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Sarnmendrag

Måsøy kommune har engasjert Norconsult AS for å avklare om det er vann i gulvet under boligene i

Lomvannsveien 55 - 61 og i tilfelle hva som er årsaken og hvordan dette kan utbedres.

Ut fra hva en kan se på stedet og enkle målinger kan en konkludere med at det står vann under
bygningen, spesielt i forbindelse med store nedbørsperioder. Arsaken til dette er at dreneringen

sannsynligvis er forringet og har redusert effekt, samt at terrenget på baksiden er planert slik at alt
vann som kommer ned på baksiden, renner inn mot grunnmuren, ned langs denne og ned under
gulvet.

Feil konstruksjon av overgangen mellom ringmur og betonggulv har ført til at en har fått en kuldebro

langs ytterveggene i underetasjen. Dette har igjen ført til dannelse av muggsopp langs gulvlistene på

ytterveggen på soverommene.

Dette kan utbedres ved å legge ny drenering rundt boligene, foreta tilbakefflling til grunnmurene med

riktig type masser og etablere riktig fall fra grunnmur og ut i terrenget. Og for å {erne faren for
muggsopp på soverommene, foreta isolering av ringmur og terreng på forsiden av bygningen
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Oppdraget
Norconsult AS er engasjert av Måsøy kommune for å avklare om det er fukt i gulvene

i underetasjen i boligene i rekkehuset Lomvannsveien 55 - 61, samt finne årsaken og

komme med forslag til løsning.
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2 Vurderinger

Registrering av fukt

Teknisk etat har allerede foretatt en kontroll av gulvene og registrert symptomer på

fukt i gulvene, uten at dette kan dokumenteres sikkert. Norconsult har tatt en kontroll
av den ene leiligheten (Lomvannsveien 57) og finner at det overveiende sannsynlig
ligger vann i grunnen under gulvet. En har imidlertid ikke registrert tegn på fukt helt
opp under belegget, som normalt ville ført til at belegget løsner.

Drenering rundt boligen

Lomvannsveien 55 - 61 er oppført i 1986. Bygningen står på utgravd/utsprengt tjell,
og byggegropen er sannsynligvis fflt opp med et tynt lag finsand tatt opp fra
sjøbunnen i Havøysundet, noe som var vanlig på denne tiden. På forsiden av bygget
registrerer en {ell helt opp til samme høyde som underkant ringmur, og et par steder
også flell i dagen. Sannