAD

1394 NESBRU

2230 SKOTTERUD

5OO9 BERGEN

13BB BORGEN

0750 osLo

0379 oSLO

13S7 NESøYA

1392 VETTRE

2315 HAIVAR

1389 HEGGEDAL

1366 LYSAKER

1353 BÆRUI!]S VERK

03ô3 osLo

34OB fRANBY

1176 osto

3409 TRANBY

1336 SANDVIKA

0754 oSLO

1394 NESBRU

0778 oSLO

3234 SANDEFJORD

138S HEGGEDAL

8514 ftARVlK

1384 ASKER

3406 fRANBY

134'I SLEPENDEN

1396 BILLINGSTAD

1352 KOLSAS

13BB BORGEN

1182 oSLO

3187 HORTEN

.I339 VØYENENGA

4 stk

2 stk

20-0'1-1971

1 7"1 0-1967

't 5-08.1965

30-03-1972

2041-1972

0642-1974

04-09-1 971

0 1-1 0-1 S62

22-03-1967

01¡ 1-1952

18-'11 'ts48

02-01-1 965

27 -02 1947

25-06-1958

1 5-081965

03-03-197 1

2142-1955

2644,1956

03-07-1 949

12 12 1974

25-12-1944

2344-1940

16-07 -1947

o3-'t 2-1966

30-07.1970

20-01-1971

15-1 2-1 968

1 3.05-1 9ô3

281 11959

08-06-1955

1s-03-1954

30{31972

12-03-1972

03-03-1971

17-09,1950

23-06-1952

't4-03- 1957

1 2-06-1 945

29 02 1956

28-1 t-1959

06-06-1 970

02 09 1968

o 1-10-1 963

06-10-1 938

03-06-'1949

13-12 1954

I 3-t 0-1957

1 stk

2 slk

2 slk

1 slk

1 slk

3 slk

1 stk

4 stk

I stk

I slk

I stk

2 slk

I stlf

2 stk

1 slk

7 slk

3 slk

2 slk

4 stk

I stk

7 slk

3 stk

1 stk

2 slk

I stk
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Fødl

25-12-1æ4

14-03-1957

12.06-19¡f6

T€lelonrumm€r Poslsted

0379 oSLO

-1389 HEGGEDAL

8514 NARVIK

Tithådt

28-08-2003

2S-æ-2003

28-00-2003

Fråtrådt

03-02-2004

03-02-2001

03-02-200¡l

Bisnode CreditPro

N6vn

OANIELSBERG ANNE

cossÉ EGtL

NAVJORD SNORRE

í signatur

I oagtig teoer alene ellêr to styrem€dl8mm€r ¡ felloækÊp, hvorav minst ên av dêm mâ værs vslgt av aksjmEr€ns

I Prokura
I

I Prokura lkke roolElßrt

øKONOMI

Regnskap ( ¡ 1000 NOK )

Ansltes r€p

Ansttes r€p

Anætt€E rop

Page 5 of 12

Andre v€ry

DglbodemmElBe: GOD

SKJIIL O-POSIER VELG AR -

stl(7

SAMMENDRAG

Tolal¡nnt€kt

D riftsrês ltâ t

Ord¡nærl reEullat før skattokôstned

Ordinæd ßsullat

AÞresult.l
Anl€ggsmidlsr

Omløpsmidler

sum Elsndelrr

Egênkapltâl

Kortsiktig gjeld

Lângslkllg gl€ld

G¡6ld og €gankspltsl

RESULTAT

Tolallnnlekt

SElgs¡nntekter

Annsn driflsinntokl

Varekostnåd

Bsholdningsendring

LønnskoBlnåder

AvskrfvnlnO€r

N€dskrlvnlnger

Anren driñ6kôstnBd

DflftsreEultrt

lmlekt pâ hvesler¡ng I dattarselskap

lnnlekt på hveslering I annot forelak i sâmms konsrn
lnntêkt pá lnvestering ¡ l¡lknytlot s€fskap

Renleinntekl frâ fôrêtak i samma konsarn

Annen rent€¡nnl€kl

AnnBn f¡nansinntekt

V€rd¡€ndrjng ev markedsbas6rte linans¡êllê omløpsm¡dl€r

Nedskrivning av andre linsns¡êllo omløpsm¡dor

Nedskrivn¡ng av l¡nans¡€lle sleggsmidler

Rentekostnad tll forelak ¡ sammo konsern

Ann€n renlekoslnEd

Annên llnanskoslnBd

Ordlnært resultÂt lor akattokoEtnsd

Skatlekoslned pâ ordinærl resullsl

Ordlnært rêsultat

Ekstraofdlnær ¡nntekt

Ekslraold¡nær koslnsd

Sk¿llêkostnad pá ekstrærdinært r€sultet

Sum skalter

Minsit€ls¡nterossr

Arsrosultat

KonsÊrnbidEg

Utbyltô

Overført fond fer vurdorinqslorskjellar

Ov€lørt fln€n egenkap¡tel

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

-Forskn¡ng og utvkllng

-Kqsesjonsr, pat€nt€r, lisenser

-Utsett sk€lt6ford€l

2015.'t2

2935 537

235 6ô9

260 01S

193 2ô6

193 266

678 528

1 025 275

I 70¡ E03

550 950

927 242

215611

I 703 803

Endr¡ng

5%r
2660/o a
s44,1
69% r
69%.
1%r

1A%t
ll% ¡
16% j
5%a

æ%¡
110/. j

2014-'12

2790235
64 418

1UU1
114234

114 231

669 378

665 656

I 535 0t2

479 940

884 453

'168 639

I 6t6 032

Endr¡ng

5%r
739o a
AAVo t
12% a

42Y¡ t
30Â .

15% r
6%r
40/a ;

1o/6.

91% t
6%r

2013-',12

2 663 982

2U ø11

258 158

'ls6 264

198 284

088 052

754 871

1 442 923

460707

a!)3 888

08 328

1 112923

2014-12

2 790 235

2790235
o

362 838

0

1 984 795

6ô 618

0

3115É'2

64 418

0

02846

0

0

988

Endrlng

11%t
4o/o-

7%|
gyo ¡
9%¡

'170Á|

17o/o r
17o/r.
1Ao/o t
13% r
740ha

170 J

2012-12

2 407 227

22668ø

240767

179 9'19

170 919

588 995

643 897

1 232892

391 942

790 142

50 808

1 212s92

Endring

19% r
20Voa

14%|
20%l
20% r
40¡$)

7"/o.
6% r¡

2'lõ/o )
22%.
74V¡.

6% !i

2011-12

2023792
188 933

149 780

149 780

566 025

600 349

1 166 37,t

323324

u7 214

195 836

I 166 374

2011-12

2021792
2023792

o

332 508

0

1 231 615

3E 885

0

233 851

188 933

0

21 547

o

4 963

895

4 593

o

0

U

5 057

'137

8.146

2lo 501

60811

149 780

0

0

0

60 81'l

0

149 780

108 000

0

0

41 779

2011-',12

568 026

2015.12

2 935 517

2 935 537

0

34C 547

o

1 g4f 522

65 062

0

337 737

236 669

0

37 750

0

2A26

843

7 430

0

0
'14 000

4 434

460

5 605

260 ols
66 753

1S3 266

0

0

6€ 753

0

t93 265

0

ta 271

0

76 995

0

0

4 906

390

1 124

134 ¡4r
20 101

114 234

0

0

0

20'to7

0

111z.34

95 000

0

19233

2D14-12

689 376

2013-12

2 883 982

2663 982

0

380 795

0

'I 682 968

65 055

0

300 253

234511

0

26316

0

2 122

772

2 958

0

o

o

4 34ø

1 027

2 948

268 158

a1 492

196 264

0

0

0

6t 802

0

186 284

0

'127 500

0

68 765

2012 12

2 407 227

2 407 227

o

353 978

o

1 498 5S8

58 790

0

289 183

226 888

0

29 369

0

'l 680

854

0

0

0

0

8770

267

I 788

aofoT
60 849

l7s 0't9

0

0

o

60 84S

0

179 919

0

111 300

o

68 619

2012-'t2

688 895

12 513

2015-12

678 520

261 22f

0

0

3'l 5ô1

221 óCa

0

o

https://www. soliditet.no/online/cclcompanyReportSearch.sp

262122

U

0

25 141

2013-12

600 062

220 22t

0

0

ô

213 ÙfO

0

0

0

2017-02-06

ì

I
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Bisnode CreditPro

EIENDELER

-Goodwlll

Varlgo dr¡fl!mldl€r

-Tomter bygn¡ngêr og ånnan fasl. s¡endom

-Mâskiner og ânlsgg

-Skip, rigg€r, fiy og lignendo

-Dñflsløsør€, ¡nv€nlar, verkloy elc

Fln¡n¡lello onlogg3mldl€r

--lnwsl€rlnger i delters€lsksp

-lnveslering€r ¡ snnet forelek i smmê kons€m

-Lán tll forelsk i sBmme konsern

-lnvesleringer i tilknyttet slskåp

-Lm til l¡lknyltet selskeP

-.lnvestering€r ¡ åksjer og ândêìel

--ObligaBjoner og endre lordringer

-Ponsjonffiidler

Andß anlogg6mldlol

OMLøPSMIDLER

Vafor

-Lâger râvaf€r

-Lags tilvirk€dB vaEr

-Lagerlêrdig6 va6r

Fordrlngor

-Kundelôrdringer

-Andre fordrlng€r

-.Konsemfordñng€r

-Krsv på lnnbetalíng Êv sel6kapsk8Pital

lnvsslorlngof

-Aksl'er oû ândðlér ¡ lorêtrk i samme konsem

-MsrkodEbasêrte âksjer

--Markedsbasort6 ôbll08sjon8r

-Andr€ marft Bdsbâ68rt€ l¡nsns¡ell€ invesleringtr

-Andre llnans¡elle ¡nslrumenler

Banklnnskodd, konlsnlor og llgnende

Andrs omlepsm¡dler

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

lnnÊkutt ogonkapltal

-Selskapskap¡tal

-Egne aksjer

-Overkulslond

Opptlent egenkEp¡tal

-Fond lor vurderinglorskj€llEr

-Annen egêfú(8p11al

-l\¡inoritelsinleresser

GJELD

L¡ngBlKlg gleld

-Avseln¡n9er fq forpl¡ktelssr

-.-'Pensjonslo¡p1lkt€ls€r

---U(stt skâll

--Andrê avstn¡rE€r og lolplikl€lssr

-Annên langsiktig gj€ld

---Konv€rllble lán

--.Obllges¡onslàn

--GJ€ld t¡l krÊd¡tl¡ostitusjoner (langsiktig)

---KonseÍrg¡6ld (langsikt¡g)

---Ansvarl¡g l¿n€k8pll8l

---øvrig langsik[g o¡eld

Kort!iktlg g,leld

--Konvêllble l¿n

-€Ertifikallån

-G¡eld til kreditl¡n6tllusjoner (kolsikt¡g)

--Kâssekr€dltt
-Levêrandørgiêld

-Bstslbar skall

2015-12

219 666

12 013

42013

0

0

0

3t6 288

30a 683

0

43922

0

761

3t s02

0

0

1 026 276

0

0

0

0

858 002

7362øX

37 276

a2 443

0

0

0

0

0

0

0

1¿7 273

0

I 703 ¡03

2015-12

556 950

6s 23S

2 878

0

50 3ô1

s{rs 7tl

0

503 71 1

0

1 148 86:r

219 611

12 138

12'136

0

207 473

0

0

0

196 612

0

10 861

s27 212

0

0

0

n

77 044

72 542

2014-12

2X7 191

40 104

6921

0

0

33 283

368 960

2S0 s63

0

49 441

0

0

741

26 165

0

0

866 666

0

0

0

0

856 208

733767

121 439

0

0

0

0

0

0

0

0

10 450

o

I 635 032

201+12

479 940

63 239

2874
0

50 361

42A701

0

42ø 701

0

I 065 092

168 63S

13 172

13 112

0

0

155 467

0

0

0

140674

0

14 793

i¡6 463

0

0

0

0

61 083

56 640

2013-12

220 223

28 070

4 689

0

0

22 1A7

440 95J

251 448

0

2lJ12-12

213670

26 406

4 68S

0

0

21 806

r48 8tO

170 327

0

46377

0

0

791

131 345

0

0

6¡lit 887

0

0

0

0

836 076

520 200

'13 245

101 630

0

0

0

0

0

0

4822

0

1 232ASZ

39 231

0

0

Page 6 of 12

2011-12

221 593

21 018

4 ô89

0

0

16327

s2l 418

157 815

0

53 926

0

0

4f5
111 200

0

0

600 349

0

o

0

0

652 826

503 934

I 133

80 558

0

0

0

0

u

0

0

7 724

0

r 186 s74

2011-12

t2t 321

53 23e

2A7A

0

50 361

270 0t5

0

270 (E5

0

843 060

195 836

I 907

0

I 907

0

'I S6 929

0

0

0

100 439

0

¿90

ø47 214

0

0

0

0

86 051

I 213

741

149 493

0

0

7548f1

126 605

0

0

126 605

6'18 932

470 214

50 213

98 475

0

0

0

0

0

0

0

I 33¿l

0

1 442923

2013-12

460 707

53 259

2A7A

0

50 3ô1

407 AÊg

0

407 468

0

982 215

88 328

12 176

0

1217Ê

0

76 152

0

0

0

65 364

0

10 788

893 888

0

0

0

0

81 368

99 143

2012-12

39t 942

64239

2A7A

0

50 361

33t 703

0

338 703

0

840 050

60 800

B 301

0

I 3ô1

0

42 427

0

0

0

42 42f
0

0

7SO'lA2

0

0

0

0

63 989

82973
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GJELD OG EGENKAPITAL

:Skyldig ofen[ig8 Bvg¡ftor

-Kons€m gjeld (kolslkl¡g)

-Lilbytts

-Ann€n korlsiktlg glsld

GJELD OG EGENKAPITAL

Lønn og honorarer

Lønn dagllg lsder

Rev¡sorhonorsr

Sty¡6honorEr

RÄd-,1<onslenthonorã

Nøkkoltall

Re0nskapsår

INNlJENING

R€sultatgrsd

Ovarskuddspfosent

R€nt€dBkning8grad

Totalrontebfllet

Eg€nkapitalr€nt€b¡llt€t

SOLIDITET

Egenkspilalând6l

TapsbW€r

Langsiktig lâg€rfi nans¡sring

Fr€mmedkapitêlkoslnad

Gjeldsgrad

LIKVID¡TEf

Llkvidlletsgr€d I

Llkvidiletsgrad ll

L¡kv¡d¡tstsgrad lll

Likvideri%avslg
Arbeldskep¡tal

EFFEKTIVITET

Gjennonsniltlig lagertld (dBgsr)

GJennomsnlttlig kr€ditt¡d lor d€b¡tor€r(dq9q)

Gjennomsn¡tlllg kreditl¡d lor lBvêrandøror (dager)

Deb¡torgr€d

K16dltorgrad

Revisoranmerkninger

lng€n r€vl!olanmerknlngor reglBlFrt

2015-12

297 595

49 274

116271

314 116

I 703 80t

2014-12

219802

51 252

95 000

342 696

I 636 032

2013-12

244042

55 182

127 500

268 653

1 44252t

2012-12

2'12002

88 256

111 300

251 822

1 2t2 882

2011-12

201 949

110 289

0

239 712

I 166 374

PageT of12

2013-12 2012-12

2015-12 2014-12 2013.12 2012-12 2011-'t2

Forâlâket BrãElen ForulåkEl Bi¡nsl€n Forutaftol Bnnslen Forotatoa Bl.nsjon Forstâket Brrnslên

8,03% 11 65% 2,3'lolo 5"1% B.a2lo 10"41% 9.42!/. 9'47% 9,34 10.46%

8"880/6 1419% 4.81',6 11ø50Â 169% 1X32 ô 10.0% '12.420/6 1041% '13.53%

9S9"S9% 999-99% 999 99% 999-99% 999 99% 999,99% 90S 99% 9S9.09% 999,990,6 999.99%

'17 57o/o 163t)% 9.45% '1306% 1998% 15,44% 21.6ao/ô 1455oÃ '!993% 15.0%

37 ,2BP/" 34 96% 24.29% 25.6'10/o 4ô-04% 32 50Ã 50 31 % 30.87% 49 52o/o 24"4s%

2014-12

3 218

721

1 027

230

32.ð99{

18.57%

0,0%

2.23%

206

35.7 50/o

u75%
100.0%

2.35%

18

31.27%

11,2úÃ

0.0%

0.83%
a,

33.84%

32,46%

100,00i6

2.21%

196

31.93%

't7.2eo/o

oo%

0,s8%

2.13

36 97%

u.ø20k

100 0%

2.O20Ã

171

31 79%

16,28ôÁ

0.00i6

2.'12%

2.15

30 89%

30-65%

100.0%

2 t59n

224

21 72%

15 980/t

0.0%

1"62r/ô

2,61

33.91

31 11%

't00.0%

2 S5%

'l 95

1.11'

1.11',

o.18'

5-7%

98 033

1 32'

1.21'

0.37',

1 9, ls%
1 271

0"98'

0,98',

0.01.

0.370/o

-2079f

1.33',

1.25'

0 41',

19.72%

I 249

0,84'

07'
0,01'

0.35%

-139 017

1"34'

1.27'

o.47'

23lnlD

I 491

0.81'

0 81',

0_01

o37%

-14€, 245

'1.35',

1 29',

0,48'

22,65%

1 439

0,s3'

0^93'

0"01'

0.38%

-46 8A5

1.41'

1.35'

0,53'

22.57o/"

't 512

2015-12 2011-12

2 481

635

829

0

663

g0e

894

187

39

69

85

221

067

0

8l

72

299
051

735

683

0

496

0

883

0

244

0

77

76

032

2

5B

62

76

203

054

0

90

71

3.02

0_31

64

76

71

3.1ô

0.26

48

72

82

2"15

o.57

ô1

67

69

2.12

o.37

95

236

081

38

67

80

2.26

0,68

Konsernregnskap ( i 1000 NOK ¡

SAMMENDRAG

lot€linnlékt

Driflsresultât

ôldlnærl resullat før skallekostnad

Ordinærl r€sultat

AßE!ult6t
Anl€ggsmider

Omløpsm¡dlsr

Sum Eíondelcl

Egenlapilal

Kotts¡k(lg gield

Langsiklig gl€ld

Glold og egênkspltal

Endrjng

7%.
58o/t a

54V" J
62Uo .
A1b/n .
'loo/o a

8%f
3%.
0%l
50/o r
4o/o 2
3%a

RESULTAT

Tolallnntokt

Sslgs¡nnlêkter

AnnËn drifrBlnnteK

Vsrekoslnsd

Beho¡dningsendring

Lønnskostnâd€r

2015-12

t 971 ffl
3974lf4

0

480 607

0

270ø207

2011-'12

2170 423

2770 423

0

415 858

0
't 674 888

2015-12

3574774

312 545

308 4S1

206 5t7
209 60t

369 405

1 473 052

1 442 157

685 913

1 r45 000

30 s91

1 A42 4s7

Éndring

3%¡
146% ¡
121% |
150% ¡
117%.

59t a
7%:
4%r

19% r
1o/o ú

39% r
4%¡

2014-12

3 845 818

127 032

139 840

83 447

84 95t
390 047

1 38t 071

1 7f1 118

559 431

1 159 147

50 58ô

1 771 118

2013-12

3 586 060

302 313

302 060

219 800

219 800

434 379

1 2A3623

1 716 002

558 5S0

1 102 862

52 gO2

1 f1A 002

Endrlng

12%r
7%.

1 1o/n t
90/6 |}
90Â r

líyo t
210Á j

20% +
210/rt
2Ot'Á.t

10oÁ.

200Â a

2012-12

3202372

282 520

272 414

202 312

200 870

375 432

1 061 250

r 436 C82

483 279

921 665

47 960

1 43Ë 882

Endring

16% I
27Vo t
22%t
42ô/a 

^
43% r
't%r

18% r
lSYo r
23%|
10%.

Ae/o a

l3% r

2011-12

2770 423

222 731

223348

142014

140 455

370 077

898 942

1 289 019

376 277

837 ô67

51 199

I 269 019

https ://www. soliditet.no I online/ ccl companyReportsearch. sp

2014-12

3 846 818

3 845 618

0

433 S57

0

2707 575

2013,12

3 600 060

3 588 060

0

445 065

0

2 311 983

2012-12

I 202172

3202372

0

451 120

0

2 035 025

2017-02-06
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RESULTAT

Avskivn¡ngsr

Nêdskrivnlng€r

Ann€n driltskoslnad

Drlñsrasultrt
lnntskt på lnveElerlng i datlBrselskap

lnnlekt på invest€flng I annet forêlak i sEmm€ konsem

lnntekt på inv€slering i (ilknylt€l s8lskap

Renl€lnntekt lra torelak ¡ sÊmms konsm

Annen r€nleìnnlekl

Ann€n l¡nansinntskt

Verdi€ndring âv mark€dsba8srlo fifi ânslelle omløpsm¡dlsr

Nsdskrivning av andre f¡nansièlle omløpsm¡dlêl

Nedskrivning av linansiêllê enloggsm¡dler

Rentekoslned lll forstak ¡ samme konsÐrn

Annên rênt€kostnad

Annen l¡nanskostnad

Ordlnort resullst lrr sksnokoÊtnåd

Skålt€koslmd på ordinærl r€sultat

Ordlnañ ro!ultat

Ekslrsord¡nær innt€kl

Ekslraordinær koslnad

Skatt€koslnsd pé akstrâord¡nært resultsl

Sum skåttor

lvlinoñletsinlefêssr

Aßresultol

EIENDELER

ANLEGGSMIOLÉR

lmmrtolollo €lond6lôr

-Fqskn¡ng og utv¡kl¡ng

--Konsosjonêr, pâlenter, l¡sEnser

-Ulsalt skatt€fordel

-Goodwill

Varlgo dr¡ñEmidler

-Tomler bygninger og ennen last eiendom

-lVaskin€r og anlegg

-Sklp, rigger, fly og lignende

-orinsløsøre, inv€nlar. v€rkløy elc

Flnan6lellg anlaggEm¡dltr

-lnvest€ringsr i datteelsksP

-lnv€stering€r i annet fof€(ak ¡smme kon6ern

-Lån lilforelak ¡ æmm€ konsetn

-lnvesleringer i lilknyltel s€lskBp

-Lén t¡l t¡lknytlet s€lskap

-lnv€stêrjnger i aksjq og andÉlêl

-Obl¡gas.jon6r og andre lordring€r

-Pensjonsmidler

Andro .nlsggsmldlor

OMLøPSMIDLER

Vatet

--Lager rávaret

--Lager l¡lvirkede varer

-Lager ferdigo varer

Fordringer

-Kundetorddnger

-Andre tordÍinger

-Konsemlordrjnger

-Krav på innbetEl¡ng 8v selskaPsk8pllel

lnvortotlngor

-Aksier og and€l€r i loretâk i samms konserf,

-MarkÊdsbaserte sksj€r

-MârkedsÞa$rle obligasioner

..Andre mârksdsbassrte lìnÊnsíelle invesler¡nger

Ecnklnnskudd, kontantor og llgnondE

Andre omløpsmidlEr

SUM EIENDELER

2015-12

89 87'l

0

403 644

112 546

0

2û
0

1 153

2 344

17 278

0

0

0

573

ô58

23 848

308 491

99 974

208 617

0

0

0

99 974

-1 m8

209 683

2015-12

3õ9 405

261 S2t

0

12 137

30 646

2't9 144

6E 473

I 071

0

0

ao 402

30 006

2643
3A 362

0

0

1 473062

0

0

0

0

I 090 205

1 023200

67 005

0

0

0

0

0

0

0

0

782 84f

0

1 842 467

2014-12

84 100

0

493 054

127 0t2
0

830

0

2 580

4078
'l s 060

0

u

o

1 409

2 550

I 781

'139 840

56 393

ô3 ,t47

0

0

0

56 393

-1 492

8¡l 83Ð

2014-12

3S 047

204 990

3 849

o

23 660

257 681

70 185

I7't9
0

0

60 466

34472

0

0

0

o

0

2 680

32 192

0

0

I 381 071

0

0

o

0

1 194 147

983 647

18281X

27 627

0

0

0

0

0

0

0

186 92/t

0

1 Tfl 114

2013-12

76032
0

¡t50 667

s02 s13

0

0

0

3 75S

4 989

5 666

0

0

o

2 885

2 529

I 253

302 û60

8224O

219 800

0

0

0

82260

0

219 800

2013-12

43¡l 379

233 S08

7 736

0

0

226 170

60 030

I 006

0

o

42024

160 ¿143

0

0

0

0

0

'l 003

149 440

0

0

1 263 ø2s

180 94t

0

0

180 948

969 959

713 283

254 474

2'198

0

0

0

0

0

0

0

13271l8

0

1f18002

2012-12

õ7 417

0

366 290

282620

0

U

0

4 443

5 284

0

0

0

0

7 874

1 539

10 400

212 411

70 102

202 t1Z
0

0

U

70 102

1 442

200 870

2012-12

376 432

196 623

0

5054

0

190 569

48 679

I 006

0

0

40 673

l31 1t0

0

0

0

0

0

1 003

130 127

0

0

I 081 260

0

0

0

0

963 112

776034

40 896

'136 182

0

0
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2011-12

50 049

0

,!08 8S7

222731

0

0

0

'10 488

1 324

5 162

0

0

0

5 535

4 125

9 697

22tt4A
81 334

142 011

0

o

0

81 334

1 559

140 456

2011-12

370 0f7

118 024

0

2 05ô

0

215 36S

4 471

8 otb
0

0

33 885

110 182

0

0

0

0

0

ø74

109 507

0

t

898 S42

0

0

0

0

ftl E4f

738 053

3/.373

1 220

0

0

0

u

0

0

0

t25 296

I

I 269 019
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108 138

0

I 436 682
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GJELD OG EGENI(APITAL

EGENKAPITAL

lnnskutl ogonkapltal

-Solskspsk€dlal

-EgnB aksi€r

-Overlrursfond

Oppt¡ont å06ntEplt¡l

-Fond for vurderingsfoßkj€llsr

-Annen egenkapllâl

JV¡noriletslntsreser

GJELD

Lrngtlktlg gield

-Awelningêr lor forpllkt€lsBr

--Pen6lonslorpllktels€r

--Ulsâll skâtl

--Andre svssln¡nger og forpl¡klsls€r

-Annan langs¡ktig gjsld

---Konvstibl€ làn

--ObligBsjonslán
--€jêld lll krsdllt¡nsl¡l.usjoner (langslktlg)

--Kons€rngJs¡d llangsiküg)
--4nsvarlíg ¡ánokap¡tãl

--øvrig lsngsiklig gj€ld

KorlslKlg qlold

-Konv€rtlbl€ lån

-Serlilikatlán

-Gjeld lil krêdltllnst¡lusjoner (korls¡kl¡g)

--Kâ6s€kßditt

-LêverandørgJeld

-Betalbar skstt

-Skyldio off€ntllge avgitter

-Konssrnqleld (kortsiktig)

-Utbylte

-Annen korlsiklig gjeld

GJELO OG EGENKAPIÍAL

Nøkkeltall

Regnskapsår

INNTJENING

Re6ultslgred

Overskuddsproænt

Rentedêkn¡ngs0rad

folalßnlsbllltêt

Egênkap¡tElrentabililet

SOLIDITET

EgenkapllalBndel

låpsbuffgr

Langsik(ì g lagerflnansiering

FÉmmedkap¡talkostnad

Gjeldsgrad

LIKVIDITET

Likv¡d¡t6tsgrad I

Likvid¡telsgrad ll

Likvid¡telBgrad lll

Likvidtri%avsalg

Arbe¡dsksp¡lal

EFFEKTIVITET

GJsnnomsnlttl¡9 hgertid (dageo

GlennomsitÜig kreditl¡d for deb¡(orer(dager)

Glennomsnilllig kred¡tlld for ¡everandøßr (dager)

Debitorgrad

Kredltorgrad

2015-12

885 013

53 239

2 B7B

0

50 3€1

612674

0

612674

553

I 176 Sgt

30 091

14 076

13 726

0

350

16915

0

0

0

0

0

16 915

I 146 000

0

0

0

0

136 010

83 035

354 345

0

'116 27',1

456 339

1 842 467

2014-12

669 4Sl

53 Zto

2s7ø

0

50 361

606 192

0

506 1S2

1 954

I 209 733

50 588

16821

1ô 197

o

a24

2013-12

558 600

61 230

2878

0

50 361

506 361

0

505 351

3748

I 165 664

52 802

28872

0

23 009

5 8ô3

23 930

2012-'12

463 2?9

õ3 230

2A7A

0

50 361

¿ll 0 o¿¡0

0

410 MO

3778

s89 82t

47 960

32306

0

22 438

I 8ô8

15 654

0

0

0

0

0

16 ô54

921 685

0

0

0

0

102 182

93 000

24'l O1g

931

111 300

373 233

I 436 602

oÀ

33 765

0

0

o

0

0

DeIbedømmelso: UPAKLAGELIG
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2011-12

316 277

63 239

2476
0

50 3A1

323 038

0

323 038

3 888

808 869

úl tsg

35 864

0

30246

5 618

15 335

0

0

0

0

0

l5 33s

837 657

0

0

0

11.a21a

35 982

232 497

76 e12

0

374 Ug

I 260 ols

%

2015.12 201Á.'t2 2013-12 2Ð12 12 2011-12

ForetEkot Branslen Fotetakol Brdnslen Forsllk€t Brônslen Forgtrkét Branslên Forotaket BranslEn

7.8F0/6 0/o 3.30Ã % 8.430to olo 8B2% % 9.040/o

7,76Vo oh 3.64o/6 o/o A,42% '/o a,510'6 o/o 8.O6% %

999,s9oi6 % 9SS.9S% % 9ø9.95% o/t 999.99'/6 % 999.99% %

1A 4690 % 8.8% % 20.Oà% oÁ 21.80Ã % 19,6% %

34.030/. 96 14.93% o't 43,o2e/o o/o 48'190Â % 3go% %

s3 765

I t6S 147

0

0

0

0

'to1 420

94 186

339 632

31 509

95 000

497 400

1 771 118

23 930

1 102Ae2

0

0

0

0

124322
'153 028

295 182

811

127 9S9

401 520

1 718 002

0

85

8S

291
0.38

36 14o/o

16-75%

o.oo/o

2,1%

31.59%

14.55%

o,o%

1.16%

2.16

32 51o/o

15_58%

s9,9%

1,38%

207

3225%

14.47%

0,0%

2.13otÉ

2_09

29,65%

13.58%

O.Oo/õ

2.22%

2.36

olo

vo

olo

%

o

%

%

oh

þ/.

o/¡

t6

'/o

%

0Á

%

%

1.29'

I 29',

0.33'

s,63%

328 O52

1.1 6'

1.0'

o,12'

3,1%
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Arsberetning 2015

INNLEDNING

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen
samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er bransjeledende i Norge og en
fremtredende aktør i utvalgte markeder internasjonalt.

Konsernels hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. Norconsult har 50 kontorsteder i Norge og
datterselskaper i Norden (Norge, Sverige og Danmark), Afrika (Sør-Afrika og Mosambik), Sør-Amerika
(Chile og Peru), og Asia (Malaysia, Filippinene og Laos). Konsernet har totalt 79 kontorsteder på
verdensbasis.

Ved inngangen til 2016 hadde konsernet ca 3 000 medarbeidere.

2015 var et år med vekst i omsetning og driftsresultat i et mer utfordrende marked. Driftsmarginen økte
sammenlignet med underliggende driftsmargin foregående âr. Styret finner utviklingen i selskapets
økonomi tilfredsstillende i dagens marked.

VIRKSOMHETEN
Norconsult AS er morselskapet i konsernet. Norconsult AS er eid av Norconsult Holding AS.

Hoveddelen av konsernets oppdragsvirksomhet ligger i selskapet Norconsult AS og i datterselskapene
utenfor Norge. I tillegg leverer datterselskapet Norconsult lnformasjonssystemer AS (NolS) IKT-løsninger
for infrastruktur og eiendom, og datterselskapet Technogarden leverer rekrutterings- og
konsulenttjenester i Norge og Sverige.

Norconsult er den største tverrfaglige rådgiverbedriften i Norge, og elter de siste års vekst nå også blant
de største arkitektur- og designmiljøene. Selskapet har vesentlíg og økonde virksomhet i Sverige- og
Danmark i tillegg til internasjonaltilstedeværelse, primært innenfor vannkraft og kraftoverføring. Arlig
utfører konsernet over 10 000 store og små oppdrag for offentlige og private kunder i Norge og
internasjonalt. Virksomheten bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og mälrettede
rådgivningstjenester. Norconsult er opptatt av at del i valg av løsninger vises omtanke for samfunnets
sårbarhet og har betydelig kompetanse innenfor miljø, sikkerheVrisiko og beredskap.

Norconsults oppdragsvirksomhet omfatter planlegging og rådgivning i alle faser av et prosjekt, som
behovsbeskrivelser, forstudier, prosjektering, anskaffelsesprosesser og oppfølging i byggetiden samt
drifts- og vedlikeholdsrutiner. Tjenestene er organisert innenfor områdene Bygg og eiendom, Samferdsel,
Energi, Vann og avløp, lndustri, Miljø, Olje & gass, Sikkerhet, Arkiteklur, Plan, lT og Utleie.

De siste årene er Norconsults kompelanse, kapasitet og geografiske tilstedeværelse forsterket ved
oppkjøp av flere selskaper. I 2015 overtok Norconsult virksomhelene Albatross AS i Asker, Magellan AS i

Oslo, Ryjord Nord AS på Steinkjer og Provar AS i Åbsund. Aksjene i Solem Arkitektur AS ble fõrmelt
ervervet i midten 2014, men Norconsult AS kjøpte virksomheten i selskapet med virkning fra oktober
201 5.

MARKED
Konsernet omsatte i 20.15 for 3 975 MNOK og oppnådde et rekordstort driftsresultat på 313 MNOK.
Omsetningsøkningen er 3,4 prosent sammenlignet med foregående år og driftsmarginen har øktfra
underliggende 7,7 prosent til 7,9 prosent. Omsetningen fra selskapene i Norge hadde en samlet vekst på
moderate 2,2 prosent, dette skyldtes et fall i omsetningen i utleiemarkodet, mens veksten i kjerne
virksomheten i Norconsult AS var 5,2 prosent. Omsetningen i Sverige vokste med ca 13 prosent ved
organisk vekst blant annet gjennom etablering i Malmø og en styrking av svenske mot norske kroner. I

Danmark var det også en sterk økning i omsetningen med bakgrunn i organisk vekst og en styrket valuta
mot norske kroner.

I datterselskapene utenfor Norden var det samlet sett omtrent samme omsetning som året før. Dette
skyldes flere forhold; en gradvis nedtrapping av noen større oppdrag reduserte volumet i noen selskaper
(f.eks. Peru), samtidig som veksten var sterk i andre selskaper (feks Malaysia).

Utviklingen pr markedsområde viser at Olje & gass opplevde et fall i omsetningen for 2015, mens Energi
virksomheten lorøvrig viste en økning i omsetningen. De to største markedsområdene Bygg og eiendom
og Samferdsel opplevde vekst noe høyere enn konsernets øvrige omsetningsutvikling. Foruten et fall i



utleievirksomhelen, som også er nært knyttet til utviklingen innen olje & gass, opplevde de øvrige
markedsområdene en god utvikling ilråd med veksten i konsernet ellers.

Konsernet har etablert en ny strategi med fokus pâ økt konkurransekraft ved bl.a. bedre kunde- og

markedsprosesser og smanere arbeidsprosesser. Utsiktene videre wrderes som gode for de fleste
markedsområdene. Det er usikkerhet knyttet til Olje & gass og utleievirksomheten og i noen grad til Bygg

& eiendom grunnet usikkerhet rundt utviklingen i boligmarkedet. Spesielt innenfor Samferdsel, Energi,

Miljø og Vañn og avløp wrderes vekstmulighetene som gode. Videre vekst er avhengig av konsernels
evñe til å tilknyttã seg nyutdannede og erfarne medarbeidere. En fortsatt svak norsk krone vil i noen grad

redusere risikóen for utenlandsk konkurranse i norske oppdrag og samtidig gjøre selskapet Norconsult

AS mer konkurransedyktig i internasjonale oppdrag.

SAMFUNNSANSVAR

Norconsult tar først og fremst samfunnsansvar ved å bidra til samfunnsnytte gjennom tjenestene
konsernet leverer til kundene. I tillegg, arbeider Norconsult aktivt med tiltak for å sikre at
forretningsvirksomheten utøves slik at selskapet ikke br¡er med internasjonalt anerkjente prinsipper og

retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miliø og korrupsjon.

ETISKE RETNINGSLINJER

Norconsult gjennomfører årlig e-læringskurs i etikk for alle medarbeidere i konsernet, der det blir lagt vekt
på bevisstgjãring om etiske dilemmaer man kan stå ovenfor ijobbsammenheng. Alle medarbeidere
signerer årìig en erklæring om at de har lest, forstått og vil etterleve de etiske retningslin¡ene. 100 prosent

av medarbeiderne i konsernet fullførte e-læringskursene i etikk i 2014 og 201 5.

Norconsult gjennomfører etisk sjekk (due diligence) av mulige samarbeidspartnere i land med høy

korrupsjonsrisiko.

Norconsult har etablert en Compliance Officer funksjon som blant annet har ansvaÍ for konsernets
varslingskanal, der medarbeidere kan varsle og ha trygghet om at saken vil behandles fortrolig og bli fulgt

opp diskret og grundig av et internt integritetsråd. I tillegg til å forvalte varslingskanalen fungerer
iompliance Otiicer som rádgiver i alle saker t¡lknyttet etikk og etterrettelig forretningsførsel.

I Norconsults årlige medarbeiderundersøkelse fremkommer det at våre et¡ske retningslinjer og

varslingskanal er godl kjent. Medarbeiderne i Norden ga en høy score på at de kjenner innholdet i

Norcontuhs etiske retningslinjer, og hvilke krav de setter til medarbeiderne. I tillegg viser resultatet at

enheter som åpent diskuterer etiske dilemmaer viser høyere trivsel'

FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON

FoU
Norconsult er en kunnskapsbedrift med et høyt kompetansenivå. Kompetanseheving bygger på

systematisk fornying av kunnskap i kombinasjon med erfaring, ferdigheter, holdninger og verdier'

Forskning og utvikling er en viktig del av kunnskapsutviklingen for at selskapet skal være

konkurransedyktig med spisskompetanse Înnenfor våre markedsornråder.

I 201 5 utgjorde Norconsults FoU-investeringer i underkant av to prosent av omsetningen i Norconsult AS.

De største investeringene gjøres innen lT og videreutvikling av lT-løsninger'

Noen utvalgte FoU-prosjekter fra 2015:
. Rogfast pluss er et prosjekt ledet av Norconsult som del av E39 Rogfasl-prosjektet, verdens

lengste úndersjøiske veitunnel. Her vurderes ulike tekn¡ske løsninger for i vesentlig grad å kutte

COã -utslippene i forbindelse med byggingen av Rogfast-tunnelen. Prosjektet er det første i sitt

slag som i tillegg ser på muligheten for å innhøste elektrisk energi og varme fra rene kilder som

sol, vind og geotermisk energi.
o D|VA, utvikling av konsept for digital VA forvaltning, er et prosjekt ledet av Norconsult og

finansiert av Ñorges forskningsråd. Prosjektet startet opp i 2013 og forventes avsluttet i2016.



. Begrensskade er et pågående prosjekt hvor Norconsult er prosjektleder. Målet er å utvikle nye
metoder for grunnarbeider og samhandling innen bransjen med i den hensikt å redusere risiko for
skader på naboeiendommer som følge av grunn- og fundamenteringsarbeider.

¡ Lavenergi sykehus er et forskningsprosjekl støttet av Norges Forskningsråd med mål om å finne
løsninger for å redusere energibruken i nye sykehus med 50 prosent. Prosjektet ble avsluttet i

20'15 med et sykehusseminar med over 80 deltagere fra ulike helseforetak. Prosjektet har utviklet
veiledere innen tekniske fag og presentert løsninger og funn i prosjektet gjennom mer enn 20
papers på nasjonale og internasjonale konleranser.

. Norconsult ønsker å bli ledende i Norge på moderne prosessanlegg, og er derfor involveñ i flere
FoU-prosjekter, bl.a. Recover støttel av Norges forskningsràd og Energinøytrale renseanlegg
støttet av lnnovasjon Norge. ltillegg har Norconsult vært med på å utv¡kle Struvittanlegget på
ÅUy og Herning renseanlegg, som har som mål ä gjøre gjenvinning av fosfor lra avløpsvann mer
effektivt. Herning renseanlegg ble åpnet i 2015 og er etablert som et visningsanlegg.

I 2015 hadde Norconsult AS 28 medarbeidere med doktorgrad. I tillegg holder flere medarbeidere på med
sine doklorgrader ved siden av å være ansatt i Norconsult, med støtte lra Norconsult og Norges
forskningsråd.

lnnovasjonsledelse
Norconsult legger vekt på profesjonalitet i den kreative fasen av prosjekteringsarbeidet. Dette innebærer
fokus på å ivareta og gi rom for de kreative ressursene til bäde egne medarbeidere og kunden. Med dette
lor øyel har Norconsult forsket på, utv¡klet og implementert en innovasjonsmetodikk som er skreddersydd
for ingeniørtjenester, Våre innovasjonsprosesser har gitt våre prosjekter et ekstra løft både med hensyn til
økonomi og løsningsutforming. Norconsults hovedprosjektområder i2015 har vært innenfor samferdsel,
vannkraft og yrkesbygg, som sykehus og skoleplanlegging. Som en del av vår filosofi om à spre
kunnskap underviser våre innovasjonseksperter på både på nasjonale og internasjonale universiteter.

Prosessledelse i tverrfaglige proslekter
Prosesslederkompetansen i Norconsult er utviklet over en årrekke for â kunne gjennomføre effektive
samhandlingsprosesser i store, tverrfaglige prosjekter. Målet med en samhandlingsprosess er at alle de
involverte i et prosjekt, som byggherre, rådgiver og entreprenør, raskt skal bli kjent med hverandre og
med prosjeklet. Som del av Noroonsult sin kompetanseutvikling innen innovasjonsledelse utdannes det
hvert år prosessledere innen ulike fagområder for å håndtere tverrfaglige innovasjonsprosesser.

MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON

Norconsults mål er å tilùekke seg de mest kompetente medarbeiderne med høye faglige ferdigheter og
gode holdninger. Samtidig arbeides det aktivt med tiltak for å beholde og utvikle medarbeiderne. Ved
inngangen til 20'l ô hadde Norconsult ca 3 000 medarbeidere i konsernet, hvorav om lag '1 00 var netto
tilvekst.

Like muligheter og rett¡gheter

I Norconsuhkonsernet har alle like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, livssyn
og funksjonsevne. Det er et mál å øke kvinneandelen både i operative enheter og på ledernivå i

konsernet.

Utviklingen har vært positiv i 201 5 når det gjelder andel kvinner i Norconsultkonsernet. Norconsult AS
hadde ved utgangen av 2015 en kvinneandelpä27,4 prosent, en oppgang på 0,6 prosentpoeng
sammenlignet med året lør. For konsernet er kvinneandelen 28 prosent som i fjor. Andel kvinner i

lederstillinger i Norconsult AS og konsernet er dessverre noe redusert siden fjoråret. I Norconsult AS gikk
andelen ned fra 19 prosent til 17,6 prosent og i konsernet g¡kk den ned fra 22,2 ptosenl til 20,8 prosent.
Andelen kvinner i morselskapets styre er 33 prosent, opp fra 11 prosent i 2014. ArbeidsmiljøuWalget i

Norconsult AS består av 4 kvinner og 2 menn, og Norconsult AS hadde kvinnelig hovedverneombud i

201 5.



Slkkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Norconsult skal ivareta sikkerheten og helsen for alle sine medarbeidere, i tråd med selskapets etiske

retningslinjer. Selskapet har et integrert styringssystem der ivaretakelse av krav til sikkerhet, helse og

arbeidsmiljø er integrert.

Styret anser Norconsults arbeidsmiljø som godt. Medarbeiderundersøkelsen! som for andre år pá rad

dekker de Nordiske landene, ble gjennomf ørlmed en meget høy svarprosenl. lndeksene viser at

Norconsult fortsatt scorer høyt på trivsel og engasjement.

Alle medarbeidere i Norconsult konsernet skal ha en årlig utviklingssamtale med sin nærmeste leder.

Sykefraværel i Norconsult AS ligger godt under gjennomsnittlig sykelravær i det norske arbeidslivet.

Sykefraværet i Norconsult AS foa2015 var totalt 3,1 prosent, opp fra 2,9 prosent i 2O14. Øknin_gen i

sykefraværet skyldes langtidsfravær. I øvrige deler av selskapet er sykefraværet 2,5 prosent. Selskapets

målsetting er at;ykefraværet i konsernet skal være lavere enn tre prosent. Det arbeides målrettet for å

følge opp sykemádt" og å redusere sykefraværet. Norconsult AS har legeordninger og helseforsikring for

deãnsaite.-Medarbeiderne ide andre selskapene i konsernet er dekket av en helseforsikring, enten
gjennom en lovpålagte forsikringsordning i landet eller ved en privat helseforsikring.

Norconsult arbeider systematisk med å identifisere farer og redusere risikomomenter i

arbeidssituasjonen, blant annet gjennom etablering og implementering av instrukser for sikker utførelse

av arbeid uteñfor kontor. Alle meáarbeidere har ansvar for å forsikre seg om at risiko iforbindelse med

oppdrag og arbeidsoppgaver blir identifisert, evaluert og dokumentert. lvaretakelse av menneskers

sitit<ert¡át og helse er en integrert del av selskapets rutiner for oppdragsgjennomføring.

Det er i 2015 registrert tre uønskede hendelser som har ført til mindre personskader uten fravær i

sammenheng med skaden. Videre har det blitt registrert én personskade med behov for medisinsk
behandling, og lire hendelser med mindre materielt tap.

Ylre Miliø

Norconsult er bevisst at virksomheten påvirker det ytre miljøet, først og fremst ved råd til oppdragsgivere,

men også gjennom egne medarbeideres aktivitet. Det arbeides for å redusere selskapets miþavtrykk via

ulike forbeðr¡ngsprosjèkter, i tråd med selskapets etiske retningslinjer og miliøpolicy. Krav til å ivareta

hensyn til ytre miljø er implementert i NORMS, Norconsults inlegrette styringssystem. Qette er en del av

selskãpets rutinei for oppdragsgjennomføring, på linje med krav til teknisk og faglig kvalitet, tid, økonomi

og menneskers sikkerhet og helse.

Norconsults virksomhet er primært kontorrelatert, og selskapets dtift forårsaker dermed ikke utslipp til

vann eller luft. Norconsults energibehov på kontorene blir i det vesenlligste dekket av elektrisk strøm, og

for hovedkontoret til dels i form ãv vannbáren fjernvarme/fjernkjøling, Norconsult leaser noen få firmabiler
for tjenestekjøring. Selskapet har flere el-biler, og vår bilpolicy stiller krav til lave utslipp ved valg av biler

som inngàr i ordningen.

Norconsult arbeider for å redusere avfallsmengden generelt, og selskapet deltar i retur- og
gjenvinningsordninger for forbruksvarer der slike ordninger er etablert. Blant annet ble det i 201 5 inngått

ãn avtale om leasing av PCer for våre medarbeidere med en leverandør som garanterer for enten
gjenbruk eller miljømessig god resirkulering av utrangert utstyr.

Norconsults medarbeidere oppfordres til å bruke tog som transportmiddel når dette er hensiktsmessig, og

til i størst mulig grad å bruke video- og telefonmøter for å unngå unødvendig reisevirksomhet'
Nettmøteløsniñger brukes i stor grad for samhandling mellom medarbeidere i selskapet, på tvers av
geografi og orgãnisatoriske enheler, til større fagsamlinger og til dokumentasjon av foredrag og lignende.

Norconsults kontorer i Bodø, Hamar, Larvik, Os, Otta, Stavanger og Trondheim er Miljøfyrtårnsertifisert.
Hovedkontoret i Sandvika blir sertifisert i henhold til Miljøfyrtårnordningens "hovedkontormodellu i første
kvartal 2016, som utgangspunkt for videre forbedringer av selskapets arbeid med ivarelagelse av

mennesker, materiell og miljø ved alle våre kontorer.

Norconsult har et lagmilj ø pà ca.l 00 personer som arbeider som fagspesialister innen sikkerhet, helse,

arbeidsmiljø og ytre m¡ljâ. De trekkes inn i interne lorbedringsprosjekter og eksterne. oppdrag etter behov.

Blant dissé er dét kvalifiserte rådgivere i sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårnsordningen, ISO '14001

Ledelsessystemer for miljø og Breeam.



NORCONSULTS STYRINGSSYSTEM - NORMS
Norconsult AS har et integrert styringssystem for å ivareta krav, risikomomenter og målsettinger.
Systemet lar utgangspunkt i selskapets kjernevirksomhet som er planlegging og gjennomføring av
oppdrag av alle størrelser og med et bredt spekter av fagkompetanse og stor variasjon når det gjelder
oppdragsgivere. Systemet tilfredsstiller alle krav i forhold til relevant lovgivning og NS-EN ISO 9001 og er
utformet i tråd med NS-EN ISO 1400'l.

Norconsult har utviklet et lT-verktøy for dokumentasjon av vårt prosessbaserte styringssystem. Den nye
lT-plattformen er ulv¡klet i nært samarbeid med medarbeidere og ledere i alle deler av organisasjonen og
løsningen ble lansert i januar 2016.

I NORMS dokumenteres krav, beste praksis og informasjon som medarbeiderne trenger for å utføre
arbeidet på en enhetlig, eflektiv og god måte. Foreløpig er hovedprosessen oppdragsgjennomføring
etablert i NOHMS, og løsningen er tilgjengelig for Norconsult AS. Fremover vil flere prosesser inkluderes
og funksjonaliteten utvikles ytterligere.

Norconsult har i 2015 arbeidet med implernentering av felles konsernpolicyer i datterselskaper, og lT-
plattformen for NORMS skal på sikt implementeres i resten av konsernet for å undersløtte disse og
datterselskapenes spesifikke lokale krav og rutiner.

Norconsult AB i Sverige har i flere âr væll sertifisert i henhold tíl ISO 9001:2008 og ISO '14001 :2008. I

februar 2015 ble Norconsult Peru sertifisert i henhold lil ISO 9001 :2008.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE)

Eierstyring
Konsernet har etablert en policy for eierstyring og selskapsledelse som en del av selskapets
styringssystem. Norconsult skal følge "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (ved NUES)
så langt anbefalingen anses relevant for Norconsults virksomhet.

Konsernets styre skal følge aksjelovens krav om à forvalte verdier i konsernets selskaper på vegne av
eierne. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse som er delegert til konsernsjefen og med
virksomheten lor øvrig.

Norconsults styre består av tre eksterne representanter, tre aksjonærvalgte styremedlemmer og lre
medlemmer valgt av de ansatts. lngen av styremedlemmene sitter i Norconsults ledergruppe.

Jan Oksum er styreleder og Kari Broberg er styrets nestleder. De ble valgt ved første slyremøte etter
ordinær generalforsamling 201 5.

Den ordinære generalforsamlingen i Norconsult Holding AS bestemmer honoraret til styrets medlemmer
basert på en anbefaling lra valgkomitéen. Honoraret skal dekke deltagelse både i styret i Norconsult
Holding AS og Norconsult AS. Valgkomitéen består av fire medlemmer hvorav tre velges av
generalforsamlingen og styret oppnevner én representanl. Hovedoppgaven til valgkomitéen er å sikre at
styret har den riktige sammensetningen av kompetanse og erfaring.

Styret har i 2015 avholdt nistyremøter. Ved behov har styret blítt informert om viktige hendelser mellom
styremøtene.

Selskapsledelse

Selskapet har en klar arbeidsdeling mellom styre og ledelse. Medlemmer i selskapets øverste ledelse kan
ikke være styremedlemmer. Konsernsjefen har ansvar for den daglige ledelsen av konsernet, og skal
følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Ansvar for ulike funksjonelle områder i Norconsult
tillegges definerte konsernroller som fastsettes av konsernsjefen.

Konsernrollene har ansvar for å sikre at linjen følger de kravene som er fastsatt ¡ styrende dokumenter,
samt oppdatere disse i henhold til utviklingen av risikobildet for funksjonen.
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Hesultat, balanse og kontantstrøm for Norconsult AS konseln
Konsernet oppnådde i 2015 brutto driftsinntekter pà3 974,8 millioner kroner. (2014;3 845,6 millioner

kroner) og ei driftsresultat pâ 312,5 millioner kroner (2O14;294,5 millioner kroner justertfor engangseffekt
knyttet tilãwikling av ytelsespensjon pä 1 67,5 millioner kroner). Driftsmargínen lor 201 5 var på 7,9
prósent mot 3,3 plosent i 2014 (underliggende driftsmargin Ío¡ 2O14 var pà7,7 prosent justert for
engangseffekt knyttet til pensjon).

Konsernet hadde i 20'15 en økning i netto likvider på 93,6 millioner kroner. (2014;-16,0 millioner kroner).

Selskapets netto kontantstrøm erþåvirket av et moderat omfang av investeringsaktivileter og utbetaling

av forrige års utbytte.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktivileter vurderes som tilfredsstillende sett i lys av selskapels vekst.

Kontantbeholdningen vôd årets utgang var på 382,8 millioner kroner (20'14:289,3 millioner kroner)' Awik
mellom konlantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultat skyldes tidsavgrensningsposter.

Konsernets egenkapital var 666,5 millioner kroner ved utgangen av 201 5 (2014; 561 ,4 millioner kroner),

noe som gir en egenkapitalandel i 2015 på 36,2 prosent (2014: 31,7 prosent). Styret vurderer andelen

som meget tilf redsstillende.

Resultat, balanse og kontantstrøm for Norconsult AS
Morselskapet Norconsult AS er det dominerende selskapet i konsernet. Driftsresultat for 2015 var på

235,7 millioner kroner (2O14:64,4 millioner kroner. Underliggende driftsresultat justert for engangseffekt
knyttet til avvikling av ytelsespensjon på 167,5 millioner kroner var 231,9 millioner kroner lor 2O14-

Fìesultat før skattèkostnader var 260,0 millioner kroner. (20'14: 134,3 millioner kroner). Driftsmarginen for

2015 var pà 8,0 prosent mot 2,37o for 2O14 (underliggende 8,3 prosent lor 2014\,

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter vurderes som tilfredsstillende sett ¡ lys av selskapets vekst.

Kontantbeholdningen ved årets ulgang var på 167,3 millioner kroner (2014: 34,8 millioner kroner). Avvik
mellom kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driltsresultat skyldes tidsavgrensningsposter.

Norconsult Rb na¿¿e i 2015 økning i netto likvider på 132,5 millioner kroner (2o14;4,2 millioner kroner).

Selskapets egenkapital var 557,0 millioner kroner ved utgangen av 2015 (2O14;479,9 millioner kroner),

noe som gir en egenkapitalandel i2015 på 32,7 prosent.

FINANSIELL RISIKO
Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav da det historisk
sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har i alle ledd fokus på å fakturere opparbeidet tid snarest

mulig og har en tett oppfølging av kundefordringer.

Likviditeten i Norconsult vurderes som tilfredsstillende, og driften i 2015 er selvfinansierende ialle enheter

med kun få unntak. Overskuddslikviditet benyttes til utbytteutbetaling eller investeringer i drilt eller

oppkjøp. Selskapet har handlingsrom til å redusere alle disse elementene dersom likviditeten skulle tilsi

¿bite. nlle oppkjäp er gjenstand for en due diligence-prosess og selskapet fokuserer pä objekter med god

lønnsomhet og gode fremtidsutsikter.

Norconsult er eksponert for valutasvingninger i forbindelse med selskapets aktiviteler på tvers av

landegrenser. Noe av denne omsetningen faktureres i norske kroner, noe i lokal valuta, noe i euro og noe

i USD. Foreliggende valutastrategi tilsier at selskapet skal foreta en valutasikring der dette er

hensiktsmessig ut lra en totalvurdering, eventuelt tilstrebe kontraktbetingelser sorn begrenser
valutaeksponeringen.

Norconsults virksomhet vokser både gjennom organisk vekst og ved stralegiske oppkjøp av andre

virksomheter. De siste årene er det gjòrt en rekke oppkjøp av selskaper hvor det er identifisert merverdier

utover bokført egenkapital. Disse merverdiene er i stor grad knyttet til medarbeidere og kompetanse som

regnskapsføres ãom goodwill. Goodwill blir avskrevet lineært over forventet levetid og i tråd med god

relnskapsskikk. Ledelsen og styret i konsernet vurderer regelmessig verdien og levetid på goodwill, samt
evéntueit behov for nedskrivninger. Dette gjøres ved evaluering av de respekt¡ve enheters oppnådde

resultater og forventning til fremtidige resultater.

Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for Norconsults stilling og resultat etter

regnskapsårets slutt.



I samsvar med norsk regnskapslov bekrefter Norconsult at regnskapene er avlagt under forutsetningen
om fortsatt drift.

RESULTATDISPONERING

Styret har vurdert selskapets totale økonomiske situasjon inkludert egenkapital og fremtidsutsikler som del
av grunnlaget for forslag til utbytte basert på årsresultatet for 2015.

Ârets overskudd for Norconsult AS utgjør'l 93,267 millioner norske kroner. Styret foreslår at overskuddet
disponeres som følger:

Avsatt til utbytte: MNOK 116,271

Overførl til annen egenkapital: MNOK 76,996

suM MNOK 193,267

FREMTIDSUTSIKTER
Norconsult-konsernets soliditet, kompetanse og markedsposisjon skaper et meget godt utgangspunkt lor
selskapet iliden fremover. Markedsutsiktene vurderes som positive i de fleste markedsområder selskapet
opererer i.

Norconsult har vært en aktiv aktør i konsolideringen som pågår i bransjen i Norge, og vil fortsette å ta en
ledende rolle i det norske markedet og være en vesentlig aktør i det nordiske markedet.

lnternasjonalt vil Norconsult itråd med konsernets strategi satse videre i de geografiske områder og
markeder hvor konsernet kan utnytte sin unike kompetanse, har konkurransefortrinn og ser gode
f orretni ngsmuligheter.

Selskapet har en tilfredsstillende soliditet. Styret forventer ikke behov for tilførsel av kapital i løpet av året.
Styrel presiserer samtidig at det er knyttet generell usikkerhet til vurderinger av fremtidige forhold, og at
utviklingen i markedet er avhengig av konjunkturer og generell økonomisk utvikling.

Sandvika '19. april 2016

Jan.Anders Oksum
Styrets

o )t,rt(.,.- A"^'A*U
Kari

Marie Broo

Sebastiano Lombardo

Vellene

Per Kristian

løxn

HaraldTrowik

Styremedlem (vara)
Bøckmann

Konsernsjef
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426 701 503 7t 1 Sum oPPtient eqenltaPifal 612 671 506 192

479 940 556 950

553

666 464

I 954

56I 385

0 0 Minoriteteinteresser

SUM EGENI(ÃPITAT.

l3

GJET,D

.B,vsetning for forplil<telser
Pensj onsforpliktelser 4 t3726 16 197

624
t3 t72

0
t2 138

0 Ã¡dre t5
t3 t72 12 138 ì4 075 t6 821avsetnlncer for forplilrtelser

140 6?4 I96 612
l0 861

9, l5
I5

0
I6 915

0
33 765

.[nnen langsil<tig gield
Gjeld til selskaP i samme konsern

61 063
42 424
5r 252
56 640

2?9 803
95 000

77 044
40 041
4S 274
72 542

297 595
tt' 27t
274 074

t35 010
68 69I

0
83 035

354 34s
rt6 271

94 186
339 632

9õ 000
420 t20

annen

I(orfsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Fo¡skudd fra kunder
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Betalba¡ skatt
Slqildig offentlige avgifter
Ãvsatt utbytte

I

9
I4

r0l 420
77 280
3l 509

272
BBIì

I 055 093 I 146 8s3 SUM GIELD

387
00t

I I75 991 I 20S ?33

l 535 033 I 703 803 suM E GENI(IIPIT.AI, O G GTELD 1.842457 I ?71 l1B

o

Kari

Styremedlem (vata)

Sandvika, 19, april 2016

Cþ-u*^
Oksm

leder

Harald

L*¿._ L
Vellene

\ ã<a)

Sebastiano l¡om-lcardo
Styremedlem (vara)

F^V,

Öre, nr S82 392 687

Styremedlem Ãdm. direktø¡



NORCONSULT.E,S
KONTtrNTSTRØMOPPSTILLING

MORSELSI(AP KONSERN

2014 zcll 5 Alle rall Nolc 301 û ?.Ðt4

134 34r
( 60 818)

( 54)
66 6t8

260 0ls
( 56 627)

( 84)
66 062

308 489
( l rr e22)

( 84)
89 871

t39 839
( es 365)

( 54)
84 100

753)
ovv)
620

Opexasjonelle ahtiviteler
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte 6katt
Gevinst / tap ved salg avvarigre driftsmidler
Ãv vninger og nedslcivninger

0 (r8 726) Endring i opptjent, ikke falctu¡ert inntekt
4Uü) f;ncll¡¡lg ¡ iruneielorc¡rrnger og- aiicue fo¡ac¡¡¡rlg-er

( 7 14e) (zt
o¡îo (o¡( ¡uo orto, ( .t

26 3?8
138 9?9

2 361 Endring i kortsiktig gfeld (2e 57
138 800
D2C

I 2 471
256 036altf.I98

( 72 803)
0

(24 4ro)
484

(37 282)
420

0
I r2 889)

( 34 3r5)
0

( l5 rel)
I33

( r? 69?)
0

( r4 018)
0

( s s6r)
0

( 25 s88)
366

( re 322)
0

( 4 l?0)
0

0
0

( 3? 967)
464

( 9S 673)
0
0

I 5 355)

Investeringsaktiviteter
Investering'er i immaterielle eiendeler
Vederlag ved salg av imm. eiendeler
Investeringer i varige d¡iftsmidler
Vederlag ved salg av varige driftsmidler
Investeringer i finansielle eiendeler
Vederlag ved salg av finansielle eiendeler
Netto nye utlån
Tilb akebetalinq av utlån

( 146 470) I BI 087) Nello kontantstrøm, investerinqsakt. I 59 076ì I 142 ssr)

?9 316
0
0

I I27 500)

52 006
0

l4 000
I S5 000)

Fina n s i e r in gs akt ivit efer
Opptak av ny gjeld
Nedbetaling av gjeld
Nedslcivninger av finansielle eiendeler
Utbetalt utbvtte

0
( 16 8s0)

0

835I

( 95 090ì 127 I

0
0

991

( 48 lB5) ( 28 994) Netto kontantstrøm, fin ansierinqsakt. ( nr 940i f rl8 164)

0

4 r52 t32 488

8 560

93 580

I 353

( rs 954)

0 Valutaomre gning av b ankinnskudd

NETTO ENDRING I B.ÉNIIINNSKUDD O,L.

30 630 34 783 I¡ikviditetsbeholdning0I.0l 289 267 305 222

34 783 167 273 LII(VTDITETSBEHOLDNING3I.I2 382 847 289 267

Org, nr 962 3SZ 647
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Note nr. I - Regnsl<apsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar mêd regnskapslovon aV 1 998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel lor vurder¡ng og klassit¡ser¡ng av e¡endeler og gield

Eiendeler beslemt til varig eie ellsr bruk êr klassifisert som anleggsm¡dlêr. Andre e¡endslsr er klassifis€rt

som omløpsmidler. Fordringer som skal lilbakebelales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.

Ved klassifisering av kortsiktig og langsikt¡g gjeld er tilsvarende kriteri6r lagl tll grunn.

Første års avdrag på langs¡ktig gjeld klass¡fisêros ikke som kortsiktig gield'

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaflslsêskost, men nedskrlvas til virkelig verdi ved vsrdilall som lorvBntes

ikke â være forbigående. Anleggsm¡dler med begrenset økonom¡sk levetid avskrives planmessig.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjBld er vurdert til pålydende beløp.

lmmalerl6ll€ €lendelêr
Utgllter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, horunder utgilter til eget ulviklingsarbe¡d,

balans€føres nât dol 6r sannsynlig at de eiendelens forventede lremtidige økonomiske lordeler

vil komme selskapet tll gode, anskaffelseskost kan måles pålitelig og foÌvenlet inntjening lorventes

mer enn å motsvare ulg¡f t€ne. Utgilter til forskning koslnadsføres normalt.

lmmater¡elle eiendeler som er k¡øpt enkêltvis, or balanselørl til anskalfelseskost. lmmaterialle eiendeler

overtatt ved kjøp av virksomhot, er balans6ført lil anskalfêlsêskost når krit€riene for balansofør¡ng er

oppfylt.

lmmaterielle êiendêler med beglenset økonomisk levetid avskrives planmessig men nedskrives

dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekkâr balanseført verdl. Goodwill avskr¡ves

llneært over 3-10 âr. Der avskrlvnlngstiden er lengre enn 5 âr, skyldes dette en konkret vurder¡ng

av oppkjøpet og lorventningona til økonomisk levetid pà de forholdêns som har medført goodwillen,

herunder synergier, markedsposisjon,lorvsntet fremtldig inntjening, strategisk pos¡sion og lignendo.

Aks¡er ¡ datterselskap, t¡lknyttet selskap og andre langslktlge akslelnvesterlngel
lnvesleringer i datterselskap er balansafør't til anskaflelseskost i selskapsregnskapel.

lnvesteringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikkê sr forb¡gåendê.

Mottatt utbytte og konsernbidrag innlektsføres som finansinntekt.

Tilsvarende glelder for øvrige langsiklige investeringer.

Fordr¡nget
Kundefordringêr består av lordringor oppstått ved fakturering samt opptjent konlraktsinntekt fre

anleggskontrakter fratrukket a konto b6talinger og lorskudd mottatt fra kunde. Dersom

forskudd fra kunder overstiger oppljent kontrakts¡nntekt, presenteres det overskytende som

korlsiktig gjeld.

Kundefordringer og andre fordringer er oppførl i balansen til pålydende elter lradrag for

avsetn¡ng til lorvenlet tap. Avsotning for tap gjøros pä grunnlag av individuelle vurderinger av de

enkelte fordringene.

KonseÍnkontoordning

Norconsult AS og flors av datterselskapene inngär i konsernets konsernkonloordning, der

Norconsull Holding AS er kontraktsmotparì med banken. Rent juridisk er ¡nnskudd og trekk

pà konsernkontoordningên derfor å anse som konsernmollomværende med Norconsult Holding AS.

Renl praktisk deler imidlertid ordningen alle karakterislika med ordinært bankinnskudd, og selskapene

forholde¡ seg til bankon som om dot Var bankinnskudd, og ikke mellomv¿erende. lnnsslående

pà ordningen sr derfor presÊntert pá egen linje under bankinnskudd i balansen.

Alle selskaper som inngår i ordningen er solidarisk ansvarlig overfor bankên'

t0,ñ.96232ð7
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Garrntiarbeldor/roklamds¡oner
Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede proslekter vurdêrss til anlatl kostnad for
slikt arbeid. Estimalel bersgnes med utgangspunkl i historiske tall for garantlarbeíder

konigerl for forventet avvik pâ grunn av lor eksempêl endr¡ng i kvalitetssikringsrut¡nÊr og

endring i produktspeklsr. Avsstningen førss opp under "Annen kortsiktig gjeld", og endringen i

avsetningen resultatløreg.

Ponslonslorpl¡kt€lser
Norconsult AS har ¡ 20 1 4 lukket og omdannel selskapêts ytelsesordn¡nger lil ¡nnskuddsordninger

Selskapets kollektive ponsjonsordning er innskuddsbasert og innebærer at selskapel balaler

innskudd til et fors¡kringssslskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforplikl€lse stter
at innskuddene er betalt. lnnskuddene r€sultatføres som lønnskostnad etter hven som de påløpgr

Forpllktelsen knytlet til de usikrede ordningene er estimert ved â ta opptjente rettigheter og
neddiskontere t¡l nåverdi. Arets opptjening kostnadsløres som pensjonskoetnad. Estimatavvik

rêsultatløres nâr de oppstâr,

Bruk av eslfmatet
Ularbeidelsa av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av €stimater. Vidêro krever
anvendelse av selskapets regnskapspr¡ns¡pper at led€lsen mà utøve skjønn. Områder som i slor
grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy gtad av kompleksitet, eller omrâder hvor
forutsetninger og estimaler or vesenll¡ge for ársregnskapet, er beskrevet i notene.

Konsollderln gsprlnslpper
Konsernregnskapel omfatl€r NorconEUll AS med dâltgfsslskapsr'hvor NorconÈull AS har bestemmonde
lnnllyt€lse som lølge av lurldisk ell€r lakl¡sk kontroll. Kon8emÌegnskapst €r utarb€idet oll€r ensart€dê
r€onskapsprlns¡ppEr lor llke transakslonsr i alle selsl(aper Bom inngår I konssrnrognskapê|.
Alle vesêntligê transaksjoner og mellomværender mellom selskaper i kons€rnEt er eliminert.

Aksjer i daltsrselskaper er eliminert i kons€rnregnskapel €ttsr oppkjøpsmêtod€n. Delte innebærer at det
oppkiøpte selskapets ei€ndeler og gield vurderes til virkellg verdl på kløp6lldspunktet, og ovsnluell
morpris ut ovor dette klasslllseres som goodwill. For deleide dallerselskaper er kun Norconsull AS' andEl
av goodwill inkludert ibalansen.

Minorilelsintsressenes andel av resultat etlet skatt og egenkapltal er vist som egne poster i

resultatregnskepêt og balansen.

Valuta
Norske kroner (NOK) er morselskapets lunksjonelle valuta og presentasjonvaluta i konsernregnskapet.
Psngeposter ¡ utenlandsk valuta omregnes t¡l norske kron€r vêd bruk av balansedagens kurs.
Transakejoner i utonlandsk valula omregnos til lunkslonell vsluta vêd bruk av lransaksjonskurs
pà transaþonstidspunktø1, Valutaomregningsoll6ktar resullatløres.

I konsernregnskapet er datterselskaper som har annen funkslonell valuta enn NOK innregnet på følgende
måte:
- Balansen er omregnet t¡l balansedagens kurs.
- Resultatregnskapet êr omregnet til gjennomsnittskuß i perioden.

Omregningsdifleranse som fremkommer ved omregning av nsltoinvestering i utenlandsk
virksomhet, føres som omregningsdifferanse direkte mot êgsnkap¡talen.

qE, M sB2s26rz
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Dr¡ftslnntEkter
lnntekt regnskapsføres når den er opptjenl, allsà når krav pâ vederlag oppstår. Delte 6kier når tlenesten

leveres. lnnlektsne regnskapsføres med verdien av vodorlagEt pâ transaksjonslidspunktel.

og fastpriskontrakter rned leng tilvirkningstid
lførelsesgraden beregnes som påløpto kostnader
den revurderes løpende. For prosiekter som

lorvenles å gi tap, koslnadsløres hele det beregnede tapet giennom avsatninger.

Koslnader
Kostnadar regnskapsføres som hovedr€gal I semme periode som tilhørende inntekt.

Leleavlaler
Ls¡eavtalar vurderes som operasjonell eller finansiell eller en konkrol vurderlng av den enkelte avtale.

Selskapet har for tiden ikke f¡nanaielle leieavtaler, og all leie kostnadsføres når den er pâløpt.

Skatt
Skattekoslnadsn sammenstilles med regnskapsmêssi0 resullat lør skatl. Skatt knytlet til

ge

ig

inntekt.

Kontanlslrømoppstlllln g

Konlantstrømoppstillingen utarbeides êlter den indirekte metoden. Konlanler og

bankinnskudd omlatter konlanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvlde plasseringer
med gjenvær€nds løpelid mindre€nn lre månedeafra anskaflêlsesdalo. lnnskudd pä

konsernkontoordning6n inngâr også i bankinnskudd.

Note nr. 2 - Salgsinntekter

KONSERNktcr fo¡delt
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Note nr, 3 - Lønnekostnader, antall ansatte, godtglørelser, Iån lil ansatte rn,rn.

NORCONSULT ^trS
NOTER TIL I(ONSERNREGNSI{ÀPET TON 20I5

(se note 4)
And¡e vlelsor

2

KONSERN

322707 Zgg 8S1
t86 3t0 319 833
s2 008 98 7?3

207 287
z7z 838
80 854

221 633
r l0 8s8
49 3St

I 984 199 | 847 522 Sunr lo¡rurlto¡lt¡ndcr 2'toB 2,O7 2 7D7 s'ts

886
s39

I 933 GjènhoErsnittlíg antall ansatte:
2 068 Ãntall åraverk sysselsalt pr 3 L 12.

883 0?3 Hono¡a¡ for lov¡:ålagt revisjon
0 Hono¡u for revisjon til udre enn konseruevisor
0 Hono¡u for mdre atlestasjonEljenester
0 Honorar for skatterådgivning

244 326 Honora¡ for andre tienester

3 ?I5 733
478 274
300 8r3
20t 281
108 352 828752

2 881
3 093

2773
2900

Ytelser til administterende direktør

4tz

Konsernsielen har, si avtale om full grunnlønn i 12 måneder ettêr utløp av oppsig€lsestidsn.
Detle lilsvarer p.t k n oppsigelsesl¡d. Videre er konsernsjefen bonusberettiget i henhold lil
samms plinsipp so i t for øvng.

Konssrnsjâten evervene 20 000 A-aksjer i Norconsult Holding AS bâde i 2014 og 2015, og har r6tt til å ervervê ytterlig 20 000 A-aksjer àlig
lnntll fylte 59 år. Dersom konsernsjefen ett eller flere år vclger ikke å benylte seg av av den årlige relten til á erverve aksjer,
borllaller opsjonen for del aktuella ârot.

Ansatteogaksjonærerharlániselskapetpâtilsammenkr1493054pr31.12.2015(kr1766588pr31.12.2014).
Konsernsejefen har ikke lån i selskapet. Renten pá lån t¡l ansalte/aksjonærar varierer m€llom nolmaltânlesatsen fastsatt
av myndighetene og normalrentesats + 27o.

MORSEIJSI(ÉP av honoru til revi¡or KONSERN

0
0

7ZI 46A
0
0

18 715
ztt zsa

À827 036
496 860

0
78 435

95f 476 I t2Z 399 Sum honorar lil reviso¡ 4 804 I23 72A 0733

Note nr" 4 - Pensjonskostnader

Norconsult AS hadde kollektiv pensjonsordning for sine ansalte i DnB Liv innlil 18. desember 2014. Den koflektive pensjons-
ordningen bestod av en yt€lesesbaserl og en innskuddsbasert ordníng, Den ytslsesbassrte ordningen ble Iukket
31. desember 2004 og omdannel til innskuddsordning pr 3l.dssembor 2014. Tolals avv¡kl¡ngskostnader ble beregnet til
TNOK 167 500, hvilket ble kostnadsførl i 2014.

Norconsulls pensjonsordninger oppfyller lovens m¡nimumskrav til pensjonsordningcr.

Dsl ar i 2015 elablêrt sn egen pensjonordning for ledergruppên som finansisrss over driften. Nåværende konsernsjel ¡nngår i

ledergruppens nye pensjonordning, Tidligere edminislcrende direklør har en egen ponsjonsordning som også er finansiert
over dríft. Forpliktalsen knyttet til begge disse ordningene er aktuarmessig beregnat.

Forpliktolson knyttet l¡l de usikrsde ordningene er estimert ved å berêgne opptjente rettigheler og nedd¡skontere l¡l nâvordi.
Arets oppt¡ening og endring j diskonteringselfekt, kostnadsløres som pensjonskostnad. Estimalavv¡k resultatføres rìär de
oppstår.

54 270
(4
tt4

IIONSERN

( 6 ezo)
ì61 216

218 0I0
l0l 585

over

z

MORSELSÍiIP .RntalÌ peysoner som omfil@ I(ONSERN
2OI4 2015 /\llî r¡ll r ì,lrr,(l l.,oncr il0l5 2OI4

i 90I 2 100 Ansâtto, inn6kudd€ordninger
I ll .A¡salte, ytelsesordringer over drif(en

MORSEI,SI{ÀP Pensíonsforr¡liktelse¡ over d¡iften

3 0lBlt
0
t

T<ONSERN

d¡ill

2,¡t 4 20l 5 All. r^n, t oo0 kïônèr 20t5 2n1 4

4¡r 062 392537

t3 172 l2 I38 Beregnede, usikrede pensjonsforpliklelser 13 726 t6 I97
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Note nr, 5 - Irnmaterielle eiendeler

MORSEI,SK.ÉP

Ãnskallel¡eskoet per 0 l,01.2018 413 308 413 308

3r.l

Aklrumule¡te av- og nedskrivninger per 01.01.2015 ( 176
5t

( l?6

2? 956ìrr¡r¡Isk¡lvlrinc¿t ner 3l. I2.2016Al<kumulerie av-

Balanseforì verdl uct 3¡,12.2015 zl9 666 2r9 666

Ãvskrivningaplan
Økonomisk levetid

I(ONSERN

Li¡eæ¡
3-10 är

Anskaflelseskosl per 0 1.01,20 l5
Arets tilganger
Ârets avganger

Lisenset og
programvde

l? 8I9
I 96I

622
I 570

Goodwill
804 386
i7 688

0

Totalt

7 lt32

s22208
27 649

622
I 602

Anskaffelseskost ûcr 31, I 2.20 I5 29 972 529 106 0?8595

Ãkkumulette av- og nedslciwinger per 0I'01.2015
Ärets avshivninger
Arets nedrkrivninger
Tilgang ald*- avskrimingel

akk. avskrivninger

14
(2

( 22s 4eô)
( 66 68e)

0

r42)
r03)

0
(30

(
4

ô¿t

(2lr
(64

(30

354)
s66)

0
874)

0
ved oppkjøp
ved salg

¡e¡ 3l- I 2.2015 le 13? 2t9 143 237 244BalanËefÞrt vetdl

Àvskrivningsplan
Økonomisk lavetid

Note nr. 6 - Yarlge driftsmidler

MORSELSK.EP

Lineær
l0 år

Lineær
3-10 år

Änskalfelseskost per 0 1.01.20 l5
.Arets tilganger

Tomte¡, bygg og Drlfl6løsøre,
annen fast invenlÀr!

eiendom kontolm¿skinet
I 8?l 75 605

0 l5 l9l

Iotalt
82 426
l5 lSl

rqldcumì¡lerte av- og nedslaivninqel per 01.01.2016
Arets avskrivninge¡
Ârets nedskrivninger
I'llganE akk. avskrirminger ved oppkjøp

0
0
0
0

42 322'
l3 233)

0
0

84

(42 322)
( r3 233)

0
0

akk,
Àkkumulerte av-

6 821 35 l9¿ 42 0t3Balanseført verdl 31.12.2015

Ãvskrivn¡ngsplan
Økonomisk levetid

Lineær
3-10 år

Lineær
3-f0 år

qg. nL SZs2 G07
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I(ONSERN

Állê r¡ll i I 0O0 ldôñêt

Tomter, bygg og Driflsløtdre,
anheh fast invenlat,

elendom l(onlorh¡skiner Totalt
Anskallelseskost per 01.01.2015 I I 870 163 380 l?5 250
Arets tilgenger 0 25 988 2E 988
Aretsavgaager (2839) ( 170) (3029)
Valutaom¡eqninqsafiekter (39) 3348 3309

Bg72 l9Î 546 201 slg

.A¡drumulerte av- og nedskrivringer pel 0 1.0 l, 20 I 5 ( 106 0rs)
(23 zlz)

0
årets avsbivninger
Arets nedskrivninger
Tilgang akk. avskrivninger

69r)
t ?6)

0
0ved

ved
oPpkjøp
salg

I 0?l

( r04 324)
( 23 036)

0

60 40r 68 4?3

(
2

(
2akk.

av-

Balanseførl vetdi per 31.12.20I5

Ãvekrivningsplan
Økonomiak levelid

Arlig leie av ikke balanseførte eiendele¡
Gjennomsnitllig gjenværende varighet (ant å¡)

Lineær
3-10 år

Linêær
3-10 å¡

10 t34
3

Nole nt. ? - Datterselskaper

Datterselslcap i Norconsult Ã,S pr 3l.lZ.Z0l5:

¡llo t¡ll I l.tX)0 ltro¡rr
forretnings- Steme- og Stemme- og Resultal Egenkapital Balanseførl-
kontor eierand.Z0l4 eierand,2OlS Z0l5 U0l5 verdi

Byggcon,{S
Nórconsult InletnationallS
NorfinAS
Technogarden Holding .AS
Norconßult LNG ÃS
Norcoruult
Informasjonssystemer ÄS
Norcomult Hydropower Afi
Tech¡o ConsuÌt.ÃS
Notcorrsult Utvikling ÄS
Solem,qrkilektu ÃS
NorcorEull ÃB
No¡consult Dmmark À./S
Norcoroult Ã,ndina S.A
Norcoßult Petu S.q.C

Norconsult Ãfrica (PtÐ Ltd
SAJ, CDS
No¡consult MozamÌìique lrtd.
Norpower Sdn Bhd
Norconsult Man, Sêrv, Phil Ltd.
NorcoEult Laos Irtd.

*) Sudvika
Sandvika
Sandvika

^') Sandvika
Sandvika

t) SandvÍka
Sandvika
Sandvika
Sandvlka
Trondheim
Gøteborg
København
Santiago
Lima

*) ¡ohannesb.
Maputo

Manila
I¡aos

t00
100
100
100
88

r00
t00
100
lo0
I00

%
o/o

%
Yo

%
Vo

v,

I 231
I 023

?00
7 623
( 534)

l8 7t5
(6)
76
tl

I9 580
5 007

I5 128
( ? 8e3)

6 55r
668

I 008
( l 538)

5 828
I 087
( 63e)

61 633
46 22+
r7 55r

2 885
2 009

36 925
89

I 607
I 850

3t 077
64 606
24 271

43 004
28 684
t7 zLt
3 043
2 I89

100 %
LOO o/o

LOO Yo

LOO v"
LOO Yo

LOO y,
100 %
IOO Yo

l0O o/o

IOO Yo

96 Vo
tog y,
100 %
LOO %
IOO V"

LOO Yo

IOo V.
too %
t00 0/.

IOO Yo

too v.
loo v"
100 v.
too v.
too v.
96%

100 v.
100 Yo

r00 %
loo Yo

742)
890
r80
4r3)
t?t

l6 8?6
6 692
( e56)

I 0?5
i49
100
t00

37 ZgZ
?3 861
56 4I8
I ?59
I ll4

30 873
3 ?34

0
950
127

TT

(r
1

I
(

I
7
I
I
4Maputo

Kuching

Sum 308 683

Dattersels¡(ôp i Byggcon ÃS pr 3 I . t 2.201 5:

,^lle tnl! r l,ù0ù krorcr
forretnings- Steme- og Sfemme- o9 Resullat Egenlrapilal Balanseført-

eíerand,20l4 eierand,20l5kontor

Os i Østeldalen LOO Yo TOO YO

20 I5

2203

20I s

ta 432

verdi

t8 4tzSolvang og Fledheim ÄS

OS ni M2&2&7



NORCONSULT.ES
NOTER TIL ICONSERNREGNSI(f,PET TOR 20I5

DattergelEl(¡p i Norconsult Infor¡naejonesystemer AS pr 31.12'2015:

trontor eterand.Z0l4 elerand.Z0l5 2015 2015 veldi

NolcotrsultÃslandoAD Stockholm l}Oyo LOOVI I 348 1734 19886

Datterselsl.ap I Technoguden Holding ÃS pr 3l ' I ?.2015:

ng8- emme- og og
eierand.?014 ele¡and,Z0l5 2 015 201 5 verdi

LOOy"
IOO Vo

l0O Yo
fOO Yo

OYo
ov"

IOO Yo

r00 %
IOO Vo

IOO Yo

IOO Vo

100 %

3
9 386

207
( 24,

z 318
I38

I 532
44 892
t5 013
z 414
7 778
( 220)

98
zooT

918
zt 231
zI 000

800

*Technogarden Engrineering Resourcee ÃS er morselekapet til Technogarden A6üa Nofth Holding AS'

Datterselsl<ap I Norconsull.Bfrfca (PtÐ Ltd' pr 3¡.12.20t5:

kontol eierud.Z0l4 eierand-2015 ZOfS U0l5 verdi

NorconÄrlt lyanda (Pry) Lrd Joharuresburg 67,5 yo 67,5 V" ( 3 I 19) 2 368 26 939

I tillegg eier Norconsull AS aksjer i lølgende selskap:
Norcòñsult Botswana (Ply) Ltd - 100 %
Norconsull Zambia Ltd - 100 %
Norconsuh Tanzan¡a Ltd - 1 00 %
HR-NOB AS - 50 %

Besêrt på en konkrel vurdering knytlet til at i 2-01 5 og at stene

uiã traivesentliq innvirkning þâ kónsemet, t.flegnskap
iátirapen" er pã tidspunktet ior avleggelse . Følgelig er om

periodens resultat og egenkapital ikke medtatt'

Note nr. I - Investetingel i aksjer og arrdeler

Eierandel Lnskaff. Balanseført

Top E
NorCiv Engineering' Co. Ltd Cfhailand)
Team-T.AS
Team-T3 AS

v"

%
v"

8,5
8,6

25,0

34
t86
255
308

34
186
265
308

verdi
34

r86
255
306
?8rÃs

NorCiv Engineering Co, Ltd
Ãksjer i Consulting.Abais ÃS

?'43
200 %

366
zo

I 84S

265
20

I 5?6

26s
20

I 676
Ãnd¡e mindre

3D

ù0. 
^r 

e2 M 47



NORCONSUI.T ÃS
NOTER TIT. I(ONSERITREGNSKÃPET TOR ZOTS

Note nt. 9 - TransaksJonet og mellornværende¡ med nærstående parter

7S
32

7

s23
345
27s
496

44 ?83
3292O
I 289

0
32SZO

0

0
0

32278
0

Norconsult AS og tlere av solskape nsatle som deltar pà prosjekter der el
ennet s€lskap i konsernel har oppd alen mgd kund€n. Slike tjenestaloveranser
pà lvets av kons6rn6t pr¡ses og fak mark€dsmessige v¡lkår.

I tillegg faktureres husleie og snkelte admin¡strative tienester m6llom selskapene.

MORSELSKTP SFeÉlfltanlor av kotl6eyninlerne flna¡spoatc¡ I(ONSERN
20t 4 20I5 Æle tall i 1.000 kÌoner 2015 20|4

l 326
( 3 6el)

437

I 8?2 Renteimtelct fta dalterselskap
( 3 863) Rentekostnader til datterselskap

I I54 Renleinntelf fu a NôreonBult Holdng Ã8
( 5?3) Rentekoetnadel til Norconsult Holding ÃS
l4 000 Ned¡krivning lilgaiktig fordring Norconsull ^ãndina f¿td

Lân og mellomværender mellom s6lskaper i Norconsuh konsern torrentes med markedsrente for
lilsvarendo lán med samme risiko.

( l 2r5)
0

0
0

153
s73)

0
I

I
(

0
0

580
409)

0

med i samme l<onseh I(ONSERN

9l 348
74 253
24 332

52 220 Kudefordringer på solskap
82 443 Ãndre fordringer pà forotak

157 063 Imskuddpå konsetnkonto

i samrne komern
i same konsetn

0
0

zr2 44?

0
27 627

t02 343

IvIORSEI,SII.BP

641

med i samme l<onsern I(ONSEBN

043 922 Kundefordringer pä aelskap i samrne konsem 0

MORSELSI(AP

6 686 4 284 .ånnen

til i sa¡me konsern

aame
gjeld til selskap i 6am.rne konsern

I(ONSERN

o 3t 509

MONSEIJSI{ÃP lil i samme konsern

I40 6?4 I 98 6 I 2 Langsiktig gjeld ll selskap i samrne konsetn

Transaksjoner og làn lil ansatte og aksionærâr er omlalt ¡ note 3

KONSERN

0 0

û9, B S2S2A7



NORCONSULT.trS
NOTER TIL I(ONSERNREGNSICAPET FOR 20I5

Note nr, l0 - Kottsiktige fordrlnger
KONSERNMORSEI.SK.ã} av

62
600 6

Note nr. I I - Bankinnskudd og kontanter

ril 8I 39

I(ONSERN

Enkelte av selskapene i Norconsult-konsernêt har skanetrekkskonlo der midlene er bundel. øvri.ge
selskaper har skaitetrekksgaranti. Allê selskaper har eht€n innestående eller garant¡ som overstlg€r
skattêtrakkslorpliktelsen per 31 .1 2.

on

t48

Note nr. l2 - Ãl<sjekapital og aksjonærinforrnasjon

Aksjekapitalen i Norconsult AS pr.31,12.201 5ulçi1ørkr2 878 153 og bsElår av 3942 676 aksj6r,

pålydende kr 0,73 pr aksjs-

Alle aksjene er eiet av Norconsult Hold¡ng AS og alle aksiene har samme retligheter.

Note nr. l3 - Egenkapltal

MORSEI,ST(ÃP

tksjekapital Overkurs egenl<ap
426 ?01
193 267

Totalt
479 940
193287

Egenkapital per 01.01.2015
Årets resultat fo¡ 2015

50878
0
0

z 361
0
0
0

.Avsatl

KONSERN

I

( r16 27

503 ?l l

( r16 27

Áks.lekapitat overkurs egenkap.
506 l9A
209 582

( rr8 27r)

Minoritet
r 954

( l 066)
0

Totalt
561 385
?08 EIB

( rr6 2?l)
t2 as8

Egenkapilal per 01.0 1.20I5
rqreß resl¡ltat for 201 5
Av6att utbytte

2 8?8
0
0
0

EO 36 I
0
0
0 13 t69 l 3341

Eqetrkapllal per 3 r. r2.201 5 2 478 50 361 6l 2 671 553 666 464

o¡s, îr, S2æ287



NORCONSULT ãS
NOTER TIL KONSERNREGNSI(ÃPET FOR 2OI 5

Note nr. 14 - Skal(

av skaltekostnad

t1

MORSEIJSKÃP

0 Skattfte år

Spe¡lfikaslon ev betalbd sl<ett

47

I'ONSERN

zo73

2014 201:i 
^llc 

r,rll r l-000 krorßrr
87411 73 l?3 Eetalba¡skáttpôfuêlstësullat l079Bl 10098S

0 0 Fotskuddsbetaltskaltved¡å¡etsreeultat (21747) (5984)
0 0 Gjenværende betalbar skatt fÌa tidligere år ( I 8??) 0

( 7?l) ( 230) Ellektavkonsenrbidrag ( 42õ, ( 849)

56 640 ?2 942 Belà¡bâr Bh¡lt I baloJrËcn

IVIORSEI¡SK-EP Ovorsil(lr skalteeffekten

( l8) ( 14) Gevinstogtùpskonto (51 ?71) (60626)
3936 109?9 Palclu¡a¡eserve S95 1747
6 96t 14 659 Fordringer 12676 I 329
1046 I I?8 Garmtiavsetninger ZZ37 3722
5 321 3 805 Netto perujonsmidler / -forpliklêlser 4 OOZ 5 3Zz
Z24l I 480 Regnskapsmessiguoppljentimtekt I 480 8IZ

0 0 Underskudd til ftemføring I 573 I I 390
t 080 I 000 .Ãndre torskjeìler ( 6) ( 455)

0 0 lk-ke balenseførte skattefordele¡ (3 622) ( I ?94)
25 l4f 31 561 Netto utsatl sl(attefordel (- ekattl 30 646 23 660

20t5 zor4

26 14L
0

31 561 Ba]a¡seført utsatt sksttefoldel 42 343 23 660
0 Balanseført utsatt

561

Utsatt skatt er presentert netto eltor utlign¡ng i balansen. Utl¡gning gjøres kun for skatteposlsjonar
innenlor samme skatteregimo

MORSELSI(ÃP av i ulsatl skatt

ulsatt peï

1t

3? 3l 8948 Resultalførtendringiutsatt6katt 10582 46669

l\4ORSELSK.AP

134 341

36 272

¿v nomlnell til effekllv skafteeats

280 0l 9 Ordinært re6ultat før skattêko6tnad

70 205 Forventet Ekattekostnad, nom. skattesats (27 0Z)

0 Ãmortisering og nedskrivning av goodwill
0 Illke fradragsbetettigede kostnader

( 10 147) Ikke skattepliktige inntekter
0 Skattesatsforskjeller mot utlandet

2 294 Endring i skattesats og lidligere års skatt
0 Endring i ikke baluselørt skattefordel

4 400 .And¡e Þemanente fo¡skieller

I(ONSERN

308 489 139 839

37 ?g'I
16 468

0
0

( 624)
0
0

2 693

0
0

83 Z9Z
l7 r32

923
I 130

( r 156)
2 802
2 837

( I ?97)

6 806)
0

t4
0

628

z0 r07 66 ?53 Skattekoslnail i resullatregnskapet 99 S?4 56 393

fr, n¡ e62@ø7



NORCONSULT.trS
NOTER TIIJ I(ONSERNREGNSI.APEI FOR ZOTs

Note nr, l5 - Langsiktig gjeld

IS6 8t2

Note nr. l6 - Ikke balanseførte fozpliktelser

I(ONSERN

0

34 389

Norconsull AS inngår i konssrnkontoordningen hvor Norconsult Holding AS sr lånBdebitor. lnnvilget kreditt
utoiør kr 250 OO0 0ì00, Eiendommen i Vestfjbrdgaten 4, Sandvika er stilt som sikkerhet med en
paiteobligasion på kr 250 000 OOO (se noté 15)' Hiemmelshaver er Norconsult Eiendom AS,

Alle deltakers i flerkonlosystem€t er solidariske selvskylderkausjonister for de forplikte-lserìnkl renter som
llerkontoinnêhaver har ov-enfor banken t¡l enhvar lid. Ansvarel el begrenset til kI 250 000 000.

Garanli ikke er balanseføxt I(ONSERN

68 l?8 l0 239t o 2.q9 68 178

I 30 239 188 I78 Sum aarantiforolfl<telser som ikke er traluseført 188 178 130 239

Note nr. l? - Oppkjøp i løPet av inneværende regnskapsár

I\4ORSELSK.IP

Álle raù I t.a¡0ú Isonct

TidEpurl(t for
kjøp av

viÌksomlìet

Ã.ndel av
stetffie-

berettiget
kapital

eYvervet
Ãnskattelses-

Goodwill Levefid
år

3àr
l0 år

Provar ÄS*
Solem Ärkitektu¡ Ã.S**

0i.0r.2015
01.06.2015
01.10. z0I6

I00
IOO Yo

roo%

2738
I 500

30 000

2
I

30

534
780
000

Sum 34 238 34 315

' Ryjord AS Nord og Provar AS er innfusjonert i Byggcon AS lil regnskapsmess¡g og skaltemessig kontinuilet ì 201 5.

-.Aksiene i Solem Arkitektur AS ble formelt kjøpt pr 01.07.2014. Virksomhet€n ble solgt lil Norconsult AS med virkning fra 01.10.2015.

KONSERN

^lle 
LaIl i l-000l,ooner

Tidspunkt for
oppnäelse av

kontroll

Ãndel av
Stemme'

bexettiget
hapilal

eryeryet
.Ãnskatlelse s-

kost Goodwill Levetid

Ryjord
Provar

.AS No¡d*
AS*

0r.0I.20 t 5
01.06.2013
0r.09.2015
0r.09.2015
0l.I1.2015

Technogarden Magellan AS
Technogarden Älbatrose Prosjektledelse .AS

No¡consult LIiIG ÃS (resterende 200lo)

r00 %
l0O Y'
too v"
100 %
IOO Yo

z73A
I 500

500
21 000

439

ì 850
I 300

926
13 173

439

3å¡
3ä¡
Iår
5år
lår

26 t77 lz 688Sum

. Ryjord AS Nord og Provar AS or innlusjonert i Byggcon AS til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet i 201 5.

O.O,.r S2392667



TTI generalforsamlingen i Norconsult AS

Revisors bereüríng

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norconsult AS som består av selskapsregnskap, som viser et
overskudd på TNOK tg3 267, og konsernregnskap, som viser et overskudd på TNOK zo8 5r5.
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 3r. desember zot5, resultatregnskap
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daSltg leders ønsuarfor ârsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samwar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kont¡oll som
styret og dagllg leder finner nødvendig for â muliggiøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Reurbors oppgauer og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn avvår revisjon. Vi har
giennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

inneholder vesentlig feilinfomasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningeue i årcregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors s\iønn, herunder
wrderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det sþldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikomrdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et ârsregnskap som gir et retwisende bilde. Fbr¡nålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Bn revisjon omfatter også en wrdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensil¡ltsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapet og konsernet Norconsult AS' finansielle stilling per 91. desember 2015 og av deres resultater
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

PricewaterhouseCoopers AS, Strømsø Torg 9, Postboks eo78 Strønsø, NO3oog Drommen
T: oz3t6, otg. no.: 987 oog Z8 MvA,www.pwc.Do
Statsøutoríserte reuísorer, medlemmer au Den norske Reuìsorþrenîng og autorisert regnskapsførerselskap
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AS
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VEDLEGG 1.4

DOKUMENTASJON OM SPRÅKKUNNSKAPER



Norconsuk rþ
NOTAT

Oppdragsgiver: Tilbud 17

Oppdragsnr.: Tilbud 17 Dokumentnr-:201 Verslon:401

v

Tir:

Fra:

Dato

aenii

2017-04-24

Redegiørelse om språkkunnskaper

Tilbudt byggeleder Arne Niittyvuopio har følgende utgangspunkt for sine språkkunnskaper:

. Flyttet til Norge 1984 for å studere ved Østfold lngeniørhøgskole (1984-1987) og videre i NTH,

Trondheim (1987-1991). Se også vedlagte CV.
. Siden 1991 har Niittyvuopio jobbet i Norge lor Grøner AS i Finnsnes (1991-1995), Finnmark

Teknikk AS i Lakselv (1995-2004), Asplan Viak AS i Karasjok (2004-2010) og Norconsult AS i

Lakselv (201O-dd)

Arne Niittyvuopio snakker og skriver flytende norsk.

Med vennlig hilsen

Arne Niittyvuopio

401 2017-04-24 Redegjørelse om språkkunnskaper aenii safol aenll

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører

Norconsult. Dokumentet má bare benyttes til det fo¡mâl som oppdragsavtalen beskriver, og mà ikke kopieres ellet gjøres

tilgjengelig pà annen mâte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Vers¡on lDato Beskrivelse FagkontrollertUtarbeidet

lls95-lakselv\sgs-tllbud\tilbud 1^aen- bl hjelmsøyvn havøysund\notalredegJørelse om språk.docx 2017-04-24 | Side 1 av 1



VEDLEGG 1.5

SENTRAL GODKJENNING



llñr
CODKJENT FOR
ANSVÀRSRETT

DIREXIORATET FOR BYCCKVÄTITET

SentraL godkjenning av foretak for
ansvarsrett etter plan- og
bygningsLoven

SentraI godkjenning for: NORCONSULT AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 962392681, er gitt føtgende sentrate godkjenning i medhoLd av p[an-

og bygningstoven av 27. juni 2OOB $ 22-1 ogforskrift om byggesakav 26. mars 2O1O nr 488 (SAK1O)

¡ Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3
r Kontroll av Lufttetthet (i nye boliger) itiltaksklasse 1

> Kontroll av Bygningsfysikk itiltaksklasse 3

> Kontroll av Konstruksjonssikkerhet itiltaksklasse 3

> Kontroll av Geoteknikk itiltaksklasse 3

> Kontroll av Brannsikkerhet itiltaksklasse 3
¡ Kontroll av Våtrom (i boliger) itiltaksklasse 1

> Utførelse av lnnmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske

installasjoner) i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Arkitektur itiltaksklasse 3

> Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming itiltaksklasse 3

> Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Brannkonsept itiltaksklasse 3

> Prosjektering av Geoteknikk itiltaksklasse 3

> Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Bygningsfysikk itiltaksklasse 3

> Prosjektering av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner itiltaksklasse 3

> Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg itiltaksklasse 3

> Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Miljøsanering itiltaksklasse 3

> Prosjektering av Brannalarm, nødlys og ledesystem itiltaksklasse 3

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET I Tll:22 47 56 00 | Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo

Besøksadresse: Mariboes gate 13, Oslo / Hunnsvegen 5, Gjøvik I www.dibk.no



> Søker (for alle typer tiltak) itiltaksklasse 3

Cod kjen n in gen er rytd ig til O 4.12.2c_18

Codkjenningen er bare gytdig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentraL godkjenning betaLes innen fr¡stene.
Det gØres oppmerksom på at sentraI godkjenning for ansvarsrett skat trekkes titbake ved atvortige e[[er
gentatte overtredelser av bestemmetser gitt i etter i medhold av ptan- og bygningsloven.

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET I Tlf:22 47 56 00 | Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadresse: Mariboes gate 13, Oslo i Hunnsvegen 5, Gjøvik I www.dibk.no
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Norconsult.'

Deres ref.: Vår ref.:

0003300\HMS-erkiærinq NO_s
l)ato;
20 i 7-04-t I

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet
Denne erklæringen er i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 w.4O2, S 3-4 oS vedlegg 2.

Jeg bekrefter med dette at Norconsult AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravere i forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (lnternkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1g96 nr. 1127
i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når
det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodníng vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens
system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Med hilsen
Norconsult AS

Konsernsjef

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse- , miljø-
og sikkerhetslovgivningen.

Katrine J

Hovedverneom

Norconsult.AS I Pb 626. NO-1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, NO- 1338 Sandvika
Teì: +47 67 57 l0 00 I Fax: +47 67 54 4576

NO 962392687 MV.A

fumapost @norconsuìt.no
ww norconsult.no
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Norconsuk r| STAN DAR D OPPDRAGSBETI NG ELSER
VED KONTRAKTSBESTEMMELSER IHT. NS 8403

Oppdraget utfØres i henhold til NS 8403 'Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag", l. utgave april
2005, og fplgende betingelser, som. gielder foran NS 8403.

a) Kommunikasjon (NS E403 pkt.2.1,4.5,5.6 m.fl.)

Varsel, krav og andre meldinger kan sendes som epost til partenes representanter med den epostadressen som er
angitt i oppdragsavtalen/-bekreftelsen. For varsler og krav skal senderen be om og mottakeren sende bekreftelse på
at varselet er mottatt ved å svare på eposten.

b) Honorar (NS E403 pkt. 10.2 og 10.3)

Ved honorar etter medgått tid baseres timefpringen på en arbeidstid på 8 timer pr. dag og 40 timer pr. uke. Overtid
honoreres med samme timesats som for normal arbeidstid.

Timepriser reguleres l. januar hvert år i henhold til llnnsstatistikk fra Rådgivende Ingeniprers Forening (RIF),
lØnnsendring for sivilingeniører angitt i tabell "þnnsendring for samme eksamensår (nettolpnn)".

Alle honorarer oppgis eksklusive merverdiavgift, MVA, når ikke annet er spesifisert.

c) Utgifter (NS E403 pkt. 10.4)

Reiser og opphold godtgjøres i henhold til "Regulativ for reiser på statens regning".

Påslag på 5Vo pâ ang¡eldende fakturabel@p beregnes for fplgende dersom fakturering skjer gjennom Norconsult:

a) Faktura fra entrepren@rer, konsulenter eller leverandører

b) Offentlige gebyrer, kostnader til anskaffelse av ngdvendige grunnlagsdata (kartdata, eiendomsdata o.l.)

c) Kostnader til ekstern kopiering

d) Kostnader ved bruk av tjenester pålagt av oppdragsgiver (prosjekthotell/webhotell o.l)

d) Betaling (NS 8403 pkt. 11.1)

Norconsults standard faktura inkluderer ikke kopier av utgiftsbilag fra underleverutdører.

Dersom det ønskes kopi av utgiftsbilag må dette avtales spesielt.

Dersom det pnskes en spesialtilpasset faktura (hva gielder innhold, oppsplitting, oppsett e.l.), må dette avtales
spesielt.

e) Erstatningsansvar og forsikring (NS 8403 pkt. 5.2 og E.2)

I henhold til NS 8403 punkt 8.2 er Norconsults erstatningsansvar begrenset til tre millioner kroner for hvert
skadetilfelle og ni millioner kroner for hele oppdraget.

Norconsult har giennom forsikring dekket ansvar overfor oppdragsgivere i henhold til NS 8403 pkt. 5.2 ogï.2.

Norconsult AS, Hovedkontor: Vestfjordgaten 4, 1 338 Sandvika / Postboks 626, 1 g0g Sandvika

Ref.: Prosedvre for tilbud oo kontrakt

2015-08-10 utskrift 2017-04-24
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Norconsuk r$
NOTAT

Oppdragsgiver: Tilbud 17
Oppdragsnr.: Tilbud 17 Dokumentnr.:201 Versjon: A01

V

Tit:

Fra:

Dato

aenii

2017-04-24

Timepriser og andre utgifter

Honorar os utsifter

Honorar

Oppdraget honoreres etter medgått tid og timesats på kr. 950r- pr. time ekskl. mva.

Deltagelse i befaringer, kontrahsforhandlinger, byggemqter m.m

Reise-, kjpre- og kostgodtgjørelse i forbindelse med dette oppdraget er beregnet til kr 4 40O,- ekskl.
mya pr. mØte/befaring i Hav@ysund.

Med vennlig hilsen

Arne Niittyvuopio

401 2017-04-24 Timepriser og andre utgifter aenil safol aenil

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formâl som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

DatoVersjon Beskrivelse Utarbeidet
I 
Fagkontrollert 

I 
coor¡enr

jt895_laks€lv\895-t¡lbud\tlbud l^aen- bl hjelmsøWn havøysund\tireprlssr og andre utgitter.docx 2017-04-24 | Side 1 av 1
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Curriculum vitae CV VAO OG VEG

VAO OG VEG

Navn Arne Niittyvuopio

Utdannelse: 1987-1991 Norges Tekniske høgskole (NTH), Bygnings-
ingeniøravdelingen, I nstitutt for vassbygging

Kontaktinfo: +47 9t356320
arne.ensio. n¡¡ttyvuopio@ norconsult.com

Erfaring: ¿6 Af

26 âr innenfor tilbudt faggruppe

Språk: 3-språklig - Norsk, samisk og finsk

Niittwuopio har over 26 års erfaring fra rådgivende konsulenwirksomhet.

Hovedarbeidsområder har vært hovedplaner og saneringsplaner innen vannforsyning o Eavløp, samt utredninger,
skisseprosjektering, forprosjektering og detaljprosjektering innenfor vannforsyníng (grunnvannsanlegg, vannbehandling,
høydebasseng, trykk6kningsanlegg m.m.), avløp (avløpsrensing, utslippsanlegg, pumpeanlegg m.m.), overvannshåndtering,
vegbygging og feltutbygging, samt landbaserte akvakulturanlegg.

Arne Niittyvuopio er godkjent rådgiver innenfor fagområdene VAR-teknikk og overvann, vegbygging, feltutbygging og
la ndbaserte akvakulturteknologi.

Nøkkelkvallff kasjoner for dette
oppdraget

Videre utdannelse/ kurs

Stllling

Fagansvarlig for
prosjektering av veg, vann-,
avløps- og overvannsanlegg
Håndtering av ulike
grunnforhold
Kostnadsberegninger

r Gjennomf6ringsevne
r Fremdriftsplanlegging
¡ Universell utforming

a

a

2076

2016
20L5
2075
2074

Vann, avløp og nye rettsregler 2016, Tekna konferanse, 23-
24.tl.20L6
VA-fagsamling, 30-31.08.2016, Lillehammer
VA-fagsamling, 26-27.08.2015, Skien
Oppdragsledelse MULTI, 24-25.O8.2Ol5,Sandvika
Grunnkurs for BHF-spesialister - Byggherreforskriften,
24-25.71.2075, Bodø
Vanndammen 2014 - Vannseminaret, HiN, Narvik
Vanndammen 2011 - Vannseminaret, HiN, Narvik
NORVAR-dagene 200d Alta.
Vann, vannverk & nye rettsregler, Gardermoen.
Vann, vannverk & nye rettsregler, Drammen.
AutoCAD 2000 Oppdateringskurs, Cadnet Nord AS.

Vannforsyningskonfera nsen 1999, Alesund.
Den 1. nordiske vannforsyningskonferansen, Kristiansund.
Revidert plan- og bygningslov med tekniske forskrifter
(TEK), saksbehandling (SAK) og godkjenning av foretak
(GoF), Noodt & Reiding AS.

Grunnkurs NovaCAD, Nestor Nord AS.

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen, NIF

NORCONSULT AS, Lakselv
Sivilingeniør, Miljø, vann og sikkerhet
ASPLAN VIAK AS, Karasjok

2AL4
2OLL

2004
2002
2000
2000
1999

1998

1998

1998

1995

2010 - dd

2004-2070
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1995 - 2004

1991 - 1995

Sivilingeniør, VAR-teknikk, Gruppeleder VAR

FINNMARK TEKNIKK AS, Lakselv

Sivilingeniør, VAR-teknikk
GRøNER TRoMsø AS, Finnsnes

Sivilingeniør, VAR-teknikk

Referansepros¡ekter

Prosjekt
Oppdragstidspu nkt
Byggeår

Størrelse NoK, BTA

Byggets funksjon
Faser

Nøkkelpersonenes rolle
Oppdragsgivers/byggherrens re-
feranseperson

Prosjekt
Oppdragstidspu nkt
Byggeår

Størrelse NOK, BTA

Oppdrag

Faser

Nøkkelpersonenes rolle
Oppdragsgivers/byggherrens
referanseperson

Prosjekt
Oppdragstidspunkt
Byggeår

Størrelse NoK, BTA

Oppdrag
Faser

Nøkkelpersonenes rolle
Oppdra gsgivers/byggherrens

referanseperson

Prosjekt
Oppdragstidspu nkt
Byggeår

Størrelse NOK, BTA

Oppdrag
Faser

Nøkkelpersonenes rolle
Oppdragsgivers/byggherrens
referanseperson

Prosjekt
OppdraBstidspu nkt
Byggeår

Størrelse NOK, BTA

Oppdrag
Faser

Nøkkelpersonenes rolle
Oppdragsgivers/byggherrens
referanseperson

Alta videregående skole
2015 - 2016
2015 - pågående (ferdígstilles 2017)

200 mill. NOK, et nybygg på ca 6000 m2 BTA itillegg til renovering og ombygging av

det eksisterende arealet.
Undervisningsbygg
Detaljprosjektering av utvendie VA (RIVA) - oppfølging under utførelse

Oppdragsleder og Fagansvarlig RIVA

Daglig leder Halvdan Heggheim tlf: +47 916 91 939

lldskogmoen industriområde
2016
Utbygging starter 2017
10 mill. NOK

Detaljprosjektering av vann- oag avløpsledningsanlegg inkl. pumpestajon for avløp,

samt detaljprosjektering av veganlegg med gatelys inkl. anbuds- og kontraheringsfase

Detaljprosjektering - Byggeledelse
Prosjekteringsleder, Oppdragsleder og Fagansvarlig Vann og Avløp - Byggeleder

Prosjektleder @yvind Jonas, tlf: +47 932 16 333

Ravdojok vannverk, Karasjok

20L6
2016 - pågående (antatt ferdig 2017)

Antatt 1,7 mill. NOK

Oppgradering av inntaksledning inkl. ny silkum for Ravdojokk vannverk

Forprosjektering - Detaljprosjektering - Byggeledelse

Prosjekteringsleder, Oppdragsleder, Fagansvarling Vann og AvløP samt byggeleder

Prosjektleder Torgr¡m Kemi, tlf: +47 928 58 084

GSFF Landersfjord Fiskefelle - Sekundærsikring
2076
2076 -2017
12 mill. NOK

Detaljprosjektering av sekundærsikring av utløp fra landbasert settefiskanlegg

Detaljprosjektering - Anbudsfase - Oppfølging under utførelse

Prosjekteringsleder, Oppdragsleder og Fagansvarlig Vann og Avløpsanlegg

Prosjektleder Willy Johansen v/Grieg Seafood Finnmark AS, tlf. +47 997 98 620

Setteflskanlegg, Fríarflord - Laksefjord AS

2074-2016
201,4 -20t6
120 mill. NOK

Etablering av hoved- og bunnledninger ifm. TOG1

Detaljprosjektering - Oppfølging under gjennomføring/utførelse

Oppdragsleder og Fagansvarlig Vann og Avløpsanlegg

Norconsuk o$

Laksefjord AS v/ Frank Valle, tlf: +47 917 72 O43

CV VAO OG VEG Arne Ni¡ttyvuopio 2
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Prosjekt

Oppdragstidspunkt
Byggeår

StØrrelse NOK, BTA

Oppdrag

Faser

Nøkkelpersonenes rolle
Oppdragsgivers/byggherrens
referanseperson

Prosjekt
Oppdragstidspunkt
Byggeår

Størrelse NOK, BTA

Oppdrag

Faser

Nøkkelpersonenes rolle
Oppdragsgivers/byggherrens
referanseperson

Prosjekt
Oppdragstidspu nkt
Byggeår

Størrelse NOK, BTA
Oppdrag

Faser

Nøkkelpersonenes rolle
Oppdragsgivers/byggherrens
referanseperson

Settefiskanlegg, Friarfjord - laksefiord AS - Etablering av midlertidig 1000 mm PE-
hovedvannledning
2014 -2075
2074 -2075
25 mill. NOK

Detaljprosjektering av 1000 mm midlertidig vannledning ifm. rehabilitering av dam ved
Friarfjordvatnet, samt etablering av 2 stk. nye 730 mm PE-hovedvannledninger inkl.
samle-/ventilkum, anbudsfase og oppfølging under utførelse
Detaljprosjektering - Anbudsfase - Oppfølging under gjennomf6ring/utfprelse
Prosjekteringsleder, Oppdragsleder, Fagansvarlig Vann og Avløpsanlegg

Laksefjord AS v/ Frank Valle, tlf: +47 917 12 O43

Rehabilitering av VA-nett med veganlegg i Kirkeveien og Rådhusveien, Kjdllefjord
2074
2074
4,8 mill. NOK

Detaljprosjektering av vann-, avløps- og overvannsanlegg, samt detaljprosjektering av
veganlegg
Detaljprosjektering - Byggeledelse
Prosjekteringsleder, Oppdragsleder og Fagansvarlig Vann og AvlØp

Prosjektleder Kjell Wian v/Lebesby kommune

Utsklfting avnn og avl6p i Klrkeveien inkl, utbedrlng gang- og sykkelvefen, Lakselv
2073-2014
2074-20t5
7,8 mill. NOK

Detaljprosjektering av vann-, avløps- og overvannsanlegg, samt detaljprosjektering av
veganlegg
Detaljprosjektering - Byggeledelse
Prosjekteringsleder, Oppdragsleder og Fagansvarlig Vann og Avløp.

Prosjektleder @yvind Jonas, tlt: +47 932 76 333

Norconsuk å CV VAO OG VEG Arne N¡ittyvuopio 3
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Norconsult,{S, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika I TeL: 6? 5? l0 00 | E-post: Fornan.Etternavn@norconsult,com

NTTTTnIUOPTO, .[RNE
Sivilingeniør, Miljø, vam oçt sikkerhet

O
n
F
o
F

3
s
È
Þ
H

NASJONALITET
FøDSELSAR:
SPRÅK:

UTDANNELSE:
1 991

1 987

2004 - 2010

1 995 - 2004

'1991 - 1995

ETTERUTDANNELSE/KURS :

2016 VA{agsamling,30-31.08.2016, Lillehammer
2015 VA{agsamling,26-27.08.2015, Skien

2015 Oppdragsledelse MULTI,24-25.08.2015, Sandvika

2014 Grunnkurs for BHF-spesialister - Byggherreforskriften,
24-25.11.2015, Bodø

2014 Vanndammen 2014 - Vannseminaret, HiN, Narvik

2011 Vanndammen 201 1 - Vannseminaret, HiN, Narvik

2OO4 NORVAR-dagene 2004, Alta.

2002 Vann, vannverk & nye rettsregler, Gardermoen.
2000 Vann, vannverk & nye rettsregler, Drammen.

2000 AutoCAD 2000 Oppdateringskurs, Cadnet Nord AS.
'l 999 Vannforsyningskonferansen 1999, Alesund.

1 998 Den 1. nordiske vannforsyningskonferansen,
Kristiansund.

'l 998 Revidert plan- og bygningslov med tekniske forskrifter
(TEK), saksbehandling (SAK) og godkjenning av

foretak (GOF), Noodt & Reiding AS.

1998 Grunnkurs NovaCAD, Nestor Nord AS.

1995 Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen, NIF

STILLING
2010 -

Finsk
1 955
Norsk, finsk, samisk, engelsk

Sivilingeniør, Norges Tekniske Høgskole, Trondheim
Bygningsingeniøravdelingen, lnstitutt for vassbygging

Østfold lngeniørhøgskole, Sarpsborg

Bygg- og anleggsavdelingen

NORCONSULT AS, Lakselv
Sivilingeniør, Miljø, vann og sikkerhet
ASPLAN VIAK AS, Karasjok
Sivilingeniø r, VAR-teknikk, Gruppeleder VAR

FINNMARK TEKNIKK AS, Lakselv
Sivilingeniø r, VAR-teknikk
cRØNER TROMSØ AS, Finnsnes

Sivilingeniør, VAR{eknikk

SAMMENDRAG:
Arne Niittyvuopio er utdannet sivilingeniør
fra NTH, Bygningsingeniøravdelingen -

lnstitutt for vassbygging i 1991.

Niittyvuopio har over 26 års elaring fra
råd givende konsulentvirksomhet.
Hovedarbeidsområder har vært
hovedplaner og saneringsplaner innen
vannforsyning og avløp, samt utredninger
og detaljprosjektering innenfor
vannforsyning (grunnvannsanlegg,
vannbehandling, høydebasseng m.m.),
avløp (avløpsrensing, utslippsanlegg
m.m.), feltutbygging og landbasert
akvakulturanlegg.

Niittyvuopio har hatt byggelederfunksjon i

diverse prosjekter i utførelsesfasen.

UTENLANDSERFARING:

o
FORENINGER:

$ tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening
Ò
o
PUBLIKASJONER:
àk
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PR.trKSIS

2010 - NORCONSüLT AS, LÃKSELV
SIvItINcEIl[I øR., nÆtl''ø, VÃNN Oc SIKKERHET

201 6

Kokelv Transport og Maskin AS
Utarbeidelse av søknad om utslipp av sanitært gråvann fra fritidsbolig for gnr. 21, bnr. 1,Ínr.32- Hilmar Gerhardsen
Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
Ravdojok vannverk - inntaksledning - Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurranse- og tegningsgrunnlag inkl.
anbuds- og kontraheringsfase. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Porsanger boligstiftelse
Detaljprosjektering av infiltrasjonsanlegg for Børselv mottak. Fagansvarlig og medarbeider

Banak Eiendom AS
Transportterminalen ved Banak, Lakselv Lufthavn (RIVA) - Detaljprosjektering av VA-anlegg med tegningsgrunnlag.
Fagansvarlig og medarbeider.

Karasjok kommune
Ravdojok vannverk - forprosjekt inntaksledning. Utarbeidelse av forprosjekt lor inntaksledning med alternative løsninger
for inntakssil, silhus og kummer. Utarbeidelse av kostnadsestimat. Fagansvarlig og medarbeider.

Rikardsen Transport AS
Slambehandlingsanlegg v/Mánnevárri, Karasjok - Utarbeidelse av redegjørelse for virksomhetens omfang slik at
Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. Utarbeidelse av byggesøknader og avklaring av tomta med
FeFo. Fagansvarlig og medarbeider.

Banak Eiendom AS
Prosjektering av avkjørsel og adkomst til transportterminalen. Fagansvarlig og medarbeider

Boreal Transport AS
Ombygging av smøregrav. Fagansvarlig og medarbeider

Paulsen Entreprenør AS
Asylmottaket í Børselv. Detaljprosjekter¡ng av infiltrasjonsanlegg. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
Tømmestasjon Vulluðguolba - Detaljprosjektering og utaröeidelse av konkurranse- og tegningsgrunnlag. Oppdragsleder
og fagansvarlig.

HammeÍest kommune
Hovedplan vann 2017-2020, Hammerfest kommune. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Polar Seafood Kjøllefjord AS
Utarbeidelse av utslippssøknad for prosessavløp. Detaljprosjektering av ledningsanlegg for overførings- og
utslippsledning (RIVA). Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
Karasjok barnehage/Guolban mánáidgárdi - Prosjektering av utvendig VA (RIVA) inkl. sandfang- og synkekummer med
infiltrasjonsmagasin. Oppdragsleder og fagansvarlig.

J:\895 Lakselv\89S-Personal\CV-ansatte\Àrne\CV-NiÍttyvuopio,Ãme20l6-09-l6.docx 2016-09-16 | Síde 2 av l0
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2015
Byggmester Bengt Andersen AS

Søknad om utslippstillatelse - Garasje Meistervik - Statnett. Utarbeidelse av søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Oppdragsleder og fagansvarlig.

Porsanger kommune
lldskogmoen industriområde - Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurranse- og tegningsgrunnlag inkl. anbuds- og

kontraheringsfase. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Harald Nilsen AS
Alta videregående skole - Prosjektering av utvendig VA (RIVA) inkl. sandfang- og synkekummer med

infiltrasjonsmagasin. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Porsanger kommune
Frostsikring av VA-anlegg I Trosteveien, Bjerklandsfeltet - Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurranse- og

tegningsgrunnlag. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Grieg Seafood AS/Unik Filtersystemer AS

Prosjektering av fiskefella, Landersfjord - Detaljprosjektering av avløpsledningsanlegg inkl. utslippsledning. Fagansvarlig

og medarbeider.

Rørmesteren AS
Kvenvikmoen kontrollstasjon (RIVA) - Utarbeidelse av tegningsgrunnlag for infiltrasjonsanlegg. Oppdragsleder og

fagansvarlig.

Karasjok kommune
Hovedplan vann 201 6-2024, Karasjok kommune. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
Hovedplan avløp 2016-2024, Karasjok kommune. Oppdragsleder og fagansvarlig

Kokelv Transport og Maskin AS

Utarbeidelse av søknad om utslipp av sanitært gråvann fra fritidsbolig for gnr. 21, bnr. 1, fnr. 33 - Bengt Altmann og gnr

21 ,bnr.1, fnr. 59 - Alf Henriksen og Gunn Jorunn Kristiansen. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
Kumutskifting - Trykkøkning LattoËluohkka - Detaljprosjektering. Oppdragsleder og fagansvarlig.

FeFo/Porsanger kommune
Tomt nytt administrasjonsbygg FeFo - Kostnadsestimat VVA-anlegg - Gjestgiveribrinken. Fagansvarlig og medarbeider

Askur AS/Kokelv Transport og Maskin AS
Vannuttak fra Grøtneselva, Kvalsund kommune - Søknad om tillatelse til tiltak. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Grieg Seafood Finnmark AS

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra drifts- og velferdsbygg med hybler, Nyvoll i Alta kommune - Gnr. 48, bnr
21 0 - Utslipp i sjøen. Oppdragsleder og fagansvarlig.

2014
Vadsø Vann og avløp KF
Vurdering av nødvendig areal for PS2 i Kaigata, Vadsø

Kenneth Eliassen, Port
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig i Karasjok kommune - Gnr. 2, bnr. 29 - lnfiltrasjonsanlegg.
Oppdragsleder og fagansvarlig.
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Porsanger kommune
Byggeledelse - Utskifting av vann og avløp i Kirkeveien, Lakselv. Oppfølging med teknisk bistand i byggelederfunksjon

Lebesby kommune
Forprosjekt - VA i Lille Ringvei, Store Ringvei og Breivikveien, Kjøllefjord. Utarbeidelse av forprosjekt med valg av
rehabiliteringsløsning og kostnadskalkyle.

Lebesby kommune
Rehabilitering av VA-nett i Kirkeveien, Raveien og Rådhusveien, Kjøllefjord - Detaljprosjektering og utarbeidelse av
konkurranse- og tegningsgrunnlag. Oppfølging med teknisk bistand under byggearbeidet. Oppdragsleder og
fagansvarlig.

Lebesby kommune
Hovedplan avløp 2015 - 2023. Lebesby kommune. Oppdragsleder og fagansvarlig. Proslektet under arbeid

Tromsø kommune
VA Fagervoll - Oppfølging med teknisk bistand.

JOPU Eiendom AS, Alta
RIVA for JOPU Eiendom AS, Alta - Detaljprosjektering av ledningsanlegg for vann, avløp og drens inkl. synkekummer
Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
Beredskapsplan vannforsyning, Karasjok kommune. Utarbeidelse av beredskapsplan inkl. ROS-analyse for
vannforsyning. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
lnternkontrollsystem vannforsyning, Karasjok kommune. Oppdatering av internkontrollsystem for vannforsyning.
Oppdragsleder og fagansvarlig. Prosjektet under arbeid.

2013
Roald Johansen AS
RIVA for COOP Lakselv - Utarbeidelse av tegningsgrunnlag for tilkoblingsledninger. Oppdragsleder.

Karasjok kommune
Bistand Rávdojohka vannverk, Karasjok. Utarbeidelse av kumtegninger ífm. trykkøkningsanlegg. Oppdragsleder.

Karasjok kommune
Utredning - Beregning av PE-belastning for Karasjok avløpsrenseanlegg. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Finnmark Plankontor AS, Karasjok
Veg og VA-prosjektering, Nordre Vågnes, Tromsø - Kvalitetssikring av planlagt vann-, spillvanns- og overvannsledninger
Oppdragsleder og fagansvarlig.

Laksefjord AS
Byggeledelse - Dam Friarfjordvatn. Teknisk oppfølging. Utarbeidelse av tegningsgrunnlag for tilkoblingsledninger
Fagansvarlig.

Laksefjord AS
Byggeledelse - Midlertidig vannledning, Laksefjord AS - Byggeledelse. Oppdrags- og byggeleder

Laksefjord AS
Utvidelse Laksefjord, Togl - Detaljprosjektering og utarbeidelse av tegningsgrunnlag for diverse ledningsanlegg med
materialleveranser for Sommer 1 og ny energihall. Fagansvarlig og prosjektmedarbeider.

Statsbygg Region Nord-Norge
Kostnadsoverslag for sjøvannsforsyning - Holmfjord feltstasjon. Utarbeidelse av skisseprosjekt med kostnadsoverslag.
Oppdragsleder og fagansvarlig.
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Porsanger kommune
Utskitting av vann og avløp i Kirkeveien, Lakselv - Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurranse- og

tegningsgrunnlag. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Tromsø kommune
Prosjektering VA Fagervoll - Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurranse- og tegningsgrunnlag for ledningsanlegg

og trykkøkningsanlegg. Prosjektmedarbeider og fagansvarlig.

Porsanger kommune
Hovedplan vann, Porsanger kommune. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Porsanger kommune
Hovedplan avløp, Porsanger kommune. Oppdragsleder og fagansvarlig.

2012
Laksefjord AS
Rehabilitering dam Friarfjordvatn - Midlertidig vannledning. Laksefjord AS. Detaljprosjektering og utarbeidelse av
konkurranse- og tegningsgrunnlag for ledningsarbeider og materialleveranser, samt utarbeidelse av SHA-plan.
Oppdragsleder.

Måsøy kommune
Tufjord vannverk - Grunnvannsanlegg. Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurranse- og tegningsgrunnlag for nytt
grunnvannsanlegg (2 stk. fjellbrønner, pumpe- og forsyningsledninger, høydebasseng, vannbehandlingsanlegg med
trykkøkning og signaloverføring). Oppdragsleder.

Nordkapp kommune
Registrering av vannforsyningssystem. Oppdragsleder

Nordkapphallen
Registrering av vannforsyningssystem. Oppdragsleder

Hammerfest kommune
Rullering av hovedplan avløp 2013 - 2016. Oppdragsleder

Lebesby kommune
Rehabilitering av VA-nettet i Bruveien, Elveveien og deler av Raveien. Utarlceidelse av konkurranse- og tegningsgrunnlag.
Oppdragsleder.

2011
Nesseby Smolt AS
Planleggingsbistand settefiskanlegg. Utarbeidelse av konsesjonssøknader iht. akvakulturloven og vannressursloven m.m
Oppdragsleder.

Hammerfest kommune
Teknisk planlegging av VA-anlegg i Skolebakken i Hammerfest. Utarbeidelse av konkurranse- og tegningsgrunnlag
Oppdragsleder.

AVINOR AS, Banak
Nytt avløp fra terminalbygget ved Lakselv lufthavn, Banak. Teknisk bistand og byggeledelse, samt utarbeidelse av SHA-
plan. Oppdragsmedarbeider og fagansvarlig.

John Myrvang AS, Hønefoss
VA-anlegg Nymobakken. Utarbeidelse av tegningsgrunnlag. Oppdragsmedarbeider.

Stig Baukop, Stavanger
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig ved Nattvatn iKarasjok kommune - Gnr.'13, bnr. 15 -

sandfilteranlegg. Oppdragsleder og fagansvarlig.

AVINOR AS, Banak
Vegarbeider med asfaltering ved Lakselv lufthavn, Banak. Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag og
SHA-plan. Byggeledelse. Oppdrags- og byggeleder.
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Laksefjord AS
Rømningssikring av utslippsledninger - Tiltak 20'l 0. Teknisk bistand og utarbeidelse av SHA-plan.
Laksefjord AS
Utslippsledning for settefiskanlegg. Teknisk bistand. Dimensjonering av ledninger. Oppdragsleder og fagansvarlig.

AVINOR AS, Kirkenes
Vannforsyning til Solgård ved Kirkenes Lufthavn, Høybuktmoen. Forprosjekt med alternative ledningstraseer
Oppdragsleder.

Vadsø Vann og Avløp KF
Storelv vannverk. Forprosjekt vannbehandlingsanlegg. Oppdragsleder

2004 - 20t0 .ESPIJÃN VLHI( ÃS, K.IRÃSJOK
SIVILINGENIøR, V.ER-TEIS\¡IKII

2010
Nesseby Smolt AS
Forstudie - Lokalisering av smoltanlegg. Vurdering av vannuttak til settefiskanlegg for lokalitetene i tilknytning til Gandvik
kraftstasjon, Nyelv og Reppenelv. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
Beredskapsplan vannforsyning inkl. ROS-analyse. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Karasjok kommune
Oppdatering av internkontrollsystem for vannforsyningssystem. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Kautokeino kommune
Beredskapsplan vannforsyning inkl. ROS-analyse. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Tana kommune
Hovedplan for vannforsyning. Oppdragsleder og fagansvarlig

Kautokeino kommune
Gartnetluohkka felt Blla, Kautokeino. Byggeledelse. Tidsperiode 2010-2013 (påSår). Oppdragsleder og fagansvarlig.

Tromsø kommune
Kroken avløpsanlegg. Oppfølging med teknisk bistand i byggelederfunksjon. Utarbeidelse "som bygget"-tegninger

Karasjok kommune
Søknad om godkjenning av vannverkene i Jergul og Suosjavri. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Kautokeino kommune
Detaljregulering av Gartnetluohkka boligfelt, felt BIV og BV, Kautokeino. Oppdragsleder og fagansvarlig

Rikardsen Transport AS, Karasjok
Slambehandlingsanlegg ved Mánnevárri, Karasjok. Søknad om utslippstillatelse. Oppdragsleder og fagansvarlig.

2009
Kautokeino kommune
Bebyggelsesplan for Gartnetluohkka boligfelt, felt Blla, Kautokeino. Detaljregulering av boligfelt. Oppdragsleder og
fagansvarlig.

Kautokeino kommune
Detaljprosjektering av VVA-anlegg (veg, vann og avløp). Gartnetluohkka felt Blla, Kautokeino. Oppdragsleder og
fagansvarlig.

Karasjok kommune
Karasjok avløpsrenseanlegg. Beregning av personekvivalenter til Karasjok avløpsrenseanlegg. Oppdragsleder og
fagansvarlig.

Torgeir Nordsletta, Holganjarga, Karasjok
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - infiltrasjonsanlegg. Oppdragsleder og fagansvarlig.
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Lars Nils Gaup
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - sandfilteranlegg. Oppdragsleder og fagansvarlig

Berlevåg kommune
Utskifting av vannledning VB-VKS. Kongsfjord vannverk. Byggeleder.

Tromsø kommune
Kroken avløpsrenseanlegg. Detaljprosjektering av ca. 1 ,6kmØ250/280 mm siøledninger, ca. 820 lm 250-1000 mm avløps'
/overvannsledninger og 2 stk. pumpestasioner. Oppdragsmedarbeider.

2008
Tana kommune
Detaljprosjektering av "sentrumsopprustning Tanabru Delområde 1 - Rådhusveien" inkl. utarbeidelse av
tilbudsgrunnlaget. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Lenvik kommune
Detaljprosjektering av "Rehabilitering fortau og VA-anlegg. Finnsnes" inkl. utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget.

Båtsfjord kommune
Detaljprosjektering av "Båtsfjord sentrum - Fase ll. Miljøgate RV891". Detaliprosjektering av veg-, vann-, avløps- og

overvannsanlegg inkl. utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Tana kommune
Sentrumsopprustning Tanabru Delområde 1 - Rådhusveien. Oppfølging med teknisk bistand i byggelederfunksjon

Tana kommune
Sentrumsopprustning Tanabru Delområde 8 - Miljøgate RV 98. Oppfølging med teknisk bistand i byggelederfunksjon

Kautokeino kommune
Vurdering av hygieniske barrierer for vannverkene Kautokeino og Maze. Oppdragsleder og fagansvarlig

Anders Rossing, Karasjok
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - infiltrasjonsanlegg. Oppdragsleder og fagansvarlig.

2007
Sør-Varanger kommune
Vurdering av konsekvenser av innføring av en ny avløpsforskrift. Oppdragsleder og fagansvarlig

Tana kommune
Detaljprosjektering av "sentrumsopprustning Tanabru Delområde I - Miljøgate RV 98'inkl. utarbeidelse av
tilbudsgrunnlaget. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Tana kommune
VVA Seidaguolban. Oppfølging med teknisk bistand i byggelededunksjon.

Berlevåg kommune
Detaljpròsjektering av "Utskifting av vannledning VB-VKS" inkl. utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget. Oppdragsleder og
fagansvarlig.

Måsøy kommune
Grunnvannsanlegg. Tufjord vannverk. Detaljprosjektering inkl. utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for nytt grunnvannsanlegg
bestående av 7 stk. fjellbrønner, ca. 2.40O lm ledningsanlegg, høydebasseng, vannbehandlingsanlegg med trykkøkning
inkl. signaloverføringsanlegg. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Tana kommune
Detaljprosjektering av "VVA Seidaguolban" inkl. utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget. Oppdragsleder og fagansvarlig.

2006
Måsøy kommune
Grunnvannsanlegg lngøy vannverk. Detaljprosjektering inkl. utarbeidelse av grunnlag for innhenting av
materialleveranser. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Båtsfjord kommune
Fase I - Utskifting av VA-anlegg
Oppdragsleder og fagansvarlig.

Båtsfjord sentrum. Detaljprosjektering av inkl. utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget.
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Tana kommune
Østre Seida vannverk. Detaljprosjektering inkl. utabeidelse av tilbudsgrunnlag for vannbehandlingsprosess basert på
koagulering med direktefiltrering inkl. trykksiling, UV-anlegg, trykkøkningsanlegg, dagtank på 50 m3, infiltrasjonsanlegg
med slamavskiller og SD-anlegg samt kontrahering. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Berlevåg kommune
Utbedring av Kongsfjord vannverk. Etablering av nytt vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, inntaksledning,
overføringsledning og pumpeledning og oppgradering av pumpestasjon inkl. overvåkings- og fjernstyringsanlegg.
Byggelederfunksjon.

Måsøy kommune
Grunnvannsundersøkelser i Måsøy kommune (Tufjord og lngøy vannverk). Oppdragsmedarbeider.

Tana kommune
Austertana vannverk. Utarbeidelse av dimensjoneringsgrunnlag for vannbehandlingsanlegg, pumpe- og
trykkøkningsanlegg, høydebasseng og ledningsanlegg (pumpe- og overføringsledninger). Oppdragsleder og fagansvarlig.

Tana kommune
Skiippagurra vannverk. Vurdering av alternative løsninger for sammenkobling av Skiippagurra vannverk og Lismajavre
vannverk. Trykkøkningsanlegg inkl. overføringsledning med tradisjonell elvekryssing med undervannsledning, alt. med
langhullsboring/styrtboring. Utarbeidelse av kostnadsoverslag. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Berlevåg kommune
Utarbeidelse av søknad om godkjenning av vannforsyningssystem til Kongsfjord vannverk. Oppdragsleder og fagansvarlig.

2005
Berlevåg kommune
Utbedring av Kongsfjord vannverk. Detaljprosjektering inkl. utarbeidelse av anbudsgrunnlag for nytt
vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, inntaksledning, ovedørings-/pumpeledning og oppgradering av pumpestasjon
inkl. overvåkin gs- og fjernstyringsanlegg. Oppdragsleder og fagansvarlig.

Bjørn Bygg AS
Vestre Mortensnes Bolig AS - Prosjektering av VVA og utomhus. Detaljprosjektering av veg-, vann-, avløps- og
overvannsanlegg samt utomhus og ledningsanlegg for søppelsuget (bossuget). Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
med tegningsgrunnlag. Oppdragsleder og fagansvarlig.

1995 - 2004 FINNM.IRß TEKNIKK .ã,S, L,ãKSELV
STVILINGENIøR, VÃR-TEKNIKK

2004
Statens vegvesen
Drensplan RV94 Kvalsund. Dreneringsanlegg RV94 i Kvalsund, inkl. utskifting av kommunalt VA-ledningsanlegg i
forbindelse med etablering av ca. 3,6 km gang- og sykkelveg. Oppføfging med teknisk bistand.

Statens vegvesen
Drensplan RV94 Kvalsund. Detaljprosjektering av dreneringsanlegg, samt utskifting av kommunalt VA-ledningsanlegg
langs RV94 i Kvalsund i forbindelse med etablering av ca. 3,6 km gang- og sykkelveg. Prosjektansvarlig VA-teknisk
planlegging.

Paulsen Entreprenør AS, Lakselv
Utsetting og innmåling av fundamentpunkter, kabelkummer m.m. Lakselv Lufthavn Banak.

AVINOR AS, Banak
Kontroll av stigeområdet. Bane 17 - lnnmåling av hindringer i stigeområdet. Rapport med tiltak. Prosjektansvarlig.

2003
Måsøy kommune
Utskiftning av VA-nett - Del ll Strandgata. Detaljprosjektering av vann-, avløps- og overvannsanlegg inkl.
avløpspumpestasjon for ca. 1.350 pe. Prosjektansvarlig VA-teknisk planlegging.
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2002
Porsanger kommune
VVA-anlegg for Klubben industriområde. Ca. 825 lm samleveg med bredde på I m, ca. 500 lm vann-, avløps- og

overvannsanlegg, trykkøkningsanlegg, ca. 2.900 lm sjøledning (vann) og utslippsanlegg med slamavskiller. Byggeleder.

Porsanger kommune
VVA-anlegg for Klubben industriområde. Detaljprosjektering av veg- vann- og avløpsanlegg, bestående av ca. 825 lm
samleveg med bredde på I m, ca. 500 lm vann-, avløps- og overyannsanlegg, trykkøkningsanlegg, ca. 2.900 lm sjøledning
(vann) og utslippsanlegg med slamavskiller. Prosjektansvarlig VA-teknisk planlegging.

2001
Måsøy kommune
lngøy vannverk. Utbedring av lngøy vannverk (høydebasseng, vannbehandlingsanlegg inkl. trykkøkning,
grunnvannsanlegg basert på fjellbrønner, ledningsanlegg, samt bunnplate av betong for vannbehandlingsanlegg og
høydebasseng). Byggeleder.

Måsøy kommune
lngøy vannverk. Detaljprosjektering av utbedringstiltak for lngøy vannverk (høydebasseng, vannbehandlingsanlegg inkl.
trykkøkning, grunnvannsanlegg basert på fjellbrønner, ledningsanlegg, samt bunnplate av betong for
vannbehandlingsanlegg og høydebasseng). Prosjektansvarlig VA-teknisk planlegging.

Måsøy kommune
Revidering av hovedplan for vannforsyning.

2000
Kautokeino kommune
Oppgradering av Kautokeino hovedavløpsrenseanlegg. Detaljprosjektering inkl. utarbeidelse av anbudsgrunnlag for
avløpstekniske prosessanlegg (kjemisk-mekanisk renseanlegg for 3100 pe), vurdering/dimensjonering av rensetekniske
løsninger, utarbeidelse av godkjenningssøknad, koordinering med hensyn til myndighetskrav. Prosjektansvarlig VA-teknisk
planlegging.

Narvik kommune
Utvidelse av Bjerkvik vannverk. Detaljprosjektering av utomhusarbeider med parkeringsplass, overvannsanlegg m.m.
Prosjektansvarlig VA-teknisk planlegging.

Hammerfest kommune
Utarbeidelse av søknad om godkjenning av vannverk. Antall vannverk: 7 stk.

Gamvik kommune
Utarbeidelse av reguleringsplan for Mehamn sentrum

1999
Måsøy kommune
Utskifting av vann- og avløpsnettet i 1. del av Strandgata i Havøysund. Detaljprosjektering av kommunaltekniske anlegg
inkl. veganlegg. Prosjektansvarlig VA-teknisk planlegging

Alta kommune
Utarbeidelse av søknad om godkjenning av vannverk. Antall vannverk: 6 stk.

Alta kommune
Utarbeidelse av hovedplan for vannforsyning

Alta kommune
Utarbeidelse av hovedplan lor avløp.

1998
Måsøy kommune
Utbedring av vann-, spillvanns- og overvannsanlegg i Søndregate i Havøysund. Byggeleder.
Måsøy kommune
Utbedring av vann-, spillvanns- og overvannsanlegg i Søndregate i Havøysund. Detaljprosjektering av kommunaltekniske
anlegg inkl. veganlegg. Prosjektansvarlig VA-teknisk planleggtng.

Sør-Varanger kommune
Utarbeidelse av hovedplan for vannforsyning
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1997
Porsanger kommune
Utbygging av Lakselv vannverk (4.780 pe). VA-tekniske anlegg bestående av 'l stk Ø300 mm grunnvannsbrønn,
høydebasseng på 1.500 m3, etablering av vannbehandlingsanlegg med trykksiling, kloranlegg, trykkøkningsanlegg m.m.,
samt etablering av bunnplate for vann. Oppfølging under byggearbeid med teknisk bistand.

Porsanger kommune
Utbygging av Lakselv vannverk (4.780 pe). Detaljprosjektering av VA-tekniske anlegg bestående av 1 stk Ø300 mm
grunnvannsbrønn, høydebasseng på 1.500 m3, etablering av vannbehandlingsanlegg med trykksiling, kloranlegg,
trykkøkningsanlegg m.m., samt etablering av bunnplate for vannbehandlingsanlegg og høydebasseng.

1996
Kautokeino kommune
Utarbeidelse av hovedplan og saneringsplan for avløp.

Måsøy kommune
Utarbeidelse av hovedplan og saneringsplan for avløp.

r995
Kautokeino kommune
Sokkisletta boligfelt. Detaljprosjektering av VVA-anlegg. Utarbeidelse av konkurranse- og tegningsgrunnlag.

l99l - 1995 GRØNER TROMSø ã,S, FINNSNES
SIVIÍJNGENIøR, V.IR-TEKNIKÍ<

f991-1995
Diverse hoved- og saneringsplaner i Troms fylke:
Lenvik kommune. Hovedplan for vannforsyning
Lenvik kommune. Hovedplan lor avløp
Lenvik kommune. Saneringsplan for avløp
ïranøy kommune. Hovedplan for vannforsyning
Tranøy kommune. Hovedplan lor avløp
Tranøy kommune. Saneringsplan lor avløp
Skånland kommune. Hovedplan for vannforsyning
Kvænangen kommune. Rammeplan tor avløp for Burfjord syd og vest

1995
Narvik kommune
Utslippsanlegg Straumsnes. Detaljprosjektering av utslippsanlegg Straumsnes bestående overførings- og utslippsanlegg
med slamavskiller.

1994
Lenvik kommune
Sandviklia boligfelt, Finnsnes. Detaljprosjektering av veg-, avløps- og overvannsanlegg i Sandviklia på Finnsnes
Prosjektansvarli g VA{eknisk planlegging.

Geoteam AS, Trondheim
Landmålingsarbeider i Senjahopen. Polarutsetting og innmåling, utsetting av overettmerker. Bestemmelse av dybden på
seilingsrenna (opplodding).
1993
Lenvik kommune
Detaljprosjektering av veg-, vann- og avløpsanlegg i Mellomlia Finnsnes. Prosjektansvarlig VA{eknisk planlegging.

Lenvik kommune
Finnsnes vannverk. Byggetrinn 3. Utskifting av Ø4OO mm overføringsledning med lengde på ca. 1O km. Oppfølging med
teknisk bistand i byggelederfunksjon.

1991-1992
Lenvik kommune
Finnsnes vannverk. Byggetrinn 3. Detaljprosjektering av ca. 1 0 km Ø4OO mm overføringsledning for Finnsnes vannverk
Prosjektansvarlig VA{eknisk planlegging.
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Norconsult.&

Måsøy Kommune
Rådhuset
9690 HAVøYSUND

Deres ref.:
27866001

Norconsult AS.
Brenneriveien 30, NO'9600 Hammefest
Tel: +47 78 60 85 00

Vâr rof,:
ghl/Byggeledelse WA - Havøysund

Dato:
2017-04-18

TILBUD BYGGELEDELSE VA HJELMSøWEIEN OG RASCHVEIEN

Vi viser til tilbudsinnbydelse på Doffin 31. mars 2017

Norconsult AS har med dette gleden av å gi tilbud på byggeledelse for de aktuelle arbeidene i Hjelmsø¡rveien

og Raschveien for en pris av

kr. 980,. ekskl. mva Pr. t¡me

Personell og kvalifikasjoner
Byggeledelsen vil bli utført av vår senioringeniør Geir H. Leite som har 13 års erfaring som prosjekt - og

byggeleder hos rådgivende ingeniører (NNBK AS, Sweco AS og Norconsult AS) og 23 års erfaring som teknisk

sjef i kommune, hvor bl.a. utbygging og renovering av VA - anlegg var en del av oppgavene. Leite har bl.a.

hatt byggeledelse for vann og strømforsyning til Melkøya i forbindelse med utbyggingen av Snehvit i 2002,

opparbeidelse av boligfelt Olaug Hays vei og Tyvenlia i Hammerfest i 2003, renovering VA Nordre gate

Havøysund 2011 og etablering av nytt industriområde for Mekano Eiendom AS 2016, som de mest VA-
relaterte. Av andre større prosjekter kan en nevne byggeledelse grunn - og betongarbeider på Havøygavlen

for Arctic Wind AS, byggeledelse for utvidelse av sikkerhetsområdet og etablering av nytt lysanlegg for Avinor
på Hammerfest og Honningsvåg lufthavn, samt en rekke bygninger. På de fleste byggelederoppdrag har Leite

også hatt KU ansvar, og han er HMS - ekspert i hht. Norconsults eget utdanningsprogram,

Honorar og tilleggskostnader
Geir H. Leite bor i Havøysund og har hjemmekontor i Havøysund 1 - 2 dager i uken. Defte betyr at det verken

vil påløpe reisetid, bil - eller kostgodtgjørelse på de befaringer og møter hvor Leite deltar på disse dagene, og

en vil legge opp til at befaringer, byggemøter osv. avholdes på mandag og/eller torsdag/fredag. Byggherre vil

såtedes kun bli fakturert de timer som faktisk brukes på befaring og byggemøter, samt skriving av

befaringsrapporter og byggemøtereferater, KU - oppfølging/rapportering, endringsbehandling, faktura-

oppfølging mv. Dette betyr at det vil påløpe langt færre forbrukte timer enn tilreisende konkurrenter som har 2

- 3 timer reisetid hver vei for hver befaring i Havøysund.

Norconsult AS
Norconsult AS er et landsomfattende rådgivende ingeniørfirma med over 3100 ansatte i Norge fordelt på de

fleste fagfelter. Selskapet eies av de ansatte og har en solid økonomi. Vi har sentral godkjenning på de fleste

fagfelter i de høyeste tiltaksklasser.

Hovedkontor:
Vesttiordgaten 4, NO-1 338 Sandvika
Pb. 626, NO-1303 Sandvike

No 962392687 MVA
firmapost@norconsult. no
www. norconsult.no
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Forbehold
Vi har ingen forbehold, utover det som fremgâr iVedlegg 2.1 om reisetid og bilgodtgjørelse i helt spesielle
tilfeller.

Vedståelse av tllbud
Vi bekrefter at vi står ved vårt tilbud i minimum 60 dager etter tilbudsfristens utløp 24. april2017

Vi håper vårt tilbud tilfredsstiller deres krav og ser frem til et godt samarbeid på prosjektet.

Med vennlig hilsen
Norconsult AS
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Tilbudspris
Byggeledelsen tilbys gjennomfØrt etter medgått t¡d t¡l en timepris på kr. 980,-

ekskl. mva.

Arbeidsoppgaver
Tilbudsprisen gjelder for den fysiske medgåtte t¡d t¡l gjennomfØring av

befaringer og skriving av befaringsrapport, forberedelser og gjennomføring av

oppstartsmøte og byggemØter, skriving av møtereferater, vernerunder i forkant

av byggemøter, KU - rapportering, eventuell avvik og endringsbehandling,

kontroll av fakturaer, attestasjonsregnskap, ferdigbefaríng, overtakelse og

eventuell oppfølging av feil og mangler.

Tilleggskostnader

Da vi vil bruke senioringeniør Geir H. Leite med bosted Havøysund på oppdraget

vil det normalt ikke tilkomme reisetid, b¡l og kostgodtgjørelse. Unntak for dette

kan være i helt spesielle tilfeller, dersom det oppstår situasjoner hvor Leite må

ta en ekstra tur til Havøysund utenom de fastsatte dagene, og hvor dette ikke

kan vente en dag eller to. I tillegg kan det bli aktuelt med reisetid dersom det i

forbindelse med ferieavviklingen skulle bliaktuelt med befaring av stedfortreder

enten fra Hammerfest eller Lakselv. Kjøretiden fra Hammerfest/Lakselv til
Havøysund er til sammen 5 timer tur/retur og bilgodtgjØrelsen utgjØr kr.1-4L5,-

Men vårt utgangspunkt er at slike tillegg ikke skal komme til anvendelse



Norconsuk e|
Norconsult ÃS, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika I Tel.: 67 57 t0 00 I E-post: geir.h.leite@norconsult.com

GEIR H. LEITE
Ingeniør Hammerfestkontoret

SAMMENDRAG:

Av mine 36 år i arbeidslivet etter ingeniør-

utdannelsen har jeg vært 22 àr som teknisk
sjef i Måsøy kommune. I denne tiden har
jeg i tillegg til den daglige drift av teknisk
sektor også hatt en rekke oppdrag med

byggeprosjekter så vel bygninger som

kommunaltekniske anlegg, både nybygg og

renoveringsprosjekter. I dette arbeidet har

økonomioppfølgingen vært en vesentlig del

av arbeidet, itillegg til regelverket rundt
offentlig innkjøp.

Som prosjekt - og byggeleder gjennom 13

år i Nordnorsk Byggekontroll AS, Sweco

Norge AS og Norconsult AS har jeg fått
svært god kunnskap til så vel utarbeidelse
av kontrakter, som oppfølging av disse opp

mot anbudsdokumentene, kontrakts-
bestemmelsene, gjeldende Norsk Standard

og byggherreforskriften. Som byggeleder
har jeg lang erfaring i kontroll av bygge-

arbeidene opp mot tegning og beskrivelse,

og de faglige beste byggetekniske
løsningene.
All min erfaring i kombinasjon med kursing i

tilstandsvurdering og taksering av

bygninger, gir meg høy formell kompetanse
også på dette feltet.

o
n
E
oc
Erc
=
-l
Þ
|fI

ETTERUTDANNE LSE/KURS :

1988 Brannteknisk byggesaksbehandling
1993 Brannsjefkurs - Norges brannskole

1997 Praktisk styrearbeid i aksjeselskaper
2005 Takstmannsskolen - Norges Takseringsforbund
2006 Våtromsnormen
2007 NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

installasjoner
2O1O Ny Plan - og bygningslov
2011 Offentlige anskaffelser
2012 NS 8405 og 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter
2012 Uavhengig Kontroll

2014 KU på byggeplassen HMS spesialist
2015 Tilstandsanalyse av boliger
2015 Verditaksering av boliger
2016 Uavhengig kontroll våtrom

NASJONALITET: Norsk
FøDSELSAR: 1953
SPRAK: NoTsK

UTDANNELSE:

1977 - 1979
1976 - 1977

1968 - 1971

STILLING:
1979 - 1981

1981 - 1990
1990 - 1991

1991 - 1997
1997 - 2000
2000 - 2009

2010 - 2013
2014 -

Narvik lngeniørhøyskole, bygg - og anleggsteknikk
Forkurs for lngeniørhøyskolen, Narvik

Leknes Statsrealskole

Takstinspektør Husbanken Hammerfest
Teknisk sjef Måsøy kommune
Bygningssjef og brannsjef Sigdal kommune
Teknisk sjef Måsøy kommune
Driftsleder Finnmark Miljøtjeneste AS

Avdelingsingeniør Nordnorsk Byggekontroll AS og

Sweco Norge AS
Teknisk sjef Måsøy kommune
lngeniør Norconsult AS

UTENLANDSERFARING
lngen

FORENINGER:
Norges lngeniør- og Teknologiorganisasjon

o
@ooo
N
o
o

Ek
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20t5-20t6

20r5

20t4-20t6

20t2-20t3

20t2 - 20t3

20tt -2012

2010 - 20r r

2009

2007 -2008

KOKELV BO OG SERVICESENTER
Byggeledelse for oppføring av nye Kokelv Bo - og Sen¡icesenter
Byggherre: Kvalsundkommune
Kostnad: Kr.30 000 000 ekskl. mva
Referanse: Rådmann Gunnar Lillebo

TILSTÃNDS.INÃIJYSE BYGNINGER IIÃMMERFEST LUFTIIÃVN
Tilstandsanalyse av terminalbygg og administrasjonsbygg
Byggherre: .Avinor ÃS
Kostnad: Kr. 100 000 ekskl. mva
Referanse: Ãvinor ÄS

OPP^IRBEII'EI,SE trV TNDTISTRIOMRÅDE
Byggeledelse opparbeidelse av industriområde Havøysund Patentslipp i{S
Byggherre: Mekano EiendomÃS
Kostnad: Kr. 32 000 000 ekskl. mva
Referanse: Daglig leder Ernst Seppola

SNEFIORD VÀNNVERK
Prosjektledelse for bygging av renseanlegg på Snefjord vannverk
Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr.3 500 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Edmund Mikkelsen jr.

I'I'FIORDVÃNNVERK
Prosjektledelse for utbygging av Tufjord vannverk
Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr. 12 000 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Edmund Mikkelsen jr

HÃVøYSUND HEI,SESENTER
Prosjektledelse for på - og ombygging av Havøysund Helsesenter
Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr. 52 000 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Edmund Mikkelsen jr.

V][ - ^ãNLEGG NORDRE GÃTE HÃVøYSUND
Prosjekt- og byggeledelse for renovering av vann og avløpsanlegg i
Nordre gate og Dalveien i Havøysund
Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr. 12 000 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Edmund Mikkelsen jr.

HONNING SVå,G IJUFTTIAVN
Byggeledelse for utvidelse av sikkerhetsområdet og etablering av nytt lysanlegg på
Honningsvåg lufthavn
Byggherre: ¡{vinor
Kostnad: Kr. 90 000 000 ekskl. mva
Referanse: Prosjektleder OIav Vinjerui

IIÃMMERFEST LUFTHÃVN
Byggeledelse for utvidelse av sikkerhetsområdet og etablering av nytt lysanlegg på
Hammerfest lufthavn
Byggherre: Ãvinor
Kostnad: Kr. 40 000 000 ekskl. mva
Referanse: Prosjektleder Olav Vinjeruí
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2008

2006 - 2007

2006

HÃVøYST'ND SKOLE
Byggeledelse for renovering av deler av Havøysund skole
Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr.8000 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Leif Vidar Olsen

INDUSIR.IUTLEIEBYGG HÃVøYSUND
Prosjekt- og byggeledelse for oppføring av industriutleiebygg i Havøysund
Byggherre: Måsøy Industrieiendom KF

Kostnad: Kr. 21 000 000 ekskl. mva
Referanse: TidligerestyrelederÃrvidMathisen

HAVøYSUND TORG
Byggeledelse for opparbeidelse og beplantning av Havøysund Torg mv.

Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr.7 500 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Leif Vidar Olsen

2006 IIAVøYSUND SKOLE
Byggeledelse for renovering av deler av Havøysund skole
Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr. 6 000 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Leif Vidar Olsen

2006 DS KÃI HtrVøYSTIND
Byggeledelse utvidelse av DS kai Havøysund havn
Byggherre: Havøysund Havnevesen KF

Kostnad: Kr. I 000 000 ekskl. mva
Referanse: TidligerehavnesjefÃlfLorentsen

2005 HÃVøTSUND SKOI,E
Byggeledelse for renovering av deler av Havøysund skole
Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr.6 500 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Leif Vidar Olsen

2004 IIAVøYSÜND HELSESENTER
Byggeledelse for ombygging av Havøysund Helsesenter
Byggherre: Måsøy kommune
Kostnad: Kr. 14 000 000 ekskl. mva
Referanse: Tidligere rådmann Leif Vidar Olsen

2003 TÍI'ENLIA BOI,IGFEI,T
Byggeledelse for opparbeidelse av Tyvenlia boligfelt
Veg, vann, avløp og gatelys
Byggherre: Hammerfest kommune
Kostnad: Kr. 7 000 000 ekskl mva
Referanse: DriftssjefJørn Berg

2003 HONNINGSVÅG PRODUKTER ÀS

Byggeledelse for renovering av industriutleiebygg
Byggherre: Statsbygg Nord Tromsø
Kostnad: Kr. 3 000 000 ekskl. mva
Referanse: Prosjektleder Annik Stigen
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2002

2002

l98r - t99Z

IItrVøYGã,VLEN VINDPÃRK
Byggeledelse for grunn og betongarbeider Havøygavlen vindpark
Grunnarbeider, vei og møllefundamenter
Byggherre: Ãrctic \,llind.A,S
Kostnad: Kr.360 000 000 ekskl. mva
Referanse: StyrelederLeifRagnarStrand

VÃNN OG STR,øIufORSYNING TII, MELKøYÃ
Byggeledelse for fremføring av vannledning og strømkabler fra
Hammerfest by til Melkøya
Byggherre: Statoil ÃS.4,

Kostnad: Kr. 18 000 000 ekskl. mva
Referanse: ProsjektlederSynnøve Helland

DTVERSE PROS|EKTER
Byggeledelse for betongkai indre havn Havøysund
Byggeledelse for industriområde og dypvannskai Hallvika Havøysund
Prosjekt og byggeledelse for opparbeidetse av boligområde Havøysund
Prosjektledelse oppføring av utleieboliger i Havøysund
Prosjektledelse renovering Måsøy rådhus
Byggeledelse flfebryggeanlegg på Ingøy og Måsøy
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AVTALE BRANNVER¡ISAMARBEID

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
17184

Arkiv: }i474 &,10

Saksnr
55117

13lt7

Ufvalg
Kommunestyret
Teknisk komite

Møtedato
26.r0.2017
07.r1.2017

Rådmannens innstilling:
Teknisk komite vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal

dermed være med på prosessen videre, i forhold til utredning av felles brann og

redningsordning.

Teknisk komite innstiller at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre et prosjekt for å utrede

fremtidige organisasjonsformer for en felles brann - og redningstjeneste.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.10.2017 sak 55117

Behandling:
Repr. Rune Mathisen (AP) fremmet fblgende forslag til vedtak:

Kommunestyret sender saken tilbake til teknisk komite hvor saken hører hjemme.

Kommunestyret ber teknisk komite å danne en bred gruppe som ser på fremtidig

organiseringsform for Måsøy Kommune sin fremtidig brann- og redningstjeneste. Gruppen

skal være representert av både tillitsvalgte innen btann, politikere og kompetanse personer

innenfor område.

Teknisk komitè innstiller til formannskapet og kommunestyret for videre behandling.

Kommunestyret ber også om at lages en uttalelse fra Måsøy Kommune i forbindelse med

høringsrunde i forbindelse med forslag til nye forskrift inne brann- og redningstjeneste.

Høringsuttalelsen behandles først i teknisk komite før den oversendes videre til
formannskapet for videre behandling.

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt mot 8 stemmer
Forslag fremmet av repr. Rune Mathisen - Vedtatt motT stemmer

Vedtak:
Kommunestyret sender saken tilbake til teknisk komite hvor saken hører hjemme.

Kommunestyret ber teknisk komite å danne en bred gruppe som ser på fremtidig

organiseringsform for Måsøy Kommune sin fremtidig brann- og redningstjeneste. Gruppen
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skal være representert av både tillitsvalgte innen brann, politikere og kompetanse personet

innenfor område.

Teknisk komitè innstiller til formannskapet og kommunestyret for videre behandling.

Kommunestyret ber også om at lages en uttalelse fra Måsøy Kommune i forbindelse med

høringsrunde i forbindelse med forslag til nye forskrift inne brann- og redningstjeneste.
Høringsuttalelsen behandles først i teknisk komite før den oversendes videre til
formannskapet for videre behandling.

Enst. vedtatt

Dokumenter:
DOK I

DOK I

DOK I

17t84-17 30.01.2017 RAD/DRU/SKR M74 &10
Hammerfest kommune/Måsøy kommune
AVTALE BRANNVERNSAMARBEID MELLOM MÅ,SØY OG HAMMERFEST KOMMLINE
17t84-17 25.10.2017 RAD/FSK/LIL l|/I74 &.10

Måsøy, Kvalsund og Hammerfest brann- og redningstjeneste
FORPROSJEKT FOR FELLES BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
17184-17 25.10.2017 RAD/FSK/LIL M74 &.10

Brannsjefen
BESLUTNINGSGRLINNLAG

Innledning:

Måsøy kommune har tidligere hatt egen brannsjef i 30 % stilling. lll-17 sa brannsjefen opp

sin stilling, og gikk med det tilbake til sin opprinnelige stilling. Som følge av det tok
rådmannen kontakt med Hammerfest kommune for å kjøpe tjenester for å dekke behovet for
brannsjef, og en midlertidig kontrakt ble inngått.

Som følge av dette har Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommune gjennomført et forprosjekt
hvor man så avdekket mulige måter å organisere brann- og redningstjenesten på sikt. Det er

behov for å gjennomføre et interkommunalt prosjekt som utreder fremtidige
organisasjonsformer for brann- og redningstjenesten for Hammerfest, Kvalsund og Måsøy

kommuner. Også andre kommuner har tatt kontakt og utvist interesse for prosjektet.

26. oktober behandlet Måsøy kommunestyre sak: 17155 felles brann og redningsordning.

Vedtak:
<Kommunestyret sender saken tilbake hvor saken hører hjemme. Kommunestyret ber teknisk
komite å danne en bred gruppe som ser på framtidig organiseringsform for Måsøy kommune

sin framtidige brann- og redningstjeneste. Gruppen skal være representert av både tillitsvalgte
innen Brann, politikere og kompetanse personer innenfor området. Teknisk komite innstiller
til FSK, og KST for videre behandling. Kommunestyret ber også om at det lages en uttalelse

fra Måsøy kommune i forbindelse med høringsrunde i forbindelse med forslag til nye

forskrifter innen brann- og redningstjenesten. Høringsuttalelse behandles først i teknisk
komite før den oversendes videre til formannskapet for videre behandling>

Saksutredning:

Brann- og redningstjenesten blir stadig mer kompleks, samtidig som at kravene til ledelse er

styrket fra sentralt hold. Dette fører til at mange kommuner ikke har eller klarer å rekruttere

ledelse som imøtekommer kravene i dimensj oneringsforskriften.
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Hammerfest Brann og Redning innehar denne kompetansen og har bygget opp gode

internkontrollsystemer for sin drift. Dette har førttil at flere kommuner har søkt å samarbeide

med Hammerfest, og at Brannsjefen i Hammerfest pr dato også er brannsjef i Kvalsund og

Måsøy kommuner.

Neste år vedtas en ny <dimensjoneringsforskrift>, som er forespeilet å stille vesentlig
strengere krav til ledelse av brann- og redningstjenesten. Et av kravene som ligger i utkastet til
forskrift, er at brannsjef samt ledere for hhv beredskapsavdeling og forebyggende avdeling
skal være i 100 % stillinger. Dette vil medføre at alle kommuner må ansette 3 personer i 100

% stilling, mens de fleste kommunene i dag kun har en stilling i20 - 50 %. Det fremkommer
også i utkastet til forskrift, at det vil stilles krav om overordnet vakt i alle kommuner og at det

ikke vil være tillatt å ha felles vaktordning med utrykningsleder/overbefal. Hammerfest Brann

og Redning er pr dags dato overordnet vakt for Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommuner.

Samlet vil dette føretil store utfordringer for kommunene, både mht lønnskostnader og
rekruttering.

Det er gjennomført et forprosjekt mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommuner.
Mandatet var å kartlegge dagens situasjon og vurdere mulige samarbeidsformer. Under
prosjektets gang ble det påvist at servicetilbudet var ulikt i de forskjellige kommuner og at det

foreligger et grunnlag for videre utredning. Dette begrunnes bla ved at det innen forebyggende

arbeid, rapporteres om ulik kvalitet og praktisering av tilsyn og saksbehandling. Forskjellene
på kompetanse i kommunene, tilsier også at martvil kunne kvalitetssikre tjenestetilbudet og

beredskapsarbeidet på en mer effektiv måte enn ved små enheter i de enkelte kommunene.

Arbeidsgruppen tilråder ä gä videre med et hovedprosjekt med mål om å etablere en felles

brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest. Gjennom
forprosjektperioden har arbeidsgruppen fatt signaler om at flere kommuner kan være

interessert i å delta i et hovedprosjekt. Arbeidsgruppen tilråder at flere kommuner i Vest-

Finnmark går sammen om å danne en ny felles brannregion, for å kunne maksimere gevinster

og besparelser, redusere etableringskostnadene og skape mer politisk interesse for prosjektet.

Felles ROS vil være en sentral den av hovedprosjektet.

Med bakgrunn i Måsøy kommunestyrets vedtak sak: 17155 felles brann og redningsordning

har Rådmann forslag til arbeidsgruppe.

Teknisk komite (to representanter)
Rådmann
Hovedtillitsvalgt (Ottar Kaspersen)
Hovedvemeombud (V/iggo J. Kuivalainen)
Representant for brannvesenet (Tom Sjursen)

Teknisk komite er delegert myndighet fra kommunestyret til og konstituere arbeidsgruppe

Denne gruppen skal være deltakende for videre prosess

Gruppa skal utarbeide en uttalelse på vegne av Måsøy kommune i forbindelse med

høringsrunde <forslag til nye forskrifter brann- og redning>.
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Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Rådmannen er av den oppfatning av at man bør realitetsbehandle muligheten for å etablere en

felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest, og videre
at andre aktuelle kommuner gis mulighet til å delta i dette prosjektet.

Før en slik realitetsbehandling kan foretas, må det gjennomføres en grundig utredning slik at

alle sider av saken blir belyst. Ä, utarbeide en felles Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) for de

aktuelle samarbeidspartnerne, synes ävære en god måte å starte en slik utredning. Det er

viktig å se de lange linjene i en slik utredning, slik at man far identifisert resultater, kostnader
og gevinster over tid.

I et slikt prosjekt synes det riktig at alle aktuelle kommuner er representerte. Det bør vurderes
politisk deltagelse i prosjektet, da endringer av beredskap og sikkerhet bør forankres på

høyeste nivå.

Vedlegg:

- forprosjekt for felles brann- og redningstjeneste

- beslutningsgrunnlag

Havøysund, den 01 .ll.l7

Lill Torbj ørg Leirbakken/sign.
Rådmann

.lr-P"'1"
Lasse Danielsen
Teknisk sjef
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Forprosjekt <Felles brann- og redningstjeneste for kommunene Mås6y, Kvalsund og Hammerfestr

1 KONKTUSJON

Arbeidsgruppen er sammensatt av fagpersoner fra brann- og redningstjenesten, og har i dette
forprosjektet en felles oppslutn¡ng om at en felles brann- og redningstjeneste i regionen vil gi økt
kompetanse i alle ledd, bidra til et bedre servicetilbud og styrke beredskapen til befolkningen. En

felles ledelse og forebyggende tjenester med heltidsstillinger vil kunne kvalitetssikre tjenestetilbudet
og beredskapsarbeidet på en mer effektiv måte enn ved egne enheter i hver enkelt kommune.

lnnen forebyggende arbeid rapporteres det om ulik kvalitet og praktisering av tilsyn og

saksbehandling. Kostnader til utdanning av tilsynspersonell tilsatt i deltidsstillinger er høy, og den

faglige utviklingen er lav. Et samarbeid på forebyggende arbeid ansees til å være det området med

hvor potensialet for gevinst er høyest, i form av kvalitets ókning og bedre servicetilbud.
Forebyggende avdeling må dimensjoneres og bemannes i samsvar til lover og forskrifter, samt de

utfordringer regionen står ovenfor. For tilsynspersonell vil en stØrre enhet skape et fagmiliø, og den

nye organisasjonen burde ta samfunnsansvar med lærlingordning.

Beredskapens tilstedeværelse er viktig for regionen og den må opprettholdes i brannregionen. Ët

felles brannvesen må sørge for gode rammer og kompetanse tll alle tilsatte, slik at

beredskapstJenesten kan utføres på en trygg og sikker mâte. Utrykningsledernes kompetanse må

styrkes for å ivareta stedlig ledelse. En felles brannregion vil styrke beredskapen i d¡striktene med en

overordnet innsatsledelse over det som er dagens beredskap.

Det er vurdert tre ulike samarbeidsformer: kjøp av tjenester, vertskommunemodellen og

interkommunalt samarbeid (lKS). IKS samarbeid er den formen hvor kommunene setter ut brann- og

beredskapen til en egen virksomhet. Dette er samtidig den samarbeídsformen som forplikter
kommunene sterkest til samarbeid. Andre brannregioner kan vise til at IKS samarbeid har bldratt til
Økt fokus og prioritering for beredskapsarbeid, noe som har økt beredskapen i regionen.

Arbeidsgruppen anbefaler at interkommunalt selskap utredes som foretrukken samarbeidsform.

Arbeidsgruppen tilråder å gå videre med et hovedprosjekt med mål om å etablere en felles brann- og

redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest. lgjennom forprosjektets periode

har arbeidsgruppen fått signaler om at flere kommuner i Vest-Finnmark kan være interessert i å delta

i et hovedprosjekt. Arbeidsgruppen tilråder at flere kommuner i Vest-Finnmark går sammen om å

danne ny felles brannregion, for å kunne maksimere gevínster og besparelser, redusere

etableringskostnadene og skape mer politisk interesse for prosjektet. Felles ROS vil være en sentral

del av hovedprosjektet.

Forslag til plan for hovedprosjekt ligger vedlagt,
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Forprosjekt <Felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest>

2 INNLEDNING

Brann- og redningstjenesten har de siste tiår endret seg svært mye, fra å være en rendyrket enhet
som kun dro ut for å slukke brann til å nå være en tverrfaglig enhet med et vidt spekter av oppgaver.
Antall bygningsbranner går ned, og antall andre typer oppdrag går opp. Trafikkulykker, akutt
forurensning, båtbrann, drukning og arbeidsulykker er noe av oppgavene en brannkonstabel kan
måtte løse. Dette krever mer kompetanse, trening og utstyr.

Lovverk og forskrifter krever stadig mer av brann- og redningstjenesten, og det er utfordrende for
mindre kommuner å opprettholde kompetanse innen forebygging, saksbehandling og tilsyn. Dette gir
forskjeller i servicetilbud og kvalitet til befolkningen i regionen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i senere tid gitt sterke f6ringer for at
samarbeidet må styrkes mellom kommunene, og at det vil bli krav til heltidsstillinger blant ledere og
forebyggende personell i brann- og redningstjenesten.

I møte om felles brann- og redningstjeneste mellom kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest
ble det i møte Måsøy 26.L.20L7 nedsatt en styringsgruppe bestående av prosjektansvarlig Arne
Myrseth (brannsjef) og LillTorbj6rg Leirbakken (rådmann VlåsØy).samtidig ble det dannet en
arbeidsgruppe med prosjektlederJoakim Pedersen (overbrannmester Hammerfest), Kjetil Myrvoll
(inspektør Hammerfest), Johnny Holmen (feiermester Hammerfest) og Tom Sjursen (brannmester
vlåsøy).

3 BAKGRUNN

Hammerfest brann og redning (HBRE) tok våren 20L6 departementets signaler om realisering av
brannstudiens anbefalinger om (større og færre brannvesen> til etterretning og initierte samtaler
om fremtidens redningstjeneste basert på brannsjefenes regioninndeling fra høringssvaret til
brannstudien, fra m6te i Karasjok 2014. Det ble gjennomførtmøte med Måsøy og Kvalsund
kommune hvor det var ønskelig fra alle tre parter å utrede mulighetene for felles brannvesen. Hasvik
og Loppa var i denne runden positiv t¡l samtaler, men på grunn av administrativ begrenset kapasitet
lot ikke dette seg gjennomføre.

Kvalsund kommune har kjøpt ledelse av brann- og redningstjenesten, samt forebyggende -og
feienjenester hos Hammerfest Kommune siden 2014, ogfra 1. januar 2OL7 kj1per også Måsøy
Kommune ledelse av brann- og redningsvesenet hos Hammerfest Kommune. Samtidig ble det bestilt
et forprosjekt for kartlegging av videre samarbeid og samarbeidsform til en felles redningstjenesten
mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest.
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Forprosjekt nFelles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfestl

4 NNÅISCTTING FOR SAMARBEID
Den overordnende målsettingen for en felles brann og redningstjeneste er â sikre trygghet tll
reglonen gjennom tilsyn, veiledning og forebyggende oktiviteter ov god kvalitet. Regionen skal kunne
håndtere enhver tenkelig uønsket hendelse som oppstår. lnnbyggerne I regionen skal fö et godt og likt
servicetilbud,

Samarbeidet om felles brann og redningstjeneste skal
. Tilfredsstille dagens lover og forskrifter, samt regionens behov for kommunal beredskap
o l-løyne kompetansen blant utrykn¡ngsledere og brannkonstabler i distriktene

" Sikre effekt¡v utnyttelse av de samlede ressursene i regionen
¡ Utvikle organisasjonen til å møte fremtidige krav og behov

' Utvikle risiko- og sårbarhetsanalyse, og tilråde brannordning for brannregionen
¡ Sikre et klart ansvarsforhold til brann- og redningstjenesten
. Tilfredsstille krav til HMS, skitten/ren sone og jobbe aktívt for et bedre og mindre risikofylt

arbeidsmiljø.

Ledelse
¡ Ledelse på heltid
r Sikre god og effektlv ledelse av samlede ressurser i organisasjon
. Sikre gode arbeidsvilkår med fokus på forhold mellom ansvar og myndighet
o Utvikling av spisskompetanse i regionen
r Sikre samarbeid med nabobrannvesen i regionen

Beredskap
¡ Tilfredsstillende bemanning og vaktordning i regionen
. Øke kompetansen i alle ledd gjennom systematisk øvelse og opplæring
. Sikre høy kompetanse blant utrykningsledere i regionen
. Sikre grunnutdannelse blant alle brannkonstabler i regionen, samt annen nØdvendig

kompetanse vurdert ut fra regionens risiko
. Bedre tilpasset utstvr, og felles innkjøp og styring av materiell
. Mulighet for rotasjon av mannskap

Forebyggende
. økt kvalitet på tilsyn, saksbehandling og veiledning
. Bemanning i hele stillinger til å dekke regionen
¡ Videreutvikle kurs- og opplæringstilbudet mot offentlig'og privat
. økt inntjening

Feling og tilsyn
. Økt kvalitet på tilsyn og veiledning
. Forbedret servicetilbud tilforbrukerne, med fokus på å nå ut
r Sikre tilfredsstillende kompetanse og bemanning
. Legge til rette for hele stillinger
e Leg8e til rette for lærling-/lærekandidatordning
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Forprosjekt <Felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest>

5 SUKSESSKRITERIER

De viktigste suksesskriteriene er de grepene som må gjøres for at brukerne skal oppleve et bedre
servicetilbud og beredskap i dag, og ansatte skal bli ivaretatt og få en helsefremmende og
men i ngsfylt a rbeidssituasjon.

Dette sikres gjennom følgende

1) Utarbeidelse av ny felles ROS og brannordning for regionen
2l Overordrede strategiske planer, driftsplaner, beredskapsplaner og kompetanseplaner
3) Profesjonalisering og lik saksbehandling
4) Ledelse og forebyggende tilsatte i heltidsstillínger
5) Økt kompetanse i alle ledd
6) Felles innkjøpsordninger
7l Utviklingsmuligheter for ansatte

Prosjektet må ta høyde for å løse følgende utfordringer

1) Kommuner må gifra seg kontrolltil et interkommunalt selskap (eventuelt vertskommune)
2', Skape forståelse for betydningen og oppgavene til brann og redning som beredskapsaktør

blant interessenter og samfunn
3) Økte kostnader til organisatorisk omstilling
4l Skape felles kultur for den nye organisasjonen
5) Høyere krav til ansatte
6) Noen kan miste vaktgodtgjørelse
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Forprosjekt <Felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfestl

6 KOMMUNENS PLIKTER

Kommunens plikter knyttet til brann og redning er en del av kommunenes beredskapsplikt og

fremgår av lov om vern mot bronn, eksplosjon og ulykker med forlig stoff og om bronnvesenets

redningsoppgover datert 14. juni 2002. Hovedsakelig har denne loven til formål å verne liv, helse,

miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og

andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

D¡rektoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) er sentral tilsynsmyndighet, og skal påse at kommuner

tilfredsstiller lovens krav. Lov om brannvern er knyttet til internkontrollforskriften, og det er strenge

krav til helse, milj6 og sikkerhet i brann- oB redningstjenestens arbeid. Dersom kommunen ikke

tilfredsstiller lovens krav eller internkontrollforskriften blir det anfÓrt avvik, og DSB vil kunne bruke

sterke virkemidler/tvangsmulkt i sin oppfølging av kommuner.

Aktuelle lovverk med tilhørende forskrifter og veiledninger danner grunnlag for organisering og

di mensjoneri ng av bra n nvesenet, og bran nvesenets pl ikter:
e Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).
. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
r Lov om vern mot forurensninger og om avfall
¡ Lov om kommunal beredskapsplikt
¡ Forskrift om systematisk helse-, miljø- ogsikkerhetsarbeid i virksomheter
o Forskrift om brannforebygging
r Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Kommunens overordnede pllkter
. Skal s6rge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og

beredska ps messige oppgaver
¡ Skalgjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) sl¡k at brannvesenet blir best mulig

tilpasset de oppgaver de kan bli stilt overfor
. Skal sørgefor at leder ogøvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nØdvendig for å

ivareta brannvesenets oppgaver
. Skal sørge for nØdvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan

inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen
¡ Skalutarbeidekommunale beredskapsplaner
. Skal kartlegging av risiko for brann og redusere denne gjennom forebyggende arbeid
. Skal feie pipeløp ogtøre tilsyn med boliger og fyringsanlegg
c Skal iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige

sa mf u n nsfu nksjoner u nde r krise r og katastrofer

En god kommunal beredskap er en grunnleggende forutsetning for en god nasjonal beredskap, og

brann- og redningsvesenet betraktes som en sentral aktør ¡ dette arbeìdet. Flere kommuner kan

avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse, eller overlate brannvesenets oppgaver og ledelse

helt eller delvis til annen kommune, virksomhet eller lignende.
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Forprosjekt <Felles brann- og rednlngstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfestn

7 SAMARBEIDSFORMER

Brann- og ekplosjonsvernloven har en viss flelsibilitet når det gjelder kravet om etabler¡ng og drift
av brann- og rednlngsvesenet, og kommunen kan sette bort deler av brann- og redningsvesenets
oppgaver til andre kommuner, virksomheter eller i samarbeid med andre kommuner. Andre
virksomheter kan være beredskap I lndustrien, forsvaret, flyplass o.l.

Brannstudien er et sentralt dokument som omtaler samarbeid mellom brannvesen og ullke
samarbeidsformer, Brannstudien trekker frem som den viktigste årsaken til å samarbeide er de store
variasjonene mellom ulike brannvesen når det gjelder organlsering, kvalitet, effektivitet og evne tll å
håndtere og forbygge branner og andre hendelser. Dette ser arbeidsgruppen på som
sammenfallende med utfordrlnger I vår reglon:

¡ Kompetanseutfordringer
¡ Det flnnes en aksept for å drifte på akkord med lovkrav, forskrifter og HMS
¡ Lavere tllsyn med brannobjekter
¡ Mindre involvering i planarbeid, byggesak, kommunal beredskapsplanlegging o,l.

Arbeídsgruppen ser at spesielt ved ledelse og ved forebyggende arbeid er det utfordringer for mindre
kommuner med å skaffe personell med tilfredsstlllende kompetanse og samtidig holde rasJonell drift,

For fremtidig organlsering trekkes det frem fire ulike alternativer; kjøp av tjenester,
vertskommunemodellen, interkommunalt selskap og AS/stiftelse. De ulike alternativer har styrker og
svakheter som må vurderes opp mot formålet til brann- og redningstjenesten. I grove trekk skiller
dlsse formene for organisering og samarbeid seg ved grad av selvstendlghet, eierskap,
ansvarsfordeling, og grad av ¡ntegras¡on. Dette er oppsummert i modellen under.

Aksjeselskap er utviklet for virksomheter med økonomiske formål og modellen er myntet på det
privat, og samarbeidsformen har mindre eierstyring sammenlignet med interkommunalt selskap.
Stiftelser egner seg lkke som selskapsform for virksomheter med myndighetsutØvelse. For både
aksjeselskap og stiftelser har deltagere et begrenset ansvar. lngen av disse formene ansees som
egnet og utredes derfor ikke videre.

KjOp av tjenester
Denne samarbeidsmodellen brukes i dag av Kvalsund og Måsøy som kjøper ledelse av branntjeneste
og forebyggende oppgaver fra Hammerfest. Samarbeidet er reguleft i en privatrettslig avtale mellom
kommunene. Blant de viktigste erfaringer Hammerfest trekker frem fra eksisterende samarbeid er:
uklare linjer i organisasjonskartet, manglende felles strategi for brannvernregionen, lav/lite
involvering av brannsjef i kommunens plan- og beredskapsarbeld. Det at ledelse og ansatte tilhører
ulike organisasjoner trekkes frem som en svakhet. Direktoratet anser ikke denne form som
samarbeid som tilfredsstillende i fremtiden. Arbeldsgruppen vurderer dette til å være en lite
hensiktsmessig modell.
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Forprosjekt <Felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest)t

Vertskommunemodellen
Vertskommunemodellen omtalt ¡ S 28 b og c i kommuneloven, og omhandler samarbeid hvor en
kommune får delegert myndighet fra andre kommuner i et samarbe¡d, til â utføre oppgaver og treffe
avgjørelser på disse kommuners vegne. Det formelle rettsl¡ge ansvaret tillegger fortsatt hos
samarbeidskommunen. Denne samarbeidsformen inkluderer alle tjenester brann- og
redningsvesenet skal utføre, og regionen kan dermed oppnå noen stordriftsfordeler og
profesjonalisering av tjenesten. Samarbeidsformen beholder politisk styring til distriktene, og
kommunestyrene kan til enhver t¡d omgjøre vedtak, strategier og større avgjØrelser. Arbeidsgruppen
trekker frem en mer komplisen organisasjonsstruktur med en ledelse som er ansatt i en
vertskommune, som må forholde seg t¡l flere kommunestyrer. Dette vil gi uklare ansvarsforhold.
Dette reduserer mulighetene for effektiv drift, stordriftsfordeler og lík saksbehandling i regionen.
Arbeidsgruppen vurderer dette til å være en aktuell modell.

lnterkommunalt selskap (lKS)

IKS som samarbeidsform er et selskap som eget rettssubjekt og deltagere har ubegrenset ansvar.
Styring og kontroll sikres for kommuner gjennom eierstyring ved representantskap og styre. I dag er
IKS den fremste samarbeidsformen innen flere områder (renovasjon, revisjon, kraft, vann,

administrasjonstjenester). Arbeidsgruppen trekker frem viktigheten av brann- og redningsvesenet
som en offentlig oppgave, og mener at myndighetsutøvelsen synliggjøres ved lKS. Organisering i et
IKS skaper en forutsigbar styring, og en klar ansvarsfordeling. Erfaringer viser at aksepten blant
politikere for viktigheten av brann- og redningstjenesten blir styrket ved 1KS. På ledelsesnivå er denne
modellen foretrukken da ledelsen har kun et styre og forholde seg til. Ved å organisere tjenesten i et
fult integrert regionalt brannvesen vil stordriftsfordeler bli best utnyttet. Ved IKS kan regionen bygge
opp en felles identitet for tjenesten og de ansatte, noe som skaper et likt og bedre servicetilbud til
befolkningen. Full integrasjon gir også muligheter for rullering av utstyr og mannskap ut fra behov og
tilgjengelighet. Arbeidsgruppen anser at samle brann og redning i et felles IKS vil være den
samarbeidsformen som kan g¡ størst Bevinst til regionen sett i lys av servicetilbud, 6konomi og
beredskap.

Direktoratets signaler
Dírektoratet har íformelle skriv gitt ansvaret til kommunene å organisere samarbeidet pá en
hensiktsmessig måte, uten ä pålegge en spesiell samarbeidsform. Gjennom dialog og uformelle skriv
ligger det en tydelig føring for organisering av brannregion som et eget lKS.

Vurderinger
Felles for alle former for samarbeid er at styring må skje i andre former enn gjennom tradisjonell
etatsstyring, og styring vil bli mer overordnet. Vertskommunesamarbeid gir stor frihet til kommuner
å bestemme i detalj hva vertskommunen skal gj6re, og kan når som helst trekke myndigheter tilbake,
og ledelsen av branntjenesten må forholde seg tilflere kommunestyrer. Vertskommunemodellen vil
ikke fremme sunn og rasjonell styring av en felles brann- og redningstjeneste.

Et samarbeid gjennom IKS tydelíggjør ansvaret tíl brann - og redningstjenesten, og kommunens
styringsrett sikres gjennom eierstyring. Et IKS betyr full integrasjon i et regionalt felles brann- og
redningsvesen, og er den samarbeidsformen som gir størst mulighet for utnyttelse av ressurser og
kompetanse í regionen. Denne samarbeidsformen sikrer enhetlig saksbehandling i regionen og vil
bidra til at innbyggerne får et likt og bedre tjenestetilbud. Organisatorisk vil styringsformen være mer
strømlinjeformet, og selskapets forvaltning vil være mer rasjonelt. Denne samarbeidsform g¡r størst
mu ligheter for stordriftsfordeler.
Arbeidsgruppen anbefaler at IKS-samarbeid er utgangspunktet for utredning av fremtidig felles
brann- og redningstjeneste.

8
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8 BEREDSKAP

Kornmunens ansvar er å Sørge for en tilstrekkellg beredskap i kommunen er styrt av kommunens
rislko og sârbarhetsanalyse (ROS), Innbyggertall ved tettsteder og lnnsatst¡d. Måsøy har mottatt
varsel om pälegg etter postalt tllsyn, Pålegget dreier seg I hovedsak om kartlegglng og tlltak mot
kjemisk helsefare. En ny felles ROS vil danne grunnlag for en ny brannordnlng for reglonen, som vll gi

forutsetnlnger for vaktordnlng og bemanning. lnfrastrukturen med store avstander, flere øyer uten
velforbindelse og harde værforhold skaper utfordringer med å opprettholde beredskapen.

8.1 Voktordnfng

Hammerfest har organisert et yrkesbrannvesen med kasernert vakt. lvlåsøy og Kvalsund har tllsatte
brannkonstabler i deltidsstllllng uten drelende vakt (hjemmevakt), Måsøy og Kvalsund har ved tlder
hvor det har vært fare for å fá oppmøte ved hendelser beordret mannskap på drelende vakt.
Kvalsund og Måsøy har utryknlngsleder på drelende vakt, og Hammerfest har overbefal pá dreiende
vakt.

8.2 Mannskap

Lovens minstekrav for dimensjonering av beredskap er 16 kvalifiserte i kommunen, eller gjennom
samarbeid med andre. Mâsøy har 16 deltldsstlllingshjemler i tillegg til brannsjef og varabrannsjef.
Kvalsund har 16 deltidsstlllingshjemler. Hammerfest har 16 fulltidsstillinger i tillegg til leder
beredskap i fulltid, og en reservestyrke bestående av 6 sívile og 12 vikarer.

I parentes er ubesatte stilllnger

9

Heltld Deltld Depot Re¡erue
Hammerfest 16 (1)

Depot Akkarfjord 6
Depot l(århamn 0
Depot'Hønseby 4
Kvalsund
DeobtKokelv 5
M&0y
Depot lngøy 1(5)
Depot 1(5)
Depot Rolvsøv 1(4)
Depot SnefJord 2(41



Forprosjekt <r Felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest>

8.3 Kompetanse

Krav til kompetanse fremkommer av 5 7 i forskrift om organisering og dimensjonering, og krever at
all personell tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som stillingen innebærer, For brannkonstabler
kreves det forkurs (nettkurs for brannpersonell) yrkesutdanning og for utryknlngsledere kreves det
videreutdanning. Under vlses en oversikt over kompetanse i kommunene.

8.4 Utstyr

Arbeidsgruppen har ikke foretatt en nøye gjennomgang av utstyr, men har forsøkt og skapt en

oversikt over samlet utstyr i regionen. Av større investeringer bemerkes det at Hammerfest har en

lite hensiktsmessig brannstasjon og awik på manglende høyredskap. Kvalsund har avvik (skitten/ren
sone) og må vurdere behov for ny mannskapsbil. Måsøy har avvik på brannstasjon (skitten/ren sonef

og må vurdere behov for ny mannskapsbil. Ny ROS vilvære avgjørende for å kunne lage en fremtidig
investeri

OverbefalsvaktAntall
sfåfører

Erannkonstabeþ
yrkesutdannlng

Nei Ja NeiJa

4 1Hammerfest t7 6

Hammerfest
vlkarpool

8 5 1 ã

Kvalsund 2 10 6

lvlåsØV 5 3 I I
2110

Finnmark
4

RIO¡et6V
Hammerfest 2003 Mannskapsbil 4x4, 2P 4R

2011 Tankvogn
2014 Overbefalsbil 2P2R

2007 Redningsbil 3P

2006 Fremskutt enhet 2P

1994 Tankvogn

2O71oe 2008 Feierbil 2P

110sentral
Plasthalf med 3 kløretøyplas¡er.
Garasfeanlegg 12 pqrter
Garasie og kontorfor 2 felere

6

2015 Liten tilhenger
Csntalner

Akkarfjord
HØnseby 2015 Liten tllhenger

Kommunal sar¡siénKårhamn 2015 Liten tilhenger
Kvalsund 2014 Fremskutt enhet

1996 Mannskapsbil 4x4 2P5R

2005 Redningsbil 4x4 2P2R

2005 Stor tilhenger (2000ke)

2008 Båt 17fot 60hk

Kommunal branngarasJe med
plass tll 3 kløretøy, tran&
ma ngler skltten/ren sone,

1995 Redninesbil 4x4 4P

Kommunal garasje, 1 kJøretøy,

mangfer skitten/ren sone

Kokelv

Havøysund 1.994 Mannskapsbil 4x4 2P3R
2008 Båt 2lÍot,115 hk
2008 Adminbil 2P

lneøy skolelneøv
Liten tilheneer Kommunalt lagerSnefiord

Fføs tll,{,stor JohansenMåsøy

Gunnarnes skoleRolvsøy
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9 FOREBYGGENDE ARBEID

Lovverkets krav til tilsyn er at objekter av type a og b skal ha tilsyn minst en gang per år. Objekter av
type c skal ha tilsyn minst en gang hvert fjerde år. Den som utfører tilsyn skal foreta en vurdering av
om alle forhold som kan påvirke risikoen for brann og om de tiltak som er iverksatt for å begrense
konsekvensene ved en eventuell brann er tilstrekkelige. Etter utført tilsyn skal det utarbeides en
rapport som angir avvik fra krav til brannsikring, anmerkninger samt opplyse om behov for nye
sikringstiltak. Rapporten skal straks sendes eier eller virksomhet/ bruker som skal gi en
tilfredsstillende tilbakemelding innen gitt frist på når og hvordan de påpekte avvik vil bli rettet opp.
Blir det ikke gitt tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapporten innen fristen skal
tilsynsmyndigheten gi de pålegg som er nødvend¡ge for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet,

9.1 Tìlsynsobjekter:

A: bygnìnger og områder hvor brann kan tap av man8e
8: bygn¡ntër, anlegg, opplag, tunneler og llgnende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i den, antas å medføre
særlig brannfare elle fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser,
C: v¡kt¡ge kulturhistorlske bygninger og anlegg.

Der totalt 239 objekter i de 3 kommunene til sammen. Ved første samarbeidsmØte med Måsøy i

januar 2017 fremkom det opplysninger om at det eksisterte objekter som ikke var oppført som
tilsynsobjekter, tallet for MåsØy antas dermed å være noe høyere. Måsøy utfører tílsyn ihht
opphevet forskrift fra 2002 som ble erstattet i 20L6. Kvalsund ßøper tilsyn fra Hammerfest.
Det er ikke dokumentert andre tiltak mot brann.

Kommune BrannsynobJekter Sum
objekter

Antall brannsyn 2016

A B c A B c
Kvalsund 23 23 23 9
Hammerfest 110 62 3 103

Måsøy 11 6 1 10 5 L

SUM LM 9L 4

Ll"
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9.2 Oversikt over krov til årsverk og kompetonse t¡l Íorehyggende øvdeling

D¡rektoratets veileder beregner at forebyggende personell skal kunne foreta 70-80 tilsyn pr år

Utover dette er det behov for ytterligere ressurser til andre forebyggende oppgaver, eller hvis

regionen har store risikoobjekter eller etterslep på forebyggende oppgaver m.m.

Leder forebyggende Personell forebyggende arbeid

Stillingskrav 5tíllíngskravOppfyller
krav

Oppfyller
krav

lnnehar krav
til

k

For Måsøy er det tatt høyde for at antall brannobjekter vil øke fra t 8 til minst 31 i inneværende år.

Hammerfest har i dag leder forebyggende og 1 branninspektør i full stilling. Tidligere brannsjef i

Måsøy har 0,3 årsverk avsatt t¡l brann og redning. Arbeidsgruppen anbefaler at forebyggende
avdeling styrkes med 2 inspektører, hvorav minst t har ingeniørbakgrunn. Arbeidsgruppen trekker
frem utfordringer med store avstarrder og store komplekse risikoobjekter i regionen, noe som kan

medføre behov for ytterligere tilføringer av stillinger.

l-orebyggende avdeling har t¡n sentral rolle i lovpålagte informasjons- og motivasjonstiltak, og i rrlike

forebyggende aktiviteter mot strategiskc. målgrupper som barn og unge, eldre og sosialtjenesten.
l'lanlmerfest driver i dag en utstrakt aktivitet i salg av sikkerhetskurs, og utdanning av
brannkonstabler og utrykningsledere. Dette vil medføre behov for ressurser utover minstekrav.

10 Kartlegg¡ng av feiing og t¡lsyn
Ny forebyggende forskrift triìdte i kraft 1. januar 2016 sorn nredfører en onrleggitrg fra tradisjotrell
fciing til behovsprØvci feiirrg/tilsyn i allcl byggverk mecl fyringsarrlegg. [lesternnrelsen gjelder i

hovc,dsak boliger og fritidsboliger, nr6:n inkluderer også verksterier, clrivltus, lager o.l. Behovspr¿vcl
feiing rneclf6rer at feiererr vil gjøre en vurclering av fc'iebehov vecl den enkelte lly¡4gverk, op,t'rvgjØr

hvilke feiehyppifghet som skal kreves,
Et tilsyn omfatter kontroll av ildsterl, tilstancl pipr:/røykrøt'/sotluke, takstige. I tillegg sorì'ì en

ekstratjeneste utfører feierne i llamrnerfest tilsyn på pulverapparat, skumapparat, brannslarrger,

røykvarslere, rømnirrgsveier og øvrig brannmateriell. Ërr prenriss for feiing/tilsyn er at eier/bruker er
tilstede.

Feiervesenet har en sentral rolle i lovpålagte informasjons- og motivasjonstiltak, og i ulike
forebyggende aktiviteter mot strateg¡ske målgrupper som barn og unge, eldre og sosialtjenesten.
Alle tre kommuner driver andre tiltak mot brann, men i ulik utstrekning. MåsØV og Kvalsund har få

eller ingen ressurser tilgjengelig øremerket for andre tiltak.

Kommune

Kvalsund

llrnehar krav
til

kompetanse

0,05 Nei Neí 0,65 Nei Nei

Hammerfest

MåsØY

1,00

0,05

Ja Ja 2,2 Ja Ja

Ja Ja 0,45 Neí Ja

5UM 1,10 313

12
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10,1 Oversikt over fyringsanlegg
Oversikten omfatter ikke fyringsanlegg i annet enn privat bolig,

70.2 Oversikt over krav tíl årsverk og kompetanse

Arbeidsgruppen ser at feiertjenesten må styrkes for å kunne levere et godt servicetilbud til
befolkningen, spesielt med tanke på feiing og tilsyn ifritidsboliger og kartlegging av behovsprøvd
feiing. Feiernes landsforbund anbefaler at det tilsettes én feier pr 1,400-1,700 piper. Arbeidsgruppen
d iffe rensiere r feiekapasiteten

. Hammerfest L600 piper
¡ Kvalsund 1300 piper
r MåsØV 1200 piper

I ny forskrift skal det utføres feiing og tilsyn ifritidsboliger. Dette nredfører nye typer utfordringer,
både med å ta seg ut til fritidsboliger og sanrtidig treffe eiere/brukere på stedet. HMS perspektivet
må også ivaretas når feierne skal reise ut i ulendt terreng, Regionen er stor og langstrakt, og smarte
løsninger for å nå ut til brukerne må kartlegges. Arbeidsgruppen kan ikke utelukke at behovet vil
være høyere. Arbeidsgruppen anbefaler en styrking av feieravdelingen til 4 feíere.

Kommune Antall
plpeløp i

boliger

Antall
pipeløp I

fritidsboliger

Antallfelet
2016 ¡

bolicer

Antalltilsyn i

boliger 2016
Er behovsprØvd feiing

gjennomført?

Kvalsund 563 120? 90 90
Hammerfest 3397 3sl 906 1073 )a
Måsøy 548 774 LzL

SUM 4508 1993 tL70 T28A

Kommune Krav til stillinger
uten

behovsprøvd
feiing

Krav til stillinger
med behovsprøvd

feiing

Antallfeiere i
dag

Har feierne
tilfredsstillende

kompetanse

Kvalsund 1,35 L 0 nei
Hammerfest 2,36 2 L Ja
MåSøY 0,8 1. 0 ne¡

SUM 4,51 4 t

t3
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1r øKONOMT

1-1,l Økonomìoversikt

Tabell under viser budsjett for 2OL7. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i at dette er ressursbruken for
hver enkelt kommune individuelt, og at det kan gi et bilde av samlede ressurser i regionen.

Arbeid har noen benrerkelser til økonomien.
Må

Resultat de siste årene i Hammerfest viser at beredskapsavdelingen er underbudsjettert med 6-7

millioner sett i sammenheng med brannordning. 2,5 millioner skal dekkes inn gjennom salg av

tjenester/kurs.

I Kvalsund er det ført kostnader til en feier, men Kvalsund kjøperfeiertjenester hos Hammerfest,
Måsøy kjpper feiertjenesten hos Porsanger for NOK 150 000 pr år. Måsøy har et
kermpetanseetterslep sonr må dekkes inn.

Det er viktig å bemerke at kostnader tíl større investeringer og hushold ikke er inkludert i

budsjettene. lnvesteringskostnacler til brann- og havarivernutstyr er hØy, og det kreves mye llMS-
relatert utstyr til brann- og reclningsinnsats. Dette utgjør en vesentlig del av de totale kostnadene,

spesielt sett i sammenheng med deltidskorps sorn har lavere lønnskostnad. For å skissere fremtidige
kostnader er det avg,jørende ¿t det lages en investeri¡rgsplan, slik at også investeringskostnader
inngår i budsjettene. Sanrarbeid kan gi besparelse ved felles innkjøpsordrriltger og utclanning av færre
leclere.

tL.2 Feiegebyr

Arbeidsgruppen trekker frem store forskjeller i innkreving av feiegebyr. Dette gjelder både gebyrets

stØrrelse og tilleggsgebyrer for boliger med flere enheter, flere pipeløp, næringsbygg med

fyringsa nlegg og f rititlsboliger,

Hammerfest Kvalsund
Forebyggende 3 500 933

3 43s 000

65 933

300000 272 833

Personalkostnad

Annen driftskostnad

Feie/tilsyn 729369
Personalkostnad 548 102 150 000 50 833

Annen driftskostnad r87267 150 000 220 000
-8L7102 -13s 000 -432 000lnntekt feiegebyr

Beredskap 1s728 0tl 2 614 r35 2282849
1 808 8491.4 353 594 1 403 135

1 211 000 474000
Personalkostnad

Annen driftskostnad 1374 819

111 000 144 0007L22 880Kostnad 110

2 500 000Salg av tjenester

Totalt budsjett 2to8L59S 2 890 135 2 31s 682

280 290 838

Hyttefeiing
Feiegebyr

280 389 480 pr time + reisekost

Større bygg 280 389 L257

Hammerfest Kvalsund

L4
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12 ERFARINGER FRA ANDRE SAMARBEIDSPROSESSER

Arbeidsgruppen har ikke hatt ressurser i forprosjektet til å foreta noen studiebesøk, og derfor ikke
gjort noen egne innsamlinger av erfaringer,
Forprosjekt til Salten Brann IKS inneholder noe innsamlede erfaringer fra to ulike prosesser. Vestfold
lnterkommunale brannvesen ble politisk vedtatt etter prosesser med smal deltagelse, og dette
skapte komplikasjoner under implementering. Ved Elverum brannvesen ble samarbeid initiert
gjennom brannsjefer, og erfaringer her viser at implementeringer har gått lettere.

Salten Brann IKS ble initiert av regionrådet som så på 7 samarbeidsområder i regionen, hvorav brann-
og redning var et område. Under etablering besto regionen av 9 kommuner. Regionrådet satt ned en
styringsgruppe, tilsatte prosjektleder, og arbeidsgrupper. Det fremstår som en grundig prosess, og til
sammen finnes det 24 referater fra møteaktivitet i tillegg t¡l ROS, rapport fra arbeidsgruppene,
saksfremlegg og selskapsavtale. I dag brukes Salten brann som et skoleeksempel av Direktoratet for
sikkerhet og beredskap når det komnner til felles branntjeneste, da de har lyktes med sitt prosjekt.

Både fra Vestfold Brann lKS, Salten Brann IKS og Midt-Hedmark brann- og redning IKS har det
gjennom prosessen vært vektlagt at det ikke kan forventes reduserte kostnader, tildels grunnet
implementeringskostnader, men hovedsakelig grunnet at det eksisterte løsninger som ikke
ti lf redsstilte lover og forskrift er.

13 INNTJENINGSMULIGHETER

Hammerfest driver i dag en utstrakt kursvirksomhet både mot offentlige og private aktører.
Hammerfest brann- og redning er satellitt for utdanning på vegne av Norges Brannskole i Finnmark.
For 2016 sto aktiv¡teten for en inntekt på drøyt 1,5 millioner, oglor fremtiden er den forventet til å
Øke. Hammerfest arbeider med å etablere et gassdrevet øvingsfelt i Hammerfest for utdanning av
brannkonstabler, røykdykker6velser, maritime brannsikkerhetskurs og mindre sikkerhetskurs.

Et felles brann- og redningsvesen kan gi flere kunder innenfor aflerede eksisterende kurs. Brannkorps
i regionen vil få tilgang på bedre øvingsfasiliteter og tilgang på flere typer kurs og videreutdanning.

L4 110 FINNMARK
Hammerfest kommune er vertskommune for LL0 sentralen for Finnmark. 110 sentralen er vedtatt
flyttet til Sør-Varanger kommune, hvor Sør-Varanger kommune er tildelt oppdrag å etablere en
samlokalisert 110 sentral med politiets operasjonssentral. Arbeidsgruppen kjenner ikke til
tidsperspektivet for f lytti ng.

Ved kjøp av tjenester og vertskommunemodellen vil 110 Finnmark eksistere slik den gjør ¡ dag med
Hammerfest Kommune som vertskommune frem til flytting til Sør-Varanger. Dersom samarbeidet
skal organiseres som et eget IKS må hovedrapporten vurdere om 110 sentralen skal trekkes inn i
virksomheten eller om den skal stå igjen som en del av kommunen.

L5



Forprosjekt <Felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest>

15 GJENNOMFøRING HOVEDPROSJEKT

Arbeidsgruppen anbefaler at etablering av en felles brann- og redningstjeneste bllr organlsert I et
eget prosjekt. Denne rapporten har identifisert noen behov som er grunnlaget for et konsept om
felles brannvernregion, Arbeidsgruppen anbefaler at det snarest startes et hovedprosjekt som fører
frem til et felles brann- og redningsvesen for regionen.

Forslag til organiserlng av hovedprosjeh ligger vedlagt.

HovedprosJektet burde inneholde :

/ Ny risiko- og sårbarhetsanalyse og brannordning for regÍonen
r' Økonomisk utredning
,/ selskapsform
I Strategiplan for brannregionen
I lnternkontrollsystem
,/ Delegasjonsreglement
r' Selskapsavtale
{ Sakfremlegg for kommunestyrene

16 Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen til forprosjektet har bestâtt av:

Joakim Pedersen, overbrannmester, prosjektleder, Hammerfest
Tom Sjursen, utrykni ngsleder, Måsøy
Kjeti I Myrvoll, branninspektør, Ham merfest
Joh nny Hol men, feiermester, Hammerfest
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Beslutningsgrunnlag <Felles brann- og redn¡ngstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest)

I lnnledning
Måsøy Kommune har siden 1. januar 2OL7 kjøpt brannsjeftjeneste, omtalt som ledelse av brann- og
redningstjeneste og forebyggende tjenester fra Hammerfest Kommune v/ Hammerfest brann- og
redning. Det var avtalt at i løp av perioden 1. januar til 1.. april 2017 skal det utredes muligheter for
videre samarbeid. Denne utredningen har blitt gjort av en <forprosjektsgrupper som har levert en
rapport. Arbeidet har vært organisert i en styringsgruppe med brannsjef og Rådmann i Måsøy som
deltagere. Arbeidsgruppen har bestått av ansatte fra fagmiljøet.

Dette beslutningsgrunnlaget støtter arbeidsgruppens rapport fra forprosjektet som kommer fra
fagmiljøet i de tre brannvesenene. Brannsjefen er krystallklar på at beredskapen i regionen må
styrkes, og dette beslutningsgrunnlaget har forsøkt å tydeliggjøre de økonomiske forskjellene ved å

styrke brann- og redningstjenesten gjennom felles brann- og redningstjeneste, kontra selvstendig
brannvesen. Det vises også til de synergieffektene et felles brannvesen kan få dersom det utvikles en
felles brann- og redningstjeneste som ivaretar helhetstenking i regionen.

Det er kommet tydelige signaler fra styringsmyndigheter om fremtidige krav til heltidsstillinger. Det
er gjort noen forutsetninger om at kravene om heltidsstillínger blir noe lavere enn de signaler som er
gitt. Fagmilj6et og de økonomiske utredningene viser klare tegn på at det vil være hensiktsmessig og
kostnadsbesparende å styrke beredskapen som en felles enhet i en region.

2 FAGMIUøETS VURDERING

Brannsjefen viser til rapport fra fagansattes arbeidsgruppe som l.april 2017 har vurdert og anbefalt
en felles brann og redningstjeneste for kommunene Hammerfest, Måsøy og Kvalsund.
Arbeidsgruppen oppsummerer med følgende:

- Enstemmig om at en felles brann og redningstjeneste vil gi økt servicetilbud til befolkningen
- Styrket beredskap
- Bedre kvalitet og utnyttelse på forebyggende arbeid

Arbeidsgruppen har også gitt forslag til plan for hovedprosjekt, som munner ut i en felles brann og
redningstjeneste organisert i en egen vírksomhet.

Arbeidsgruppen har igjennom sitt arbeid hatt dialog med ansatte, og da spesielt mot
utrykningsledere. Det rapporteres om gode tilbakemeldinger fra ansatte 3 måneder ut i samarbeidet
mellom Måsøy og Hammerfest. Kvalsund har hatt felles ledelse med Hammerfest siden 20L4, og
Kvalsund kan vise til styrket beredskap.

3 Utfordringer ¡dag
Det er i all hovedsak fokusert på Måsøy, da det for Kvalsund allerede er vedtatt en sammenslåing
med Hammerfest Kommune. Hammerfest brann og redning arbeider med en full integrering av
Kvalsund brann og redning.

3.L Oppfylle lovkrov

I dag er den største utfordringen til Måsøy brann og redning lovpålagt kompetanse. Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap har i flere tiår gitt dispensasjoner fra formell
brannkonstabelutdanning, ogfra årsskiftet 2016 opphørte denne dispensasjonsordningen. For Måsøy
utgjør dette et utdanningsetterslep på 9 brannkonstabler og 1 utrykningsleder. I tillegg vil turnover
medføre større utdanningsbehov, for å kunne opprettholde en styrke på 1.2 brannkonstabler og 4

L
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utrykningsledere. Anslagsvis er dette et utdanningsetterslep på drØVt 2 millioner ved glennomtøring

av grunnkurs og utrykningslederkurs på Fjelldal, eller L million ved utdanning i Hammerfest.

MåsøV har også en svakhet ved få sjâfører for brannbilen, med kun 5 godkjente sjåfører. På sikt kan

det være hensiktsmessig å se på andre kjøretøyer som ikke er registret som tunø lostebil(klasse C)

I brannstudien er det lagt premisser om at brann og redningsvesenet skal organisere sine

aksjoner etter <ELS-prinsippetu (enhetlig ledelses-system), slik at det er sammenfallende

med andre beredskapsaktører. Dette kurset har pr dags dato kun t utrykningsleder i MåsØy.

Det rapporteres at det ikke har gjennomført tilstrekkelig forebyggende arbeid, herunder
lovpålagte tilsyn på registrerte tilsynsobjekter, og en unnlatelse av å klassifisere bygninger

som etter loven skal klassifiseres som tilsynsobjekter.

Måsøy har et stående avvik fra arbeidsmiljØtilsynet som omhandler <HMS-arbeidu, og som

gjelder kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare, og planlagte/gjennomførte tiltak.
Brann og redning mangler et tilpasset HMS-system, prosedyrer for arbeidsoppgaver og

avvikssystem, samt tilhørende dokumentasjon,

3.2 Forebyggendearheid

Det er i dag totalt 0,3 årsverk til administrasjon og forebyggende arbeid i Måsøy brann og redning.

Den avsatte tiden er ikke tilstrekkelig til å gjennomfør lovpålagte tilsyn. Det medÍører også at andre

oppgaver som ligger til det brannforebyggende ansvaret som kommunen har tvilsomt er blitt utført
på grunn av ressursmangel.

3.3 Admlnlstrøtlv tíd

I tråd med brannstudien oppleves det at Måsøy brann og redning ikke har avsatt tilstrekkelig med

ressurser til administrative oppgaver som må løses. Dette dreier seg om en rekke oppgaver som faller
inn under daglig drift: HMS arbeid, oppfølging av ansatte, medarbeidersamtaler, opplæring av nye

änsatte og saksbehandling. I et sarnfunn med stadig strengere krav til dokumentasjon, sertifiseringer

og deltagelse i prosesser så erfarer vi at den avsatte administrative tiden til en deltidsledelse blir spist

opp.

Det er også en forventning og forskriftskrav om at brann og redningstjenesten skal delta i

byggesaksbehandling, i clet kommunale beredskapsarbeidet og annet uWiklingsarbeid mot
direktorat, fylke og interessenter/næringsllv i region. Dette blir dessverre oppgaver som det ikke

finnes tid til.

3.4 Utviklingsorheld

Brann og redningsvesenet har de siste tiår blitt endret fra å være et tradisjonelt brannvesen hvor

kjerneoppgaver var brannslukking. Et moderne brannvesen driver med et vidt spekter av oppgaver,

hvor majoriteten av utfordringer dreier seg ulike former for ulykker. I dag aksjonerer brannvesen på

trafikkulykker, arbeidsulykker, drukningsulykker, fallulykker, brann, kjemikalieuhell, naturhendelser

og ulike automatiske-/tekniske alarmer. Det kommunale ansvaret for beredskap blir stadig sterkere

og nylig har brannvesenet fått definerte oppgaver ved pågöende livstruende vold (PLlVOl. I tillegg til
dette ser vi at politiet stadig presser arbeidsoppgaver og ansvar over på den kommunale

bereds kapen gjennom brann og redningstjenesten.
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Utviklingstrekkene er helt klare, brann og redningsvesenene utvikler seg. Utviklíngen medfører som
oftest ingen økonomiske tilskudd eller friske midler, og nye oppgaver må løses innen eksisterende
ramme. Vår erfaring er at deltidsbrannvesen er lite representert i slike utviklingsarbeid, og vi risikerer
å få beslutninger som er dårlig tilpasset deltidsbrannvesen.

3.5 lnvesteringer

Offentlig etat er preget av tradisjonell budsjettstyring, og spesielt i kommuner med trang Økonomi
går besparelser hardt ut over etatens budsjetter. Som orientert om tidligere har brannvesenet
fornyet seg, og direktoratet legger stadig mer press på at brannvesen skal organisere seg etter egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det betyr i praksis en lokal tilpasning av brannvesenet.

Utfordringen med tradisjonell budsjetteringer kan oppsummeres i to punkter:
1) Direktoratets forventinger at brannvesenet skal dimensjoneres etter regionens egen risiko-

og sårbarhettas ikke høyde for i budsjetter.
2l Budsjetter tar ikke høyde for investeringer. lnvesteringer er en betydelig del av brann og

redningsvesenet, da det er hØye krav t¡l HMS og meget avansert og dyrt havarivernutstyr.
lnvesteringer blir ikke satt ¡ system, og det blir ikke planlagt eller satt av penger til fremtidige
investeringer. Det medfører svært ofte at investeringsbehov kommer brått på kommunen og
brannvesen blir stående uten havarivernutstyr i perioder.

Måsøy har etter vår kjennskap blitt drevet nøkternt, men forsvarlig i tíden før samarbeid. Av HMS-
utstyr er det nylig gjort en utskiftning av personlig verneutstyr, og noe friskluftsutstyr - kostnader
som ofte kan bli svært høye. På befaring og vernerunde var det en samlet oppfatning av at utstyret i

all hovedsak var tilpasset kommunens utfordring, men at det i fremtiden vil være behov for større
investeringer. Herunder kan det nevnes at mannskapsbilen (brannbilfra 1994) må påberegnes å bli
erstattet, både på bakgrunn av alder (og en Økning i vedlikeholdskostnader) samt at den mangler
setebelter. Mangel på setebelte kan fremskyve en utskiftning av brannbilen. En ny brannbil har en
kostnadsramme på 4,5 millioner. I et samarbeid kan investeringer løses ved større innkjøp (som gír
lavere pris) eller rotasjonsordning av utstyr.

Brannstasjon i Måsøy har ikke skitten/ren sone, grov garderobe, fin garderobe og ikke
vaskemuligheter for verken utstyr eller mannskap. Dersom tilsynsmyndigheter krever alle
overstående punkter utbedret betyr det et behov for ny brannstasjon. Noen av punktene kan løses
på eksisterende stasjon.

3.6 Beredskøp

Måsøy brann og redning har tilsatt mannskap i henhold til forskrifter (16 mannskap hvorav 4 er
utredningsledere). Det er allerede orientert om et utdanningsetterslep. Beredskapen utenfor
Havøysund er vurdert av t¡dligere brannsjef i Måsøy som en utfordring, både ved øyene og i Snefjord.
Lovkravet i distriktene er pr i dag et <bør-krav)), som omhandler tid før beredskapsressurser er
fremme på stedet. Måsøy har en risiko og sårbarhetsanalyse som i den tid den ble vedtatt var en
solid og god ROS, men som ikke har blitt fulgt opp med nødvendige oppdateringer. Det er derfor
behov for en ny ROS analyse ¡ Måsøy.

Måsøy kommune har signalisert at de Ønsker å initiere to nye beredskapsområder:
Snøskredberedskap og overflateredning. Begge disse områder krever investeringer og opplæring
Hammerfest har instruktØrer innen begge områder.
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Mannskaper har uttrykket et behov for flere øvelser, noe som er ¡ tråd med vår anbefaling. Dersom

mannskap skal kunne holde seg oppdatert på alle de områder som brannkorpset løser oppgaver på I

dag, så medfører det et behov for 12-16 Øvelser årlig,

3.7 Mønglende internkontrollsystem

Måsøy brann og redning har ikke et dokumentert fungerende internkontrollsystem pr i dag. I

samarbeidsperioden med Hammerfest brann og redning vil MåsØy bll midlertldig ímplementert i
internkontrollsystemet, lnternkontrollsystemet inneholder prosedyrerfor alle arbeidsoppgaver,

rutiner, tiltakskort og avvikssystem"

3.8 Ny dlmensJonerìngsþrskrlft - hwrdon dette endrer dagens brønnvescn

Brann og redningsvesen drifter i dag etter en dimensjoneringsforskrift fra 2002, som forteller
hvordan organisasjonen skal organiseres, driftes og utdannes. Brannstudien pekte på at det er behov

for en større revidering av forskriftene. og i den sammenheng har direktoratet for sikkerhet og

beredskap (DSB) fått i oppdrag (oppdragsbrev nr 14, datert 04.10.16) fra Justis og

beredskapsdepartementet å vurdere en rekke punkter til den nye dimensjoneringsforskriften. Det

punktet her som vil ha særs stor betydning for deltidsbrannvesen er:
¡ Krav om ledelse på heltld, både når det gjelder brannsjef og lederfunkjoner innen

forebygging og beredska p.

Det betyr at det kan bli et lovpålagt krav om at alle lederfunksjoner i brannvesenet skal være

heltidsansatt, noe som medfører 3 årsverk (brannsjef leder beredskap og leder forebyggende). Dette

vil bety at de fleste kommuner under 10 000 innbyggere må etablere et samarbeid med en eller flere

kommuner for å oppfolle kravene"

Oppdragsbrevet samsvarer med signaler både departement og direktorat har gitt de siste årene om å

eliminere deltidsledelse. Oppdragsbrevet har leveringsfrist 1. november 2OL7, og en ny

dimensjoneringsforskrift kan foreligge allerede fra 2018. For å unngå å spekulere i eksakt hva den nye

dimensjoneringsforskriften vil inneholde har de økonomiske beregníngene i dette
beslutningsgrunnlaget tatt for seg at Måsøy brann og redning må tilsette minimum 1 brannsjef i fu ll

stilling,

Konsekvens av en ny signalisert dimensjoneringsforskrift vil avhenge av endelig avgiØrelse på antall

heltidslederstillinger som kreves. Det foreligger i utgangspunktet tre alternatlver, henholdsvis I
lederstilling (brannsjef), 2 lederstillinger og 3 lederstillinger. I tabellen under er de økonomiske

konsekvensene utledet:

'iaþ:ntlfi Kr:,lr:ii"k,Jl:¡¡i1rtr*tirrrn¡¡,retiL\rav'¡¡r rt'.ltìtl¡jt:tir:r';t.illirtittt

Siste kjente status fra direktoratet er at arbeidet pågår, og direktoratet Ønsker presse igjennom en

lovendring som gir krav om 3 helt¡dslederstillinger i brannvesen.

Krav om heltlds
lederstilllne

t ? 3

Stilling Brannsjef Brannsjef
Leder forebyggende

Brannsjef
leder beredskap
Leder forebyggende

Kontorfas lllteter 1 kontorplass 2 kontorplasser 3 kontorplasser

Utdanningskostnad 300 000 - 1 000 000 500 000 - t 300 000 700 000 - 1. 500 000

Økonomisk
konsekvens

850 000 pr år 1750 fl10 pr år 2 550 000 pr ár
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4 Kommunens plikter
Kommunens plikter er nedfelt i brann og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og
veiledninger, Under er det forsøkt å omsette lovtekst og paragrafer, i en praktisk fremstilling av
kommunens plikter til beredskapsarbeid

Bra nn og eksplosjonsvern loven og dimensjoneringsforskriftene forteller om
hvordan et brannvesen skal organiseres og driftes. Det som avgjØr hvilke
beredskap kommunen plikter å ha fremgår av to forhold, Begge forhold er
lovpålagt:

1) Lovens minstekrav: Kommuner må minimum oppfylle lovens
minstekrav.

2l Kommunens vedtatte beredskapsordning, basei't på risiko- og

sårbarhetsanalyse.. Kommunen skal selv vurdere risiko og sårbarhet i

egen kommune, og organisere en beredskap basert på dette.

Ansvaret for å etablere en tilstrekkelig beredskap tilligger kommunestyret, og
kommunen plikter til å opprette en beredskap som samsvarer med kommunens
risiko og sårbarhetsanalyse, Det medfører at brannvesen i Norge er ulikt
organisert og dimensjonert, og yter ulike former for servicetilbud og
redningstjenester.

Kommunen kan ikke vedta en beredskapsordning som er lavere enn det ROS

avgjør at kommunen må ha. Dersom vedtatt beredskapsordning er lavere enn
lovens minstekrav må kommunen allikevel oppfylle lovens minstekrav
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Kostnad pr roykdykker
lnnkjøp av verneutstyr
beløper seg på ca 65.000,-.
Utdanning skjer giennom
brannkonstabelkurs,
kostnad 120,000,-.

Ârlig vedlikehold: 9.000,-
Âriig regodkjenning: 6. 500,-

Kostnad 1 røykdykker:
185 000,- + 15.5ül ,-pr âr

Kostnad ved brannbil

Brannbil (mannskapsbil) er brann og redningsstyrkens viktigste
verkt6y. Den betraktes som en verktøykasse som skal være med
-l -ll^ -l--:---- 

F- !.-:-l- L----L!l ¿pcl dlle dKsJUllËl . E.ll typlsK r,,dllllUll er Oel( I ¡.O, meq VerKIøy IOr
brannslukking på høyre side og på venstre side finnervi verktØy
for trafikkulykker, klemskader og andre hendelser hvor det er
behov for havariutstyr. a

lnnkjøpspris: 4 500 000
Driftskostnader: 150 000 pr år
Renter/avdrag: 396 000 pr år
Total kostnad pr år: 546 000

Yl :'
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Måsøy har i dag etablert en beredskap som på mange områder tilfredsstiller lovens minstekrav, og på

noen områder tilfredsstiller kommunens krav (ROS). Noen etablerte beredskaps Måsøy har etablert
drives ikke i henhold til lover og forskrifter, herunder rØykdykklne. Samfunnets, næringsliv og

omverden forventer mer og mer deltagelse fra brannvesenet og det anbefales at kommunen styrke

beredskapsarbeidet. Dette kan blant annet gjøres ved:

¡ Tilsette fulltids brannsjef
. Sikre gode rutiner rundt røykdykking
. Styrke det forebyggende arbeidet
o Sikre tilstrekkelig tilsynfieiing av boliger
. Tilsvn og feiing av fritidsboliger
¡ Styrke informasjonsarbeidet rnot utsatte grupper som barn/unge og eldre
r Delta i kommunens beredskapsplanlegging
. Utarbeidelse av ny risiko- og sårbarhetsanalyse
o Lage en drifts og investeringsplan for å imøtekomme dagens og fremtidlge krav

Økonomisk konsekvenser av å iverksette tiltak er analysert i tabellen under, i kolonnen abør nivå på

beredskapr, Ved å organisere beredskapen i samarbeid kan synergieffekter gi Økt beredskap til en

lavere kostnad enn at hver kommune står selvstendig,

Tabellen under tar for seg beredskapen i Måsøy i dag til venstre, minstekrav til beredskap i henhold
tíl kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse i midten, og et ønsket nivå på beredskap i Måsøy til
høVre.Merk at dagens røykdykkertjeneste ikke drives i henhold til forskrifter.

I¡t¡ell I ' Kostnâd ver:l opptylling av kommuncns plikter

Forkortelse: Leder f.b: Leder forebyggende.

lnspektør: Branninspektør / forebyggende personell

6

18

t hjemmevakt
16

t hjemmevakt
Mannskap 16

I hjemmevakt

Kompetanse Konstabelkurs
Utryknlngslederkur
s

Konstabelkurs
Utrykningslederkurs

Konstabelkurs
Utryknlngslederkurs

Brann og
rednlngstjenester

Røykdykker
( utfores lkke lhht
forskrlft)
OlJevern

Trafìkk/havarl

Røykdykker
Trafikk/havari
KJemikaliedykker
Oljevem

Røykdykker
5nøskredberedskap
Overflateredder
Traflkk/havari
KJemikalledykker
Ollevem

0,1 Erannsjef
0,1 Leder f.b
0,1 lnspektør
O2 feirne (kjøp

Porsaneerl

0,1 brannsjef

Ot leder f.b
0,45 ¡nspektÉr
0,85 feiing

I Brannsjef
l lnspehør
1 Feier

Forebyggende

3 53s (x'O 3 9üt 0(X)Totalt kostnad 2 350 dxt
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5 Vurdering av ul¡ke samarbe¡dsformer
I dette kapittel er det gjort en analyse for hvordan beredskapen kan styrkes til et <bør>-nivå ved
selvstendig brannvesen, ved å samarbelde om felles ledelse og ved å organisere brann og
redningstjenesten i en felles organisasjon.

5.1 Selvstendige brannvesen uten samorbeíd

Kvalsund kommune har vedtatt sammenslåing med Hammerfest Kommune, og av den årsak er det
ikke naturlig å utrede Kvalsund som eget brannvesen. Ressurser brannvesenet er tildelt i dag brukes
til den daglige driften, og det forutsettes at nye arbeidsoppgaver og innhenting av etterslep løses ved
tilførsel av ressurser.

T¡bell ì Styrker og svakheter ved selv\tend¡B brannvesen

For â gløre en økonomisk utredning for et selvstendíg brannvesen i Måsøy legges det til grunn at
Måsøy må styrke brann- og ulykkesvernet slik at det tilfredsstiller lovkrav og forventninger til
samfunnetfor 6vrig. Forutsetningene er i hovedsak listet opp i punktene under:

r Lønn er beregnet ut fra dagens vaktordning, med utrykningsleder på dreiende vakt, samt
forhøyet beredskap i ferieawikling.

. Forebyggende avdeling styrkes med 1 årsverk. Dette for å tilfredsstille krav til forebyggende
arbeid og myndighetenes fremtidige krav om brannsjef i hel stilling.

. Beredskap budsjetteres med 0,5 årsverk.
r Drift inneholder småinnkjøp, verneutstyr o.l.
o Nødvendig med nyinvestering av mannskapsbil innen 10 år.
¡ Det forutsettes at myndighetene ikke legger inn et krav om mer enn t heltidsstilling
o Feiin8/tilsyn driftes etter selvkostprinsippet, og påvirker ikke kommuneøkonomien, tabellen

under oppgir beregnet avgift for innbyggere ved at Måsøy løser feie/tilsynsoppgavene i egen
organisasjon (0,85 årsverk).

Tul¡ell 4 Økonornisk u¡tcdn¡nß ved ;eivsterrdig brarìnuesun

I tillegg vil det eventuelt påløpe kostnader (i størrelsesorden 850 000 - 2 500 000) ved innf6ring av

krav om heltidsstillinger. De Økonomiske konsekvensene er beskrevet i tabell 1.

7

Styrker Svakheter
¡ Etablere 1-2 årsverk i Havøysund
. Full råderett over virksomheten

r Lite/ingen fagmiljø for de ansatte
¡ Tílfredsstiller ikke myndighetenes krav til

samarbeid
o Dårlig utnyttelse av ressurser
o Dyrere løsning
. Dårlig utnyttelse av personell
¡ lkke mulie å la ansatte spesialisere seg

Tall I tusen, fordelt pâ kostnadsfunlalon
2019 2079 2019 2019 2019 20192019 20t9 2019 2019

kr2L62 kr2257 kr2294 kr2394 kr2433 kr254O kr2582 kr2695 kr2739 kr2859 kr22
kr1391 kr7712 krL273 kr805 kr979 kr727 kr949 kr911 kr895 kr818 kr1
kr3553 kr3369 kr3567 kr3200 kr3412 kr3268 kr3531 kr3606 kr3633 kr3677 kr3

kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr
kr3949 kr3765 kr3963 kr3596 kr3808 kr3664 kr3927 kr4002 kr4029 kr4073 kr3

kr753 kt763 kr763 kr763 k¡763 kt763 k¡76! kr763 kr763 kr763 krFe

TOTATT

nte/avdrag

Lønn

Drlft
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5.2 Samarheid gjennom kiøp ov tjenester

For samarbeid gjennom kjøp av ulike tjenester sitter Hammerfest Kommune med risikoen ved

endringer eller brudd i avtalen, og det kompliserer driften vesentlig. En slik risiko må det tas høyde

for i avtale Íor ßøp av tjenester,

l¿ilr.ll ri !tyr htl rr1,1 \v,rkl¡r.lpi verl k¡ø¡: itv br attn';ief

Ved samarbeid gjennom kjØp ogsalg av tjenester er det i all hovedsak

lønnsutgifter som vil bespare kommunen. Utgifter til drift oB investeringer vil i

all hovedsak være lik. Ved denne samarbeiclsform innehar vertskommunen

risikoen for ansettelser, opplæring o,1,, og denne risikoen tas det høyde for i

avtalepris, Følgende forutsetninger gjøres:

o AWalepris for kj6p av ledelse av brannvesen beløper seg til 700,000,

inklusiv overbefalsvakt, kostnadsfØres under drift/foreb.
. Beredskapen består med den dimensjonering som er pr i dag, med

utrykningsleder på dreiende vakt og forhØyet beredskap i ferieavvikling
¡ lnvesteringer til mannskapsbil gjøres i egen kommune innen 10 år

. Feiing/tilsyn driftes etter selvkostprinsippet, og påvirker ikke

kommuneøkonom¡en, tabellen under oppgir beregnet avgíft for
innbyggere ved at Måsøy løser feie/tilsvnsoppgavene i egen

organisasjon (0,85 årsverk)

',ti¡¡llì,, \/1k,rD,¡rrt¡çl rrrrt'rlrilrrf,ì vHri ..t¡lì,rlfl,,,ltl ¡1¡tltttrttttr k,Ol) /v ttrrrr!rì\ll'l

SWrker Svakheter
¡ Kan danne et fagmiljø for de ansatte
¡ Kommunen har full råderett

r Mye administrasjon: ledelsen må

forholde seg til flere kommuner, flere
systemer, flere rådmenn/politikere -
ikke en sunn organisatorisk løsning

. Kostnader med kontrakt (leie av ledelse)

. Ulik tilhør¡shet blant de ansatte

Brannsjeftjeneste:
BønnsJef er mer enn bare
én person. Dette er
inkludert:
- Overbefalsvakt
- Kriseledelse
- Leder beredskap
- Leder forebyggende
- Forebyggende personell
- Adminlstrasjon
- Saksbehandling
- Systemer/llsenser

Kostnad: 700 dXl pr år

Tall I þsen, fordelt på kostnadtfunksJon

2020 202\ 2022 2023 2024 202sÅr 2.0r9 2026 2027 2028

krl150 krl215 krll7l} kr1289 kr1294 kr1367 krl373 kr1450 krt457 krl538 krl
kr2066 krl807 krl989 kr1493 kr1739 kr1510 kr1755 kt1'692 kr1750 kr1699 kr2

kr321,6 kr3O2I kr32O9 kr2781 kr3033 kr2871 krlll2B kr3142 kr3206 kr3238 kr3

kr 196 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 396 kr 196 kr

kr3612 kr3417 kr3605 k(3t7'l kr3429 k¡3273 kr3l>2.4 kr3538 kr3602 kr3634 kr3

ktll2 kr7l2 k¡712 k¡712 kr7lil krlLl kt7l2 k¡712 kr7l2 krll2 kr

Rente/avdrag

[Ønn

Drift
Sum
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Beslulningsgrunnlag r Felles brann- og redn¡ngst¡eneste for kommunene Másoy, Kvalsund og Hammerfests

5,3 Somarbeid mcd vertskommunemodellflnterkommunolt selskap

Denne samarbe¡dsformen betraktes som <full integrasjonrr, og er den mest forpliktede
samarbeidsformen. Her flyttes mynd¡ghet og ansvar fra kommunestyret til et eget interkommunalt
selskap eller annen interkommunal samarbeidsform (vertskommunemodell)

Økonomisk sett vil denne samarbeidsformen kunne gi de største stordriftsfordelene, da samarbeidet
er langvarig og vertskommunen tar liten eller ingen risiko ved ansettelser og andre større
investerlnger. Stordriftsfordeler på innkjøp og systemabonnement kan også gi noe besparelse. Da
risikoen ved samarbeid frafaller er det også naturlig at samarbeidskommunenes bidrag til
vertskommunen er mindre enn ved mindre forpliktede samarbeid,

T¿b*ll 7 Sryrker og svåkhetor ved felles brannvesen

Ved investeringer vil rulleringsordning av utstyr kunne gi investeringsbesparelser, Større innkj6p kan
gi kvantumsrabatt

. Måsøy bidrar til administrasjon, ledelse, forebyggende tJenester og lisenser på totalt 5O0,OOO
¡ Kostnader til vaktordning fordeles med 50 Yo pâ brann og redning, og50 0'6 teknisk tjeneste.
¡ MåsØy deltar i en helhetlig investeringsplan, som kan medføre kvantumsrabatter og

rulleringsordning på utstyr
¡ Feiing/tilsyn driftes etter selvkostprinsippet, og påvirker ikke kommuneøkonom¡en, tabellen

under oppgir beregnet avgift for innbyggere.

t ¿[¡r,i i rì yiitonr-rlttr.,k I ¡tl Lt(tt lt rt14 ílllit:r l¡r.rrr I ruesr.rr

Styrker Svakheter
¡ God utnyttelse av ressursene
. Mulig å etablere gode fagmiUøer
¡ Rotasjonsordning for utstyr og

mannskap
¡ Stordriftsfordeler
r Eierstyring for kommuner gjennom

profesjonelt styrea rbeid
o Gode erfaringer fra andre IKS-samarbeid

( 110-Finnmark, renovasjon m. m)
. Gode arbeidsvilkår for brannsjef

(forholde seg til et styre - ikke flere
kommunestyrer)

o Etableringskostnader
¡ Kommuner overlater myndighet vldere

til en ekstern virksomhet

:lãl lÌü¡¡en, f ffi tÞeïìDsEr.ntffi qfõtr
2019 2020 202t 2022 2021 2024 2025 2026 2027 2028

kr850 kr906 kr902 kr961 kr957 kr1019 kr1015 kr1081 krLO77 ktLL47 krL
krL816 krl.551 kr1777 ktt624 kr1774 kr1628 kr1866 kr1706 kr7&6 kr1788 kr2
kr2666 kr2456 kr2629 kr2585 kr273l kr2&7 kr2881 kr2787 kr2923 kr2935 kr3

kr 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 25O kr
kr2976 k¡27O6 k¡2879 krZ835 kr2fi) kr2$7 kr3üll kr3037 kr3l73 kr3185 kr3

kr 534 kr 534 kr 534 kr 534 kr 534 kr 534 kr 534 kr 534 kr 534 kr 534 kr

[0nn

lnvesteringsfond
TOTALT m/inv
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Eeslutn¡ngsErur¡ntag rFelles brailn- og red'rng5l¡eneste for komnrt¡trene Måsøy, Kvalsund oß Hðmnlerfest,

6 Økonomisksammenligning

6,1 Hvordon løse beredskopsoppgdvene mest mulig lqnnsomt

Hovedsakelig består utgifter til brann og ulykkesvernet av lønnsutgifter i form av vaktordning
(hjemmevakt, dreiende beredskapsvakt for slnå kommuner) og lønnskostnader til utrykninger,

øvelser og oppliæring. Som oftest består lørtn av drøyt 50 % av driftsutgiftene, Den økonomiske
gevinstelr ved samarbeid er størst ved forebyggelrde personell, adrninistrasjon og ledelse.

Bereclskapsavdelirrgen (personell som rykker ut på ulykkerluhell) kan ikke retluseres, og i noett

områcler kan det bli nødvendig å styrke beredskapen.

Brannsjefen legger vekt på at det ikke er noL" målsetting å redrrsere kostnaelene til beredskap i

Måsøy, da de't er dokumentert et etterslep og at beredskapen må styrkes. Styrkingen er beskrevet i

kapittel 5. L. Oppsummert fra kapittel 5 <røkonomiqke utredrtinger), ser vi følgencle sammenheng

mellom estimerte kostnader i 2.019:
I ¡i¡;,1¡ )'¡Jl¡irii¡rtirr,i:,,i¡r,;fr'rr,¡tlitlt¡i

Feieravgift
Pr husstand + ftitidsbotig

Lønn ot drift [gnn, drift og
fin

863 pr husstand
( rabell 2)

71.2 pr husstand
(rabcll 6)

534 pr husstand
(Tabell 8)

2 300 000
(Tabcll 2)

3 200 000
(Tabell 6)

2700 000
(Tabell B)

Måsøy, felles
brannvesen

MåSøY

2 900 000
(T¡bell 8l

6.2 Sqmmenstilling ov kostnader tíl heredskap i andre kommuner

En kan ikke se kostnader til bereclskap som en fLrnksjon av antall irrnbyggere, av clen åpenbare

grurlnen at en kolnmune med 600 innbyggere har samrne krav til beredskap sonì en kornmune med

1999 innbyggere. Hvordan beredskap ut over lovens minstekrav er avhengig av risiko- og sårbarhet i

kornmunerr, geografiske Lrtforrlringer o.l. Allikevel er det nyttig å se på de økonomiske ramrnette til
alrdre konrnluner lned lik vaktordnin¡,- (mecl r.rrrntak av Porsanger som har en sterkere vaktordning). I

tabellen uncler vises en sanìmerlstilling om kostnacler til lønn og drift av beredskap hentet fra

KOS RA.

Vaktordning

I leder
1 leder

Måsøy, eget
brannvesen i

Måsøy, eget
brannvesen med
nødvendig swrkine

763 pr husstanrl
{rabell 4}

lkke utarbeidet

3 900 000
(Tabell 4)

3 500 000
(Tal¡ell 4)

3 00 000
(rabell 6)

Mås6ç med felles
ledelse

Antall innby6gere

t"200

Kostnad beredskap
2016 (tall i tusenf
2 300 utryk

Bindal 1450

ldal 1 400

1250

[ærdal 2L50

?- soo | 1 utryk
2 700 1" utrykningsleder
'2 750 1 utrykningsleder

l utrykningsleder2 900

Kvalsund 1100

k 2700
Lierne 1350

3 01_1 tut kni r

4 200 1ut kningsleder

4 644 1 nt er

Porsanger 4000 I 686 4 pâ vakt + daBtidsânsâtt
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Beslutningsgrunnlag aFelles brenn- og redningstjeneste for kommunene Måspy, Kvalsund og Hammerfestr

7 Synergieffekter ved samarbeid
Brannsjefen for Hammerfest, Måsøy og Kvalsund er tydelig på at Økonomiske motiver ikke må ligge
til grunn for samarbeid, men at fokuset må være å få mest mulig beredskap ut av de ressurser som
blir stilt til rådighet. Det vurderes at beredskapen må styrkes i regionen, da spesielt innenfor
forebyggende tjenester. Det å samarbeide i en brannvernregion kan gi driftsfordeler som åpner for
mer effektivt arbeid, som igjen gir mer rom for deltagelse i kommunens helhetlige beredskapsarbeid,
saksbehandling og andre arenaer hvor samfunnet forventer at brann og redningstjenesten deltar
(mot fylke, andre beredskapsaktører, myndighet og næringsliv).

Det vurderes at en felles brann og redningstjeneste í en brannregion vil gi de største
synergieffektene, og disse vurderes til å være:

Fagmiljø for de onsotte
En viktig forutsetning for å lykkes i en virksomhet er fornØyde ansatte. Det å samle ansatte i
avdelinger hvor det er flere innen samme fagfelt vil danne et eget fagmiljø. Det å ha ansatte i et
fagmiljø fremfor å sitte alene gir ifØlge arbeidsundersøkelser mer motiverte ansatte, høyere
produksjon og mer faglig utvíkling. Det å etablere robuste enheter vil styrke tjenestetilbudet mot
befolkningen.

Kvol itet i Ío rebyggende orbeid
Dette punktet henger sammen med punktet over. Det å etablere robuste fagmiljøer bidrar til mer
faglig utvikling, høyere produksjon og mer effektiv utnyttelse av ressursene. Mer effektiv drift og en
mer attraktiv arbeidsplass kan bidra til at brann og redningstjenesten får egen ingeni@r, som kan
styrke kvalitet i det forebyggende arbeídet, spesielt rettet mot byggesaksbehandling. Mer effektiv
drift frigir ressurser for mer deltagelse mot kommune og andre interessenter. Brannvesenets
forvaltningsoppgaver er svært viktige, og oppgavene må ikke gå på akkord med annet kommunalt
arbeid.

Læ ri ngs ku ltu r og e rfa ri ngsde li ng
Som en stØrre brannregion er det en målsetting om å få på plass en systematisk kompetanseutvikling
og erfaringslæring i deltidsbrannvesener. Spesielt trekkes det frem samhandling og samvirke på tvers
av nødetater, beredskapsaktører og offentlige sektorer. Brann og redning er åpenbart den etaten i

kommunen som har mest kjennskap til operativt beredskapsarbeid, noe som vil styrke kommunens
beredskapsarbeid og planlegging.

Unngå deltidsledelse
Direktoratet trekker frem at deltidsledelse av brannvesen er en svakhet, og som en følge av dette
vu rderer direktoratet nå å føre krav om 1 eller 3 fulltidstids lederstillinger i brannvesenet (brannsjef,
leder beredskap og leder forebyggende, viser til drøfting i punkt 3.8). Deltídslederstillinger kan skape
utfordringer med blant annet troverdighet isaksbehandling, da en og samme person har flere roller i

samme saksbehandling. Det vurderes også som lite hensiktsmessig dyrt å utdanne flere deltidsledere.

Utda nningskostnad brannsjef
Utdanning av brannkonstabel, utrykningsleder, forebyggende personell (inklfeiier) og
brannsjef skjer etatsvis. Det betyr at det først tilsettes en egnet person, så får person
utdannelse. Utdanning av en brannsjef som starter som brannkonstabel (lang linje) koster i

underkant av 1 million. Utdanning av brannsjef som starter med ingeniørbakgrunn (kort linje)
koster ca 300.000.
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BeslutnlngsErunnla6 øFelles brann- og rednlngsueneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Harfimerfest,r

Robust beredskop
Brannvernloven krever at kommuner skal samarbeide på tvers av kommunegrensene, men det
oppleves stadig vekk at terskelen for å be om bistand er høy. Av den årsak tar brannstudien opp at
samarbeid mellom kommuner i egne brannregioner er ønskelig. Det samme vurderer brannsjefen. Et

felles brannvesen for kommune gir totalt sett en styrket beredskap, og erfaringsmessig vil
nØdvendige ressurser bli rekvirert på et tidligere tidspunkt under felles ledelse.

Stordriftslordeler
Det utrykkes helt tydelig at å organisere brann og redníngstjenesten i en egen virksomhet alene ikke

vil gi noen økonomiske besparelser. Allikevel kan det være noen stordriftsfordeler ä hente, slik som

redusert administrativ tid til innkjøp (grunnet større innkjøpsavtaler m.m), rulleringsordning på

utstyr, investeringsplaner o.l. Brannstudien utlrykker at brannregioner organlsert som

interkommunalt selskap tradisjonelt har bedre havarivernutstyr enn brannvesen organiseft i

kommunen.

Spesielt innen administrasjon vll det kunne finnes stordriftsfordeler, da spesielt med tanke pä politisk

arbeid, påkrevde analyser, utredninger, dokumentasJon mot myndighet og andre
form el le/sVri ngsdoku mente r.

Rulleringsordning pð monnskap og ußAr
Rulleringsordning av mannskap er en stor synergieffekt, da spesielt for at Hammerfest til stadighet
har behov for mannskap i kortere perioder. En rulleringsordning vil da kunne gi erfaringer fra

heltidsbrannvesen til deltidsmannskaper, noe som gir en god læring og faglig oppdatering til
mannskaper som benytter seg av ordningen. Det vil på sikt gi økt beredskap og kompetanse til
distriktene.

Ytterligere synergìer
Synergiene vil kunne bli ytterligere styrket dersom kommuner som naturlig faller inn under samme
brann- og redningsregion deltar i prosessarbeid frem mot en /e//es bronn og redningstjeneste.
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Beslutningsgrunnlag <Felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest>

8 Tilrådning tilvidere prosess
Brannsjefen tilråder at Måsøy Kommune deltar i et prosjekt om etablering av felles brann og
redningstjeneste i Vest-Finnmark, med oppstart høsten 2017. En prosjektplan må utarbeides, og
anbefalt prosjekttid er L,5 år, med sikte på etablering av ny virksomhet 01.01.2019.

Hovedprosjektet skal:
o Utarbeide ny ROS for hele regionen
o Tilråde brannordning til kommunene
o Utarbeide selskapsavtale og saksfremlegg til kommunestyrene
o Etablering av virksomheten

I perioden fra 1, januar 2017 t¡l og med medio juni 2077 kjøper Måsøy Kommune ledelse av
brannvesen og forebyggende tjenester hos Hammerfest brann og redning.

Hammerfest brann og redning Ønsker fortsatt å tilby salg av ledelse og forebyggende tjeneste frem til
prosjektperiode er avsluttet, Pris lor k¡çp av tjenester beløper seg på NOK TOO,OOO pr år. Avtalt pris
vil inkludere Måsøy Kommune sin andel av kostnadene til hovedprosjektet. Avtale ligger vedlagt.

Brannsjef vurderer kjøp av brannsjef (inkl administrasjon/forebyggende avdeling) som en midlertidig
løsning, og erkjenner at det ikke er noe god modellfor rasjonell drift. Den gir lite forutsigbarhet for
de ansatte, og forvaltning/myndighetsutøvelse er ikke samordnet da brannsjef må forholde seg til
flere kommunestyrer (politisk) og flere organisasjoner (administrativt). Midlertidige samarbeid gir
heller ikke rom for å bemanne avdelinger tilstrekkelig.

Brannsjefen tilråder oppstart av hovedprosjekt med sikte på etablering av felles brann og
redningstjeneste, med beslutningsgrunnlag og saksfremlegg fremlagt for kommunestyrene i aktuelle
kommuner innen juni 2018.

Brannsjefen ber om at kommunestyret oppnevner et medlem tilstyringsgruppen for prosjektfelles
brann og redningstjeneste. Styringsgruppen gis følgende mandat:

. Skal lede prosessen frem til en felles brann- og redningstjeneste,

. Skal lede hovedprosjektet.

. Skal sikre deltagelse og medvirkning i prosessen frem mot en felles brann- og
redn ingstjeneste.

. Skal sikre at alle nødvendige kommunale vedtak blir gjort.

. Skal ansette daglig leder/brannsjef når de finner dette naturlig.

Valg av styremedlem
Kommunestyret står fritt til å velge den person de mener er best skikket til å representere kommunen i

styringsgruppen. Det kan eksempelvis være en politiker eller ansatt fra administrasjonen som har tillit i
kommunen, oB som kan bidra med noen egenskaper inn til prosjektet. Egenskaper kan eksempelvis
være erfaring fra orosiektstvring eller beredskap oå et overordnet nivå.

Hammerfest 10.05.2017

Arne Myrseth
Bra nnsjef

13



Beslutningsgrunnlag aFelles brann" oB redn¡nBsl¡eneste for kommuñene Måsøy, Kv¿lstrnd oB HômmerfestD

Vedlegg 1- detaljert kostnadsovers¡kt over ul¡ke nivåer av beredskap

l;hr:ll I I l)rtl;tl¡url k(¡!tiìà(l\{rv€r!rkl

18Mannskap 16 18 T6

¿t80 0O0 540 000Kostnad 480 000 540 000
I utryknlngsleder på

dreiende hjemmevakt
1 utryknlngsleder på

dreiende
hiemmevak

Vaktondnlng 0 1 utrykningsleder på

drelende hjemmevakt

800 000 800 000 800 @0Kostnad 0
JaVernebeklednlnc Ja la la
1080 filO (lnv)

120 000 (drlftl
960 000 (lnv|
lfi) fi)O {drlftl

1080 {Ð0 (lnvf

120 000 (drift)
1 080 000 (lnvl

120 O0O (drlft)
Kostnad

la JaRøvkdvkkertleneste Nel Ja

0 300 000 100 000 {lkke ihht tll
forskriftl

300 000Kostnad

Nei JaOverflaterednint Nel Nel
200 000 (inv)

70 000 (drlftl
Kostnad 0

Nei Nei laSnøskredberedskaD Nei
2ü! (X)0 (lnv)

70 000ldr¡ftl
Kostnad 0

la la JaMannskapsbll Krav om ntilstrekkeligrr

brannvemutstyr
4 500 000 (lnv)

100 000ldrlftl
a s00 000 (lnv)

50 000 (driftl
a 500 000 (inv)

100 000 (drift)
Kostnad Ukjent (inv)

100 000 (drlft!
JaHavariutstyr trafikk Krav om tllstrekkelig

havarivernutstyr
la la

Ukjent (lnv!
50 000 ldrlftl

250 (X)0 (invl
100 000 (drlftl

250 000 (inv)

50 000 (drlftl
250 (X)0 (lnvl
100 000 (drlftl

Kostnad

Mangler 9 Mangler 9Grunnkurs
brannkonstabel

la Ja

120 000 pr pers 120 Ofl) pr pers 120 Off) pr persKostnad 120 (X)0 pr pen
Mangler I Mangler 1Befalskurs

Utryknlngsleder
Ja Ja

120 000 or oersKostnad 120 000 or oers 120 000 pr oers 120 000 pr pers

la Ja - delvis JaUtviklinsskurs Nei
100 000 pr år0 100 000 pr ár 10 fi)O pr årKostnad

Ja 0,45 árs verk Ja 0,15 årsverk Ja 0,45 ârs verkTllsvn nærinßsbvgg .la 0,45 ârsverk
315 000315 000 315 000 10s 000Kostnad

Ja 0,15 årsverk Ja 0,3 ârsverkBrannsief Ja 0,15 årsverk Ja 0,3 årsverk

105 000 310 000 L05 000 310 000Kostnad

Nei JâDeltagelse i planlegglng

av kommunalt
beredskapsarbeid

Ja, ikke definert størrelse
0,1 ársverk

la

70 00070 000 70 000 0Kostnad
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Sak 14117

RENOVERING AV VEI OG VA.NETT FJELLVEIEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
16ll7s

Arkiv: Ql4

Saksnr.:
4lt6
2lt6
2Ut6
tU16
r0lr6
tUt6
9l16
t2lt6
62116

64116

65116

63116

581r6
601t6
6Ut6
59116

t9lt7
t7lt7
r4l17

DOKI

Ufvalg
Formannskapet
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Formannskapet
Teknisk komite

Møtedato
t6.02.2016
07.04.2016
12.04.2016
2t.04.20t6
20.09.2016
20.09.20t6
20.09.2016
20.09.2016
04.r0.2016
04.r0.2016
04.10.2016
04.10.2016
13.10.2016
13.10.2016
t3.10.20t6
13.t0.2016
1r.05.2017
25.04.2017
07.r1.2017

Rådmannens innstilling:
1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i

fiellveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 8.600.000 eks.mva.

3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres i løpet av 2017, dette har en

kostnad på kr 300.000 eks mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om

finansiering av prosjektering.
4. Utbyggingskostnader på kr 8.600.000 eks. mva. bakes inn i budsjett2}I7.
5. lr4äsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann ogavløp i Fjellveien tas

inn i gebynegulativet for 2017.

Dokumenter:
DOK U

DOK U

DOK U

16/175-16 13.04.2016RAD/FSIILISQI4
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER
161175-t6 15.03.2016RAD/DRU/LDAQ14
Canon Masoy Teknisk
BREV FRA MÄSØY ARBEIDERPARTI ANG. ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER
t6/r75-r6 l0.l0.2016RAD/FSISLISQI4
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI HJELMSØYVEIEN
t6/r7s-16 l0.l0.20l6RAD/FSK/LISQl4
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI FJELLVEIEN
r6/t75-16 10.10.2016RAD/FSK/LISQl4DOK U
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Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV 90 METER KOMMUNAL VEI TINTEC,ARSV¡,IET'I

r6tr7s-16 18.04.2016RAD/DRU/LDAQ14
Foreldre i Nordregate
UNDERSKRIFTKAMPANJE
t6/175-16 21.04.2016RAD/DRU/LDAQl4
Canon Masoy Teknisk
SVAR - BREV FRA MÄ,SØY ARBEIDERPARTI ANG. ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER
t6/t75-16 2r.04.2016RAD/DRU/LDAQl4
Canon Masoy Teknisk
SVAR - BREV FRA MA.SØY ARBEIDERPARTI ANG. ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER
r6t17s-16 19.04.2017 RAD/FSK/LILQl4
Advokatene Rønning og kirkesæther
KLAGETILSVAR - KOFO REF 2016/0148.2
t61175-t6 19.04.2017 RAD/FSK/LILQl4
Advokatfi rmaet stenersen

SVAR PÄ KLAGETILSVAR TIL KLAGENEMDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
16/175-16 10.10.2016RAD/FSK/LISQ14
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNAL VANNLEDNING I RASCHVEIEN
t6/l7s-r6 02.09.2016RAD/FSK/ORDQl4
Finnmark folkeskommune
HALLVIKA I HAVØYSTJND
16t175-16 t9.04.2017 RAD/FSK./LILQl4
Advokatene Rønning og Kirkesæther
MERKNADER TIL KLAGERS BREV AV 2I.I 1.16 - KOFA REF . 2016/0148-2
16/175-16 19.04.2017 RAD/FSK/LILQl4
Klagenemda for offentlig anskaffelser
AWISNING AV KLAGE P,A, OFFENTLIG ANSKAFFELSE
t6/175-16 19.04.2017 RAD/FSIILILQl4
Klagenemda for offentli g anskaffelse
OVERSENDELSE AV KLAGE PÄ. OFFENTLIG ANSKAFFELSE
r6t175-16 02.09 2016 RAD/FSIIORD Q14
Hammerfest kommune
UTVIDELSE AV KONTRAKT
16/175-16 ls.09.20l6RAD/FSIILILQl4
Advokatfirma Stenersen

SVAR - VEDR UTVIDELSE AV KONTRAKT I STRANDGATA - VAARBEID
r6/t7s-16 07 .04.2016 RAD/SERV/IMA Q14
Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER
t6^7s-t6 23.09.2016RAD/SERV/IMAQl4
Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK. UTBEDRING AV KOMMUNAL VANNLEDNING I RASCHVEIEN
t6/t75-16 08.02.2016RAD/DRU/LDAQl4
Canon Masoy Teknisk
PRIS ESTIMAT OVER KOMMUNALE VEIER OG VA.ANLEGG
16/175-16 14.04.2016RAD/ØKOIINGQ14
helse og omsorgsleder
UTBEDRING AV KOMMLINALE VEIER
161175-16 21.122016RAD/DRU/LDAQ14
Masøy arbe iderparti
KONTRAKTER VEDRØRENDE UTBEDRINGER AV KOMMUNALE VEIER.
r6/t75-16 18.10 2016 RAD/FSK/LIS Q14
Teknisk sjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI FJELLVEIEN
r6/t7s-16 18.10.2016RADÆSIILISQI4
Teknisk sjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV 90 METER KOMMUNAL VEI KIRKEG^Ä,RSVEIEN

r6n75-16 23.05.2016RAD/DRU/LDAQl4
MÄSØY ARBEIDERPARTI
VANN . OG AVLØPSARBEIDER I STORVANNSVEIEN
r6tr7s-16 l8.l0.20l6RADÆSK/LISQl4
Teknisk sjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI HJELMSØYVEIEN
t6/175-16 r8.10.2016RAD/FSIILISQl4
Teknisk sjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK . UTBEDRING AV KOMMUNAL VANNLEDNING I RASCHVEIEN
16/175-t6 26.10.20t6RAD/DRU/LDAQl4
Framnes Hansen Tommy
VS: RAPPORT PRØVER FRA SV/ECO.DOC
t6lt7s-r6 10.11.2016RAD/DRU/LDAQ14
Sweco Norge AS

DOK I
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ENDRINGSMELDING
t6/r75-16 21.12.2016RAD/DRU/LDAQl4
SVAR. KONTRAKTER VEDRØRENDE UTBEDRINGER AV KOMMUNALE VEIER
16/175-16 25.042016RAD/FSK/LIS Q14
Teknisk sjef / Økonomisjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER
r6/t7s-16 26.08.2016RAD/DRU/LDAQ14
Framnes Hansen Tommy
STATUS STORVANNSVEIEN, UFORUTSETTE HINDRINGER.
t6lt75-r6 26.08.2016RAD/DRU/LDAQ14
Framnes Hansen Tommy
TKM OG VA ARBEIDER I STORVANNSVEIEN.
l6lt75-16 26.08.2016RAD/DRU/LDAQl4
Postmottak Måsøy kommune
VS: ANSKAFFELSESSAK M,A.SØY KOMMUNE, I9 O8.2OI6.DOC
16/175-16 31.08.2016RAD/DRU/LDAQl4
Advokatfi rmaet Stenersen

FORELØPIG SVAR
16/r'.15-t6 2s.08.2016RAD/DRU/LDAQl4
Rådmann
ARBEID STORVANNSVEIEN
t6/175-16 25.082016RAD/DRU/LDAQ14
Advokatfirma Stenersen

ANSKAFFELSESSAK MÅSØY KOMMUNE 19 08.I6
t6,17s-16 26.08.2016RAD/DRU/LDAQl4
Geir Leite
ORIENTERING FRA GEIR LEITE-VA ARBEIDER I STORVANNSVEIEN
16/17s-16 25.08.2016RAD/DRU/LDAQl4
ordfører
KONTRAKT STRANDGATA
r6lt75-16 28.04.2016RAD/DRU/SKRQl4
Samferd sel sdepartementet
SØKNAD OM TILSKUDD TIL LOKALE TILTAK FOR TRAFIKKSIKKERHET
16/175-16 23.01.20t7 RAD/DRU/LDAQ14
Tormod Kristensen
VS: ANALYSERAPPORT AV VEIMASSER TATT AV TORMOD KRISTENDEN JAN I7.DOC
161175-16 26.08.2016R4D/FSIILILQI4
Advokatfirma Stenersen

VEDR UTVIDELSE AV KONTRAKT I STRANDGATA - VA ARBEID
16/175-16 14.l2.20t6RADÆSK/ORDQl4
Finnmark Fylkeskommune
HALLVIKA I HAVØYSUND
16/175-16 15.05.2017RAD/FSISLISQI4
R. Jørgensen Maskin AS
MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVVISING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE
16/175-16 19.02.2016RAD/FSIVLISQI4
Teknisk sjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING KOMMUNALE VEIER
t6lr75-16 28.04.2017 RAD/FSK/LIS Ql4
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVVISING AV KLAGE PÄ OFFENTLIG ANSKAFFELSE
t6/175-16 21.04.2016RAD/DRU/LDAQl4
Canon Masoy Teknisk
BREV FRA MÅSØY ARBEIDERPARTI ANG. ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER
16/175-16 17.10.2017 RAD/DRU/LDAQ14
Lemminkâinen Norge as

KONTRAKT - ASFALTERING 2OI7
t6/175-16 0l 06.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Sweco
NOTAT DØGNMULKT -STRANDGATA VA
161175-16 23.09.2016RAD/SERV/IMAQl4
Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI HJELMSØYVEIEN
t6/175-16 23.09.2016RAD/SERV/IMAQl4
Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV 90 METER KOMMUNAL VEI KIRKEGÅRSVEIEN
16/175-16 23.09.2016RAD/SERV/IMA Ql4
Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI FJELLVEIEN
t6lt75-16 02.05.2016RAD/DRU/LDAQ14
Sweco Norge
TRANSPORT OG TILKOMST TIL SLIPPEN
r6/t7s-16 02.0s 2016 RAD/DRU/LDA Ql4DOK U
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annonse
KUNNGJØRING
t6/175-16 02.05.2016RAD/DRU/LDAQl4
Sweco Norge as

INFO
161t75-16 02.05.2016RAD/DRU/LDAQ14
Måsøy arbeiderparti
KONTRAKTER VEDRØRENDE UTBEDRINGER AV KOMMUNALE VEIER,
16/t7s-16 22.09 2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Konsultativt TS-forum i Finnmark
UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER
161175-16 06.09.2016RAD/DRU/LDAQ14
Advokatfi rm aet Stenersen

ANSKFFELSESSAK - SØNDREGATA/STORVANNSVEIEN KOMMUNESTYRESAK 47l16

t61175-16 06 09.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Canon Masoy Teknisk
KOSTNADSESTIMAT KOMMUNALE VEIER FRA SVI/ECO

16/17 s-16 07 .09 2016 RAD/FSK/ORD Q14
Finnmark Fylkeskommune
HALLVIKA I HAVØYSUND
16/175-16 13.09.2016RAD/FSIIORDQI4
Finnmark flkeskommune
SVAR: HALLVIKA I HAVØYSUND
t6/175-16 01.12.2016RAD/DRU/LDAQl4
LasseJo,o.ellingsen@sd.dep.no
TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2016

r6t175-16 29 11.2016 RAD/DRU/LDA Q14
Postmottak Måsøy kommune
VS: I 6/286 TILSAGN oM TILSKUDD TIL LoKALT TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK FOR 20 I 6 - MÄSØY

KOMMUNE

Innledning:

Kommunestyret behandlet i møte 13.10.2016:

Sak 59/16 - Utbedring av kommunal vei Fjellveien.

Kommunestyrets vedtak:
Saken utsettes til oktober 2011.

Rådmann har gjort en kartlegging av tilstanden i VA-nettet. Med bakgrunn i denne

kartleggingen ble det gjort en kvalifisert vurdering, det er ikke hensiktsmessig å asfaltere

fiellveien uten å renovere VA-nettet. Rådmann utredet derfor full utbedring av vei og VA-nett
i fiellveien 2017.

Saksutredning:

Asfaltdekket i fiellveien er i dårlig forfatning. Overvannsproblematikken i Fjellveien er med

pä à øke slitasjen på asfaltdekket. Ledningsnett er fra 60 tallet og har ingen levetid igjen. Det

anbefales ikke å asfaltere over gammelt ledningsnett, man risikerer da å måtte grave opp ny-

asfaltert vei dersom det blir lekkasjer. Veikroppen i Fjellveien er ikke stabil, dette vil
redusere asfaltdekkets levetid til ca. 3-5 år. Ved full utbedring av veikropp vil asfaltdekket ha

en levetid pä ca.20 är. Rådmann anbefaler full utbedring av vei og VA-nett i Fjellveien.

Kostnader er basert på priser fra tidligere vei og VAO kontrakt.

Estimert kostnad på full utbedring av vei og VAO-anlegg, grovt estimat kr. 8.600.000 eks.

mva.
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Endelige kostnader for prosjektet foreligger ikke før kommunen har hentet inn tilbud på

arbeidet fra entrepre nøf er.

Prisestimatet tar ikke høyde for å bytte ut masse mellom underkant vei og VA-trase, man antar

at eksisterende masse kan benfltes.

Renovering av VA-anlegget i Fjellveien vil ha en konsekvens for gebyrregulativet. Det vil gi
en økning av avgiftene og det er derfor nødvendig å endre gebyrsatsene for vann og avløp i
gebyrregulativet.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Rådmanns innstiller full utbedring av vei og VA-anlegg i Fjellveien. Prosjektering
igangsettes i 2017 og prosj ektet ferdigstilles sommer lhøst 2018

Vedlegg:

Utsettelses vedtak

Havøysund, den 0l.l 1.17

Lill Tord ørg Leirbakken/sign
Rådmann

Lasse Danielsen
Teknisk sjef
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Formannskapskontoret

Havøysund, 18.10.2016

Teknisk sjef

vår ref,.

16n751447t
a¡kivkode
tQt4t

deres reJ,

saksbehandler
RAD/FSI</LIS

d irc k te t e I eÍo n/t e I efa k s

47607845t784 24 00r
e-posladresse
lis@masoy.kommune.no

MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet i møte 13.10.2016:

Sak 59/16 - UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI FJELLVEIEN'

Komm u nestvrets vedtak:

Saken utsettes til oktober 2017.

Enst. vedtatt

Rett utskrift bekreftes:

Lill-Iren Sjursen
kontorfaglært

Måsøy kommune
Torget 1

9690 HAVøYSUND

Telefon sentralbord: 78 42 40 00
Telefaks sentralbord: 78 42 40 0l
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Bankgiro

Org. nr.

4955.0s.00050

941081 957
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BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 - 2O2I

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
r61759

Arkiv: Q14

Saksnr.:
8lt6
6Ut6
57116

84116
t5l17

Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Teknisk komite
Formannskapet

Møtedato
20.09.2016
04.t0.2016
13.t0.2016
08.12.2016
07.tl.2017

Rådmannens innstilling:
Teknisk komite tar saken til orientering.

Dokumenter:
DOK I

DOKU

DOKU

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

DOK I

l6

t6l7s9-t6 21.04.2017 RAD/DRU/LDA Ql4
Måsøy arbeiderpafti
BRØYTING O SNERYDDING I HAVØYSUND
161759-16 18.10.2016 RAD/FSK/LIS Ql4
Teknisk sjef / Rådmann / Kontrollutvalget
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 - 2O2I

t61759-16 07.10.2016RAD/FSIILIS Ql4
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 -2021
161759-16 02.03.2017 RAD/FSK/ORD Ql4
Kurt Simonsen
KLAGE PÄ. MANGLENDE BRØYTING
t6t7s9-r6 02.03.2017 RAD/FSK/ORD Ql4
Geir Leite
KLAGE PA BRØYTING KOMMUNALE VEIER I HAVØYSLIND
161759-16 02.03.2017 RAD/FSK/ORD Ql4
Nor Lines Terminalen Havøysund AS
KLAGE PÄ BRØYTING KOMMTJNALVEI DALVEIEN
16t7s9-16 02.03.2017 RAD/FSK/ORD Ql4
Børre Stabell
KLAGE BRØYTING KOMMUNALE VEIER I HAVØYSTIND
t6l7s9-16 02.03.2017 RAD/FSK/ORD Ql4
Isabelle Pedersen
KLAGE BRØYTING KOMMUNALE VEIER
161759-16 02.03.2017 RAD/FSK/ORD Ql4
Tobø Fisk AS
KLAGE PÄ BRØYTING KOMMIINALE VEIERI HAVØYSLIND OG RV 889 DOK I
02.03.2017 RAD/FSK/ORD Q l 4

Jon Kristiansen
KLAGE PA BRØYTING KOMMLINALE VEIER
1617s9-16 02.03.2017 RAD/DRU/LDA Q14
Ellen Gregersen
VEDR. BRØYTING TIL NORDREGT. 14

161759-16 14.09.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Stein Kristiansen
PRISESTIMAT BRØYTING I KOMMUNAL REGI
161759-16 10.01.2017 RAD/DRU/LDA Q14
Tormod kristensen maskin as

KONTRAKT - VINTERDRIFTAV KOMMT/NALE VEGER OG PLASSER 2016 -2021
161759-16 06.04.20t7 RAD/FSK/ORD Ql4

16/759-

DOK I
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Roy K Jensen

KLAGE PÄ BRØYTING I FJELLVEIEN
1617 59-16 26.10.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Polarfish
KONTRAKT - MÅ.SØY
161759-16 26.10.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Jon Josefsen
BRØYTING - ROLVSØY
t6l7s9-16 26.10.2016RAD/DRU/LDA Ql4
Havøysund Maskin AS
OPPSIGELSE AV BRØYTEKONTRAKT INGØY
1617s9-16 09.1r.2016RAD/DRU/LDA Ql4
Å.ge Flaten
VEDR. VIDEREFØRING AV BRØYTEKONTRAKT
r6l7s9-t6 30.0r.2017 RAD/DRU/LDA Ql4
Jon Roald Josefsen
BRØYTEKONTRAKT BRØYTESESONG 20 I 7

t6l7s9-16 26.08.2016RAD/DRU/LDA Ql4
Geir Leite
BREV FRA ARBEIDERPARTIET VTGEIR LEITE ANGÄENDE VINTERVEDLIKEHOLD
KOMMT]NALE VEIER.
161759-16 16.12.2016RAD/FSK/LIS Q14
Teknisk sjef / Rådmann
MELDING OM POLITISK VEDTAK. KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 1412016

16t759-16 01.09.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Geir Leite
BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 -2021
16t759-16 06.12.2016RAD/FSWLIL Q14
Kontrollutvalget i Måsøy kommune
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK I 4/20 I 6

t6l7s9-16 09.10.2017 RAD/DRU/LDA Ql4
Jon Josefsen
BRØYTING VINTERSESONGEN ROLVSØY 2017 /2018
16t7s9-16 22.09.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Bjørn Arne Kristiansen
DOKUMENTER SOM ER LAGT UT PÄ DOFFIN BRØYTEKONTRAKT 2016-2021
161759-16 22.09.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Bjørn Arne Kristiansen
TILBUDSEVALUERING OG TILBUD
161759-16 2l.12.2016RAD/DRU/LDA Ql4
Bjørn Ame Kristiansen
FORMELL BESTILLING UTARBEIDE KONTRAKT
t6t759-16 27.09.2016RAD/SERV/IMA Ql4
Formannskapet
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRØYTING KOMMT]NALE VEIER 2016.2O2I
161759-16 22.09.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Bjøm Ame Kristiansen
VEDLEGG TILBUD BRØYTEKONTRAKT
16t759-16 27.12.2016RAD/DRU/LDA Q14
Havøysund Maskin AS
BRØYTING KOMMTINALE VEIER 2016 -2021
161759-t6 2t.12.2016RAD/DRU/LDA Q14
.Àge Flaten
BRØYTING KOM.VEI INGØY 2OI7 BREV TIL HAVYSLIND MASKIN AS OM FORLENGELSE
AV AVTALE.
161759-16 04.10.2016 RAD/DRU/LDA Ql4
Oddvar Fagerhaug
BRØYTING KOMMTINALE VEIER 2016 -202
16t759-16 04.10.2016RAD/DRU/LDA Ql4
Oddvar Fagerhaug
tsRØYTING KOMMT]NALE VEIER 2016 -202
161759-16 29.11.2016RAD/DRU/LDA Ql4
Havøysund Maskin
TILBAKETREKKING OPPSIGELSE AV BRØYTEKONTRAKT INGØY

DOK I
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Innledning:

Måsøy arbeiderparti har fremmet krav at kommunens oppfølging av vintervedlikehold blir satt

opp som egen sak.

Bakgrunn:

Etter at Måsøy kommune Høst20l6 engasjerte ny entreprenør til vintervedlikehold, har det
vært mange klager på tjenesten.

Brøytesesong 16117 har vært preget av mange brekkasjer og manglende rutiner hos

entreprenøren, dette har igjen avdekket manglende oppfølgings rutiner hos kommunen.

Teknisk sjef orienterte politisk organ om tilstanden:

Måsøy kommunestyre ble 23.03.I7 orientert om vintervedlikehold.

Teknisks komite ble 04.04.17 orientert om vintervedlikehold

10.09.17 brev fra Måsøy AP, krav om at vintervedlikehold blir satt opp som egen sak.

Saksutredning:

Det første äret av brøytetjenesten er og regne som et innkjørings år. Med bakgrunn i mange

brekkasjer på hjullaster i brøytesesong 16117 har entreprenøreî investert i ny hjullaster, og

utarbeidet en ny driftsplan.

Måsøy kommune har med erfaringer fra brøytesesong 16ll7 utarbeidet og implantert nye

rutiner for oppfølging av vintervedlikehold.

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenser)

1. Vinterdrift kommunale veger og plasser, tilbudsgrunnlag Måsøy Kommune
2. Rapport vintervedlikehold

Havøysund, den 01 .11.17

edlegg:V

Lill Torbj ørg Leirbakken/sign.
Rådmann

Teknisk sjef
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1 TI LBUDSIN NBYDELSE

1,1 Innledning

Det innbydes herved til tilbudskonkurranse i forbindelse med vinterdrift av kommunale
veger og plasser 20l.6-2c.21 + oPpsjon 1. år i Måsøy kommune,

Innbydelsen omfatter utførelse av vintervedlikehold på kommunale veger og plasser.

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om oflentlige anskaffelser. Kriteríer for

evaluering og valg av leverandør er beskrevet i kapittel 4 og 5.

1.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er MASØY KOMMUNE. Måsøy kommune er en kommune i Finnmark med

overkant av 1200 innbyggere. Rambøll Norge AS gjennomfører anskaffelsesprosessen på

vegne av oppdragsgiver.

1.3 Tilbudsforespø¡selens innhold

Tilbu innhold

1.4 Konkurranseform og gjennomføring

Kon kurransen gjennomføres som åpen tilbudskonku rranse,

Leverandører må oppfylle kvalifikasjonskravene beskrevet i kapittel 4 for ä kunne delta i

konkurransen.

Det tilbudet som totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver vil bli valgt.

1.5 Aktuelle leviFrandører

Både enkeltstående firmaer og grupperinger av flere firmaer kan levere inn tilbud. Det

forutsettes at leverandøren om nødvendig setter sammen et team som ¡ sum innehar de

nødvendige kvalifìkasjoner og kapasiteter, Det skal være én ansvarlig leverandør.

Det må etableres avtaler innad i hver enkelt deltakergruppe som forplikter aktørene på slik

måte at oppdragsgivers eventuelle aksept av tilbudet låser den presenterte organisasjons-

strukturen. Dersom skriftlige samarbeidsavtaler ikke kan framlegges, kan tilbudet avvises.

1.6 Kunngjøring

Konkurransen er annonsert p3 doffin.no.

5

Kaoittel INNHOLD
1 Tilbudsinnbydelse

Alminnelioe reoler for qiennomførinq av konkurransen2

3 Orienterinq om orosiektet
Kvalifikasionskrav4

5 Tildelinaskriterier
6 Kontrakt

Tilbudsskiema7

B Vedleqq
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L.7 Distribusjonavtilbudsgrunnlaget

1.7,1 D¡str¡busjon

Tilbudsgrunnlaget er lagt ut på Ooftin for elektronisk nedlasting. I tilbudsgrunnlaget
inngår:

- PDF fil med tilbudsgrunnlag
- PDF-filer av vedlegg

Eventuell endringer, suppleringer eller avklaringer i tilbudsgrunnlaget vil fortløpende bli
distribuert til påmeldte deltakere på Doffin, hvor tilbyderne varsles via e-postadressen som
tilbyder har lagt inn ved påmeldíng i Doffin basen.

Det vil ikke bli sendt ut tilbudsgrunnlag i papiformat.

1.7.2 Påmelding

Påmelding gjøres elektronisk i Doffin-basen

1.8 Innleveringsfrist og åpning

Frist for levering av tilbudet er: 12.O8.2O16 kl. 11:OO

Underskrevet tilbud skal være oppdragsgiver i hende før tilbudsfristens utløp. Det er
leverandørens ansvar å velge en forsendelsesmåte som gjør at forespørselen blir mottatt av
oppdragsgivers kontaktperson oppgitt i punkt 1.10 innen fristen, samt at reglene for
kommunikasjon i Forskrift om Ofl'entlige anskaffelser kapittel 7 overholdes.

Anbudsåpning vil finne sted på vårt kontor samme dag som innleveringslristen kl. 13:OO.
Det er kun oppdragsgivers representanter som har anledning til å være tilstede under
anbudsåpningen.

1.9 Oppdragsg ivers konta ktperso n

Rambøll Norge AS
Att: Bjørn Arne Kristiansen
Telefon: 976 68 529
E-post: bjorn.arne.krístiansen@ramboll.no

All korrespondanse og dialog med oppdragsgiver skal gå via ovennevnte. Skriftlige
henvendelser stilles til kontaktpersonen og merkes med anskaffelsesnavnet. Ved bruk av e-
post skal det bes om bekrellelse på at sendingen er mottatt.

1.1O Innlevering og mêrking av dokumentasjon

Primæft ønskes den elektroniske beskrivelsen med elektronisk underskrevet tilbudsbrev
levert på minnepenn. Evt kan papirutgaven leveres fullstendig utfylt og underskrevet.

Tilbudet skal inneholde alle dokumenter som erforespurt i innbydelsen og andre dokumenter
som tilbyder mener er del av tilbudet.

Underskrevet tilbud skal sendes eller leveres til fglgende adresser:
Rambøll
Kongleveien 45
9510 ALTA

Rambøll
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Forsendelsen merket " Brøytekontrakt"

1.11 oppdragsgivers forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt i

anskaffelsesprosessen å avlyse konkurransen dersom det er saklig grunn for dette

Videre forbeholder også oppdragsgiver seg retten til kunne forskyve framdriften på prosjektet

dersom dette er nødvendig i forhold til øvrige leveranser tilknyttet prosjektet eller av andre

saklige grunner,

1.12 Forbehold i tilbudettil leverandøren

Forbehold av enhver art må være spesifisert i tilbudsbrevet eller i et eget vedlegg for å
anses gyldige. Prismessig konsekvens skal oppgis. Forbehold som er uklare og ikke lar
seg prise, kan medføre at tilbudet avvises.

1.13 Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt felles tilbudsbefaring.
Tilbyderne må derfor på egen hånd foreta befaring og vurdering av stedlige forhold

7

4
KriaÌ¡ân6ên

Ingeníør
N-9510 Alta

M +47 976 68 529
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2. ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN

2.L Vedståelsesfrist

Vedståelsesfristen for tilbudene er 3 måneder, tilsvarende 90 dager. Vedståelsesperioden
løper fra tilbudsfristens utløp,

2.2 Apning av tilbud

Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning. Det føres protokoll fra tilbudsåpningen.

2.3 Tilleggsopplysninger,/ endringer av konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver har rett til å supplere/endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller
suppleringer kan skje senesL seks dager før tilbudsfristens utlØp.

Dersom oppdragsgiver supplerer eller endrer konkurransegrunnlaget skal supplerínger og
endringer sendes alle som er påmeldt konkurransen.

Alle forespørsler skal sendes skriftlig per e-post til oppgitt kontaktperson, se punkt 1,9.
Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør skal meddeles alle som
har mottatt konkurransegrunnlaget.

2.4 Tilbakekall og endring

Tilbakekalling av besvarelsen skal skje skriftlig. Tilbakekalling skal være fremkommet til
inn leveringsstedet innen inn leveringsfristens utløp.

Etter innleveringsfristens utløp har deltakerne ikke rett til å foreta endr¡nger i innlevert
materiale uten samtykke fra oppdragsgiver.

2.5 Avlysing/ forkastelse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst
tidspunkt i anskaffelsesprosessen, og helt eller delvis forkaste tilbudene, dersom det
foreligger saklig grunn for dette.

2.6 Opplysningsplikt

Oppdragsgiv kal 9i skriftlig melding med kort begrunnelse i følgende tilfeller:. Forespø en om å få delta i konkurransen avvises. Oppdragsgiver beslutter å avlyse konkurransen

Leverandører kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres forespørsel
om å få delta er avvist, Anmodningen skal være oppdragsgivers i hende senest 15 dager
etter at avvisningen er mottatt. Oppdragsgiver plikter å svare på denne henvendelsen senest
15 dager etter at anmodningen er mottatt.

2.7 Leverandørens forbehold og reservasjoner

Dersom leverandører har forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme
uttrykkelig i tilbudet. Leverandører skal i eget vedlegg eller i tilbudsbrevet liste alle
eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget. Avvik som ikke er l¡stet opp vil ikke bli
aksepteft,

Rambøll
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Alle forbehold skal spesifiseres og pris-settes med henvisning til hvilket punkt forbeholdet
gjelder, Henvisning til leverandørens egne kontraktsvilkår er å betrakte som forbehold

dersom disse avviker fra konkurransegrunnlaget og må derfor angis som øvrige lorbehold/

avvik.

2.8 Omfang av tilbud

Gjelder brøyting av kommunale veier og plasser i Måsøy kommune.

For detaljert beskrivelse av leveransen som tilbudsforespørsel henvises det til beskrivelsen i

pkt 3,2.1 og vedlegg 8.4-8.6

2.9 Awisning av tilbydere

Oppdragsgiver har rett til å avvise de leverandører som ikke oppÛller kvalifikasjonskravene
gitt i konkurransegrunnlaget.

Tilbud som erforkastet teturneres ikke til leverandørcn

2.1O Språk

Tílbudet skal leveres på nomk. Underliggende dokumenter kan være på kjente fremmedspråk

i Norge (dansk, svensk eller engelsk).

9

Ramboll



10 (2s) MÂsøY KoMMUNE

3. ORIENTERING OM PROSJEKTET

3.1 Prosjektorganisasjon

BYGGHERRE Måsøy kommune
Torget 1

9690 Havøysund

)

Prcsjektleder:

RÂoe¡vene

Tlf: 78 42 40 OO

Fax: 78 42 40 OL

E-post: :

Teknlsk sjef Lasse Danlelsen
E-post:
Tlf: 90 40 88 36

Rambøll Norge AS,
Kongleveien 45, 9510 Alta
T1178 44 92 22
Fax 78 449220
E-post:

.?

Rambøll
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3.2 Prosjektgjennomføringen

3.2.1 Prosjektets art og omfang

Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veger og plasser i Måsøy kommune i henhold til

vedlagte kart/vegoversikt over rode Havøysund.

Kontrakten gjelder for 5 år med mulig opsjon på r år.

Vegnettet som omfattes består av om lag
. 10100 m kommunale veger
. 1500 m Fortau og gang-/sykkelvei
. 19 380 m2 Parkering og kaier

Med vinterdrift menes brøyting og strøing iht. standardkrav, se vedlegg 8.1, Oppdraget omfatter
også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, dokumentasjon, rapportering til
byggherren, informasjon til publikum og håndterÍng av andre oppgaver som er nødvendige for
drift og vedlikehold av vegnettet.

3.2.2 Kontraktsperioden

Kontraktsperioden er 5 år, fra 01.10.20L6 til 30.09.202L. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge

kontrakten med de samme betingelser med 1. år slik at total mulig kontraktsperiode blir 6 år, frem

til 30.09.2022. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før kontraktens

utlØp.

3.2.3 Endr¡nger i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre påtegg som følge av vedtak fattet på politisk eller

forvaltningsmessig nivå tilsíer endringer i kontraktens utførelse, skal det forhandles om

eventuelle økonomiske konsekvenser.
Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av

bevilgningstakt, endring av standard, endring av standardklasse, endring av veglengde, eller

andre tilsvarende endringer.

3.2.4 Standard og mengdefortegnelse

Drift og vedlikehold på veinettet skal utføres iht. til gjeldende standard og øvrig beskrivelse som

angitt i vedlegg.

Til hjelp for tilÐder har byggherren beskrevet det aktuelle veinettet og utarbeid en

mengdefortegnelse gitt i vedlegg 8.4,

3.2.5 Spes¡elle forhold

Entreprenøren får ikke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver innenfor kontrakten får en

mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid ellertiltak utenfor kontrakten ikke blir utføtt

som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold.
Stengning av veger i koftere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon,

3.2.6 Pr¡sregulering

Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyràs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Dríft

og vedlikehold av veger i alt,Vinterdrift av veger".
Regulering foretas ådíg pr 1, oktober (gjelder ikke første år).

Ramboll
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3.3 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepr¡ser og sideentrepriser i det
geografiske området som kontrakten gjelder. I tillegg kan byggherren selv gjennomføre arbeider
i området. Byggherren skal orientere entreprenøren om entrepriser og egne arbeider som har
betydning for planlegging og gjennomføring av drifLs- og vedlikeholdsoppgavene i området.

Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider iområdet,

oo
Entreprenøren mã pãregne forstyrrelser i eget arbeid pga. arbeid utført av andre entreprenører
Kompensasjon for slike forstyrrelser gis ikke med mindre forstyrrelsene kan regnes som
vesentlige.

3.4 Kvalitetssikring og internkontroll

Det er krav om at strøsand og evt. andre varersom skal brukes skal være CE-dokumentert.

Det er krav at entreprenøren skal anvende et kval¡tetssystem som oppfyller relevante krav iht.
NS-ISO 9000-9004, ved gjennomføring av oppdraget.

Entreprenøren skal utarbeide plan for kvalitetssikring gjennom egenkontroll. Denne fremlegges
for byggherren og skal godkjennes av denne før arbeidene igangsettes. Planen skal omfatte
kontroll av alle arbeider med test av funksjoner. Kontrollen utføres av entreprenør og kopi av
skjema sendes kommunens representant som skal varsles om at kontroll vil bli utført.

Entreprenøren skal ha innført et internkontrollsystem iht. "Forskrift om internkontroll", som ble
fastsatt ved kgl. Res. 6. Desember 1996, Entreprenørens internkontrollhåndbok skal fremlegges
oppd ra gsg iver ved kontra ktsinngåelse.

3.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Iht. "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø pâbVgge- og anleggsplasser", har byggherren
plikt til å påse at forskriften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved
gjennomførin gen av prosjektet.

Byggherren utpeker SHA-Koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Før kontraktstart lager
byggherren en SHA-plan for prosjektet, Denne planen er utgangspunkt for prosjektets SHA-plan
i gjennomføringsfasen,

Entreprenøren skal være SHA-koordinator i gjennomføringsfasen, kfr 5 14 andre ledd i

forskriftene.

3.6 Lover og forskrifter

Det er et absolutt krav at leverandøren skal følge og etterleve alle relevante lover og forskrifter
for gjennomføring av avtalen.

3.7 Krav til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle
underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler,
regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.
Alle avtaler som entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten
skal inneholde liknende bestemmelser.

Rambøll
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Dersom leverandøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har MåsøY kommune rett til å
holde tilbake deler av kontraktssum til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen av

tilbakeholdt beløp, skal svare til ca 2 x innsparingen til arbeidsgiveren.

Entreprenøren skal på oppfordring fegge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår som

benyttes, Dokumentasjons-plíkten gjelder også underleverandører/-entreprenører.

3.8 Språk

All skriftlig korrespondanse/dokumentasjon skal gjennomføres på norsk. Videre forutsettes det at
ledelse, og ansatte i verneorganisasjonen snakker godt norsk'

)
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4. KVALIFIKASJONSKRAV

Kvalifikasjonskrav skal s¡kre at leverandør er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene.
Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurder ut fra innlevert dokumentasjon. Manglende
dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger skal/kan medføre at leverandøren blir avvist, jf.
FOA 5 11-10.

4.L Obligatoriske krav

Det stilles samme dokumentasjonskrav til leverandøren og underleverandør når det gjelder
kvalifikasjonskravet i pkt 4,1 (pkt. a,1.1 - 4.1.2).

4.1.1 Skatte- og merverdiavgiftsattester.

Norske leverandører skal fremlegge skatteattester for skatt og merverdiavgift iht.
Forskrift om offentlige anskaffelser, g B-7.

For leverandører som ikke er hjemmeh¿rende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etablert.

Skatteattestene skal følge som vedlegg til tilbudet. Skatteattester skal ikke være eldre enn 6
måneder regnet fra denne frist.

4.1.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling.

Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak, og som dokumentasjon på dette skal
det som del av tílbudet vedlegges gjeldende firmaattest utstedt fra Brønnøysund registeret,

For leverandører som ikke er hjemmehørende i Norge må fremlegges tilsvarende som
ovennevnte fra det land hvor foretaket er etablert.

4.2 Øvrigekvalifikasjonskrav

Prosjektets omfang og kompleksitet krever at det stilles krav til entreprenøren utover de
obligatoriske krav angitt i punkt 4.1.

Dokumeñtasionskrav idette punkt 4,2 er ikke obligatoriske, men oppdragsgiver forbeholder seg
retten til å diskval¡fisere entreprenøren/gruppen på bakgrunn av manglende eller
utilfredsstillende besvarelse og dokumentasjon. Ved vurderingen av om disse kriteriene er
oppfylt, vil oppdragsgivers frie skjønn bli lagt til grunn.

4.2.1 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling

Det kreves at Leverandøren har god soliditet, og som dokumentasjon på dette bø emlegges. Foretakets innlevefte ärsregnskap for de siste tre regnskapsår eller andre evante
dokumenter som gir tilsvarende informas3on.

. Kredittvurdering/rating forsiste regnskapsår
Ved mangelfull dokumentasjon av økonomisk/finansielle stilling forbeholder
oppdragsgiver seg retten til å innhente kredittrating lor vurdering om kravet er
tilfredsstilt,

Ved vurdering av leverandørens økonomiske og finansielle stilling vil egenkapital, årsresultat og
kredíttverd ighet bli vektlagt.

Ra mbøll
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4.2.2 Lev erandørens tekniske kva I ifikasj oner.

Leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende eller lignende oppdrag

Det skal redegjøres for tilsvarende eller lignende oppdrag de siste tre år. Det skal oppgis navn på
oppdragsgiver, beskrivelse av oppdraget omfang og verdi, tidspunkt, samt referanser hos
oppdraõsg¡ver med navn, tlf. nr, e-post. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte
referansen ved behov. Det gjøres rede for m¡nst to slike oppdrag.

Leverandøren skal legge ved beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med

relevans for utførelsen av denne kontrakten. Opplysninger om biler og maskiner som ønskes

benyttet til arbeidene skal oppgis i vedlegg 8.2 eller et tilsvarende dokument.

Maskiner og utstyr skal være sertifisert/godkjent og i forskriftsmessig stand. Et eventuelt bytte
av bil/maskin i løpet av kontraktsperioden skal godkjennes av Måsøy kommune. Maskinene må

ikke være større enn at de kan benyttes innenfor de steder som skal vedlikeholdes, tilpasset
oppdraget. Alle innleide biler og maskiner skal være utrustet med varsellykt av godkjent type.

4.2.3 HMS- egenerklæring.

Leverandører som skal utføre arbeid i Norge skal fremlegge egenerklæring om at de oppfyller,
eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, de i Norge lovþestemte krav mht. helse, miljø
og sikkerhet. Kan benytte vedlegg 8,3 eller tilsvarende skjema.

4.2.4 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.

egenerklæring på at entreprenøren ikke har

underentreprenører som direkte medvirker t

Til opplysning vil oppdragsgiver stille de samme kravene i kontrakten.

Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår må følge som vedlegg til tilbudet.

Ramboll
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5. TILDELINGSKRITERIER

Leverandøren skal prise leveransen i henhold tilbudsforespøßelen og med den framdrift som er
beskrevet.

Med basis i dette vil kontrakten bli tildelt det totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet for
oppdragsgiver.

I dette vil følgende kriterier legges til grunn:

1 Totalkostnad, kontrol lregnet anbudssum in klusive prissatte forbehold.
Alternative poster oE posiei- som ikke er ført tíi sum, er med i

evalueringen,

Laveste anbyder vil bli gitt like mange poeng som vektingsprosenten.

poeng/ som prisdifferansen fra laveste tilsier

60o/o

2

Det vil blÍ gjort en skjønnsmessig vurdering av leverandørens
dokumentasjon/beskrivelse av :

. Områdeplanlegging inkl. kompletterende vinterarbeiderog
omdisponering av ressurser.

. overvåking og tolkning av værprognoser, overvåking av vegforhold

. Beslutning om tiltak, tidspunkt, utkalling og varsling.
o Tiltak under ekstraordinære v¿erforhold

Kvalitet og service (Leveringsevne) 4oo/o

Rambøll
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6. KONTRAKT

6.1 Alminneligekontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og

anleggskontrakt

Der standarden åpner for ulike alternativer, gjelder følgende som utfyllende bestemmelser:

PKT 4.A AWALEDOKUMENT
Det opprettes avtale på formular byggblankett 8406 A.

PKT 23.4 REG'\'IA'GSÁRBEID
Avtale om regningsarbeider skal under enhver omstendíghet inngås skriftlig før
arbeidet utføres.

I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer nevnt nedenfor

6.2 Mål for kontrakten og dens giennomføring

Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta
traflkksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og

samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.

Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de midlene

som settes av til gjennomføring av kontrakten.

Arbeidet skal gjennomføres på en samarbeidsorientert måte.

Dersom Entreprenøren på grunn av sykdom eller andre gyldige årsaker ikke er i stand til å utføre

arbeidet, varsles kommunen omgående. Det er Entrcprenørens ansvar å skaffe vikar.
Dersom vikar ikke kan skaffes kan kommunen bli nødt til å utiøre arbeidet mot fradrag i

kontraktssum for den tiden tilbyder ikke harvært istand til å oppÛlle avtalen.

6.3 Kontraktsperioden-

Kontraktsperioden er 5 år, fra 01,10.2016 til 30.09.2021. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge

kontrakten med de samme betingelser med 1, år slik at total mulig kontraktsperiode blir 6 år,

frem til 30.Og.2022. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før
kontraktens utløp.

Først sesong anses som et prøveår. Denne kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders

varsel, men fra entreprenørens side ikke mellom 1, juli og 1. februar. Fra kommunens side kan

kontrakten sies opp med 14. dagers varsel dersom tilbyder forsømmer sitt arbeide eller på andre

måter misligholder kontrakten.

6.4 Krav til utførelse av drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal

fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet.

Kontrakten beskriver krav til standard for drift og vedlikehold. Kravene gjelder hele vegnettet.
Tomkjøring til og fra roden inngår.

Ramboll
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Entreprenøren skal selv sørgefor at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, kompetanse og
informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet í henhold til kontrakten. Dette gjelder også
vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og
ressu rser.

6.5 Personell

Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer
som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Telefonliste/vaktliste må leveres til
byggherren og skal holdes oppdatert. (oppdateres uten ubegrunnet opphold)

6.6 Styring og administrasjon

Entreprenøren skal styre og administrere kontraktsarbeidet samt delta i og bidra til felles styring
og administrasjon sammen med byggherren,

Det planlegges følgende møtestruktur:
. Oppstartmøte
. Byggemøter etter behov
. Evalueringsmøte hver vår

Det skal føres referat fra alle møter. Med mindre noe annet avtales, skal byggherren føre referat
fra møtene. Entreprenøren skal få kopi av referatet i løpet av fem hverdager etter avholdt møte
med mindre noe annet avtales. Entreprenøren må dekke alle egne kostnader ved deltagelse på
møter.

Befa rin g erls kadereg istreringer:
Entreprenøren skal innkalle til befaring før oppdraget iverksettes. Kostnader for skader på
installasjoner som ikke er påpekt og dokumentert til kommunen før oppdraget igangsettes etter
kontraktinngåelse kan bli påført entreprenøren. Ved hver brøytesesongslutt skal entreprenøren
innkalle til befaring for gjennomgang av brøyteroden. Det skal gis 14. dagers varsel slik at
kommunen kan varsle 3. person. Kostnader med slik befaring må tas hensyn til itilbudet.

Vid ere vil byggherren gjen nomføre revisjoner og sti kkprøvekontroll,

6.7 Prisju_stering pga. feil i mengdegrunnlaget

Dersom det oppstår avvik i oppg¡tte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes
prisjustering så langt mulig lineæft på basis av avtalte enhetspriser og rundsum priser.

6.8 Vær- og klimadata

Entreprenøren må selv sørge for rutiner for å hente informasjon om utvikling og forventede
endringer i vær,

6.9 Informasjon

Byggherren vil informere om generelle kontraktsvilkår for oppdraget, via nettside og eget
servicekontor til ínnbyggerne i kommunen.
Entreprenøren har ansvar for å informere om spesielle kontraktsvilkår innenfor egen rode og for
tilstrekkelig varsling og informasjon om praktisk utførelse.
Biler, maskiner og mannskap skal være merket for å tilk¡ennegi hvem som utfører arbeidet.

Rambøll
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6. 1O Ekstraordinære væ¡forhold

Dersom ekstraordinære vaeforhold midlertidig hindrer full oppfyllelse av kontraktens krav til
standard, kan byggherren akseptere avvik fra standarden. Avviket skal være så lite og kortvarig
som mulig.
Entreprenøren plikter umiddelbart å varsle byggherren dersom han mener ekstraordinære
værforhold finner sted og når den ekstraordinære situasjonen opphører, Inntil kontraktskravene
igjen kan oppnås, skal entreprenørens ¡nnsats være det maksimale av hva som er mulig med de

ressu rser som entreprenøren har tilgjen gelig.

Ekstraordinære væforhold gir ikke krav på tilleggsvederlag,

6.11 Prisregulering

Justering av kontraktssum som følge av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v, foretas
på grunnlag av Statistisk Sentralbyrås "8 ekostnadsindeks for veganlegg. Drift og vedlikehold
av veger ialt,Vinte av veger". Basis for utregning av prisstigning er indeks pr. 3. kvaftal det
året kontrakten inngås.

Prisregulering skjer 1 gang pr år. Prisstigning som ligger til grunn er prisstigning til 3 kvartal
hvert år ikontraktsperioden, Første prisstigning er 3 kvartal i år 2 av kontrakten.

Ved endring av brøytearealet med mer enn +/- 5 o/o kan avtalen reguleres prismessig. Eventuelle

endringer skal godkjennes og dokumenteres skriftlig.

Blir partene ikke enig om prisspørsmål ved regulering av prisene blir avtalen å anse som oppsagt
fra det tidspunkt prisspørsmålet er tatt opp.

Det presiseres at en prisjustering som følge av ovennevnte er entreprenørens ansvar å
følge opp.

6.12 Priserog prisnivå

I tilbudets prÍser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være inkludert, men ekslusive mva.

Kostnader til alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert.
Prisene i tilbudet skal inkludere kostnader tilknyttet kontraktsbestemmelser som ikke er relatert
til egen prosess i konkurransegrunnlaget. Prisene i tilbudet skal også inkludere kostnader
tilknyttet gjennomføring av inspeksjoner og kontroll.
Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. Det gis ikke prisregulering for endringer
itrafikkvolum,

6.13 Sandstrøing

Sandstrøing inkluderer også k;øp, transport og lagring av strøsand tilsatt "veisalt", evt,
oppvarmet strøsand. Strøsand skal være av størrelsesorden 4 mm til B mm og skal ikke
inneholde nullstoffer 0-4 mm.

Kostnadene for innkjøp av strøsand dekkes av kommunen med faktísk kostnad levert kai

Havøysund, uten påslag. Det forutsettes at priser for sand er konkurransedyktig markedspris.
Strøing inngår i tilbyders fastpris, Strøing skal foretas etter samme rut¡ner som brøyting, dvs. at

så vel veier, som fortau, gang- og sykkelsti, adkomst til kaier mv. skal være strødd og

framkommelig til de tidspunkter som fremgår i vedlegg 8.1.

Ramboll
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6.14 Fakturering

Kontraktsbeløpet deles i 5 like store beløp uavhengig av sesongens varighet.
Faktureringsgrunnlag skal være mottatt den 15. i hver måned, fra november t.o.m. mars for
gjeldende brøytesesong. For sent mottatt faktureringsgrunnlag blir utbetalt påløpende måned
Det presiseres at tilbyder plikter å foreta brøyting fra første snøfall om høsten til siste snøfall
påfølgende vår. Faktura skal merkes med <rode kommunale veier Havøysund>>, det skal også
merkes med nummerert delfaktura 1-5.
Faktura sendes:

Måsøy kommune
V/fa kturamottak
Torget 1

9690 Havøysund

og merkes ressurs nr. som vil bli oppgitt ved kontraktsinngåelse
Det godkjennes ikke noen form for fakturagebyr

Måsøy kommune har krav om å kunne motta og levere fakturaer elektronisk i EHF. Dette er
faktura i et strukturert standardformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper. For det
offentlige er Elektronisk Handelsformat (EHF) standard. Innholdet i formatet dekker
regnskapslovens/bokføringslovens krav. Dette er et XLM-format som inneholder både
obligatoriske felt som må fylles inn for å oppfylle norsk regnskapsplikt og anbefalte felt som
bruker vil ha stor nytte av. For mer informasjon se vedlegg for EHF fakturering og

Leveransen av elektronisk fakturaer skal skje på den av Måsøy kommunes til enhver tid valgte
kommunikasjonsmetode. Leverandøren bærer selv eventuelle kostnader leveranse av elektronisk
faktura måtte medføre for leverandøren.

Fritaket for merverdiavgift på offentlig vei, gang- og sykkelveier er opphevet. Dette betyr at all
brøyting (vei, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, skoler og barnehager, parkeringsarealer
og interne gang- og sykkelveier v/skoler og barnehager) skal inkludere merverdiavgift.

6.1s Skader på vegobjekter

Medfører utførelsen av kontraktsarbeidet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt etc) er
entreprenøren erstatn¡ngsansvarlig overlor byggherren i den utstrekning dette følger av
alminnelige erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle til byggherren om skade på

vegobiekter påført av andre.
Medfører utførelsen skader på private eiendommer (hekk, gjerder og lignende) samt bygninger,
blir dette en sak mellom entreprenøren og gjeldende privatperson,
Skader på entreprenørens brøyteutstyr som forårsakes av dåflig standard på kommunale anlegg
(f.eks høye kumlokk, hull i vegen), dekkes ikke av byggherren. Entreprenøren må på forhånd
gjøre seg kjent med vegstandarden, og ta hensyn til dette.
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6.16 Trekk ioppgiør

Trekk i oppgjøret blir gjennomført i henhold til påvlste avvÍk. Påvist avvik vil etter varsel fra

byggherren og etterfølgende oppklarende diskusjon, fgre til trekk i oppgjøret.
Byggherren innkaller entreprenøren straks det oppdages mislighold eller slurv med utførelsen for
å bestemme størrelsen på trekk.
Ved hendelser og avvik vil det bli ilagt følgende trekk i oppgjøret:

1. Ved for sen utrykking: Kr. 2000 pr. område pr. dag
2. Uteglemmelse av veger: Kr. 1000 pr. veg pr. dag
3. srøyt¡ng ikke i henhold til standarden: Kr. 2000 pr. område
4. Manglende frisiktrydding i vegkryss: Kr. 1000 pr, veikryss
5. Manglende frisíktrydding ved fotgjengerfelt: Kr' 1000 pr. lotgjengerfelt
6. Manglende ryddiné forañ veiskilt; Kr. 500 pr. forbud og påbudst<¡lter, og Kr. 250 for

øvrige veiskilt

Ramboll
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7. TILBUDSSKJEMA.

7.L Tilbudssammenstilling

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tilbys utførelse leveransen ift følgendel

NOK eks. mva

7.2 Forbehold

Eventuelle forbehold for leveransen skal føres opp i eget vedlegg, og legges ved anbudet, jf
punlt z.z.

7.3 Pris og valutaregulering

Prisrçgulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrâs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift

- 
og vdlikehold av veEer i alt, Vinterdrift av vege/'. Regulering foretas årtig pr 1. oKober (grjelder

- ikke første år).

7.4 Opplysninger om underteverandører.

Leverandøren skal stå ansvarlig for at leverandører han knytter til seg innehar nødvendige
autorisasjoner og kvalifikasjoner for utførelse av deres arbeider, Leverandøren skal på
forespørsel kunne framskaffes dokumentasjon for dette, Oppdragsgiver forbeholder seg retten til
ikke å godkjenne de aktuelle leverandører dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan
framlegges.

Kateßori Område Antall Enh Enh.pris Sum

Veger 8638 m /uá.- Qß Lz*. -
Plasser 8054 m2 1? - Soti oS'z-
Plasser 7387 m2 J¿t î.? zUn
Veger 737 m //i - .3¡¡ qill. -
Veger L649 m 9) - i/ ilq. -
Plasser 6180 m2 /ç- 24¿r'
Veger 569 m Oò,- // 3,f/,r,-
Plasser 3759 m2 /¿ án /4/-

Totalsum pr. sesong/år eks mva: / .í// ¿s?.-
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Leverandørcn har baseÉ sitt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma

7.5 Opplysningerom bankforbindelser.

Garantier vil bli stilt gjennom ..,...

Leverandøren vil benytte følgende bankforbindelse ....

/' ,\tr,"/ tl/on7,

!, tldlÁ,
Íþ

7.6 Vedlegg til tilbudet.

Listen under er kun ment som en sjekkliste for tilbudsgiver, Innlevert tilbud skal inneholde
vedlegg som spesifisert under kapittel. 4.
Tilbyder krysser av for den dokumentasjon som vedlegges, samt datering dersom dette er
aKuelt.

1. Anbudsskjema utfylt og i underskrevet stand

2. Skatteattester-

3. Firmaattest

4. Eget følgêskriv/anbudsbrev hvor evt. forbehold er gitt

5. HMS-egen erklæring

6. Dokumentert egenkapital

7. Entreprenørens tekniske kvalifikasjoner

L Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

9. Dokumentasjon jf, Punkt 5. tildelingskriterier

v_.

/-.

v

V

ít.

Ramboll



24 (2s) MÃSøY Ko¡4MUNE

10, Evt samarbeidsavtaler

11. Årsregnskap fra de tre siste regnskapsår
eller kredittvurdering.

12. Egenerklæring på at foretaket ikke er konkurs eller i gjelds-
forhandlínger på innleveringstidspunktet.

13. Evt. annet

'J.

ú

R¿mbø¡l
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7.7 Opplysninger om tilbyder.

Fyll inn nedenfor stående firma informasjon

¡lL /

25

Organisasjonsnummer

Firmanavn

Adresse

Telefon

E-post

Kontaktperson

4(7 or, 6/1"

7.B. t7to
7k lo 7l ¿/

poslal/ - h/,ls/i4
/¿

/ztr lrta < ln-c l-^ .

a3. "b

ry

7.8 Undenskrift.

Leverandøren forplikter seg til å levere leveransen i henhold tÍl tilbudsskjemaet og øvrige
tilhørende tilbudsdokumenter.

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger som har konsekvenser for tilbudet er
oppgitt i tilbudsbrevet.

Sted Dato

-r-ì --ì
'¿'Li -J

I

- E-Pori:
(j87 ÙlU

posrs Ñtta'lir''tto
úì6 l"'vn
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Måsøy l(ommune
(ystots prtlr

Vedlikehold kommunale veger Havøysund

Rapport vintervedlikehold

Vegvokter ansvarlig Freddy Sjursen.

l. Befaring kommunale veier kl. 07:00 (ansvarlig Tom Sjursen, reserve Stig Jonny S)

2. Ved mindre awik kontakt entreprenør (brøytesjäfør eller formann).

3- Ved større awik:
Awik dokumenteres og vegvokter kontakter entreprenør og Teknisk sjef.
Entreprenøren vil fä et pålegg om å lukke awiket, og det blir sendt skriftlig
henvendelse til entreprenøren om trekk i oppgjør i henhold til punkt 6.16 i kontrakt.

Melders navn: Vakttelefon TK maskin: 94870039
Dato/klokkeslett: Er entreprenør kontaktet: JaLl Nei ll
Vegstrekning: Bilder: JaLJ Nei ll
E stauit periode n Under værhendelse LJ Etter værhendelse

Beskrivelse av awiket:

Rapport fra entreprenør:

Tiltak:

Måsøy kommune
Torget I
9690 Havøysund

Telefon sentralbord : 784 24OOO

E-post: Postmottak@masov.kom mune.no
Telefon teknisk sjef: 904 08 836
E-post: Lasse@masoY.kom mune.no

Org. Nr. 941087 957



Måsøy Kommune
Kystens perle

Vedlikehold kommwrale

Dato;{Klokleeslett:

Måsøy kommune
Torget I
9690 Havøysund

Telefon sentralbord: 784 24000
E-post:
Telefon teknisk sjef: 904 08 836
E-post: Lasse(Dmasoy.kommune.no

Org. Nr. 941087 957
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SKILTPLAN 2017 . VEDTAK FATSGRENSESONE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
17ltI6

Arkiv: Q80 &30

Saksnr.:
9l17
16lt7

Utvalg
Teknisk komite
Teknisk komite

Møtedato
19.09.2017
07.rt.2017

Rådmannens innstilling:
Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets 5 9.2.3 ogSkiltforskriftens 5

26 oppsetting av skilt nr. 366 Fartsgrensesone og skilt nr. 368 Slutt på fartsgrensesone i

Nordre gate, Fjellveien, Dalveien, Ringveien, Lomvannsveien, Hjelmsøyveien, @ytunveien,
Raschveien og Skytteveien i hht. vedtatt Skiltplan. Fartsgrensen i disse sonene skal være 30

km/t.

Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets 5 9.2.3 ogSkiltforskriftens $

26 oppsetting av skilt nr. 366 Fartsgrensesone og skilt nr. 368 Slutt på fartsgrensesone i

Søndregate, Storvannsveien, lngøyveien, Rolvsøyveien og kirkeveien i hht. vedtatt Skiltplan.

Fartsgrensen i disse sonene skal være 30 km/t.

Teknisk komite vedtar med hjemmel i Delegasjonsreglementets 5 9.2.3 ogSkiltforskriftens 5

26 oppsetting av skilt 362 Fartsgrense og skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense i Strandgaten

vest i hht. vedtatt Skiltplan. Fartsgrensen på denne strekningen skal være 50 km/t.

Vedtaket trer i kraft så snart skiltene er satt opp og avdekket.

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 19.09.2017 sak9llT

Behandling:
Teknisk komite fremmet følgende forslag til innstilling:

Teknisk komite vedtar skiltplan 2017 med de merknader Statens Vegvesen har gitt i uttalelser
og vedtak

Vedtak:

Teknisk komite vedtar skiltplan 2017 med de merknader Statens Vegvesen har gitt i uttalelser
og vedtak

Enst. vedtatt
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Lill Tord ørg Leirbakken/sign
Rådmann

/"ú/,

Sak 16/17

t7ltt6-17 13.09.2017 RAD/DRU/LDA Q80 430
Lasse Danielsen
FORSLAG SKILTPLAN 2017 REVISJON 2 I3.09.20I7
t7t1t6-17 13.09.20t7 RAD/DRU/LDA Q80 &30
Canon Masoy Teknisk
VEDLEGG TIL TEKNISK KOMITEMØTE 19.09.2017 - HØRINGSUTALELSER.
SKILTVEDTAK FRA STATENS VEGVESEN
t7ltt6-t7 29.09.2017 RAD/SERV/rMA Q80 &30
Sektor for teknisk drift og utbygging
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SKILTPLAN 2OI7
t7ltt6-17 20.03.20t7 RAD/DRU/LDA Q80 &30
Lensmannskontoret i Måsøy
UTTALESE ANG SKILTPLAN 2017, KOMMUNALE VEIER I HAVØYSL]ND DOK U 171116-
13.02.2017 RAD/DRU/LDA Q80 &30
Måsøy Lensamannskontor
SKILTPLAN 20I7
171t16-17 14.02.2017 RAD/DRU/LDA Q80 &30
Canon Masoy Teknisk
SKILTVEDTAK DOK I A-DOK I S-20 1 7

17n16-17 t4.02.2017 RAD/DRU/LDA Q80 &30
Lasse Danielsen
FORSLAG SKILTPLAN 2OI7
t7trt6-t7 19.07.2017 RAD/DRU/LDA Q80 &30
Statens Vegvesen
SKILTVEDTAK KoMMTINALE VEGER . HAVØY STINo v,A,Søy KOMMTINE
t7/tt6-17 13.09.2017 RAD/DRU/LDA Q80 &30
Canon Masoy Teknisk
VEDLEGG TIL TEKNISK KOMITEMØTF.19.09.17 - SKILTVEDTAK FOR KOMMUNALE
VEGER

Innledning:

Som trafikksikkerhetstiltak ønske Måsøy kommune äiwføre fartsgrensesone 30 km/t i
Nordre gate, Fjellveien, Dalveien, Ringveien, Lomvannsveien, Hjelmsøyveien, @ytunveien,
Raschveien og Skytteveien.

Samt fartsgrensesone 30 km/t i Søndregate, Storvannsveien, lngøyveien, Rolvsøyveien og

kirkeveien

Måsøy kommune Ønsker å innføre 50 km/t på strekningen Strangata vest.

Saksutredning:

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

Havøysund, den 0l .11.17

Lasse Danielsen
Teknisk sjef
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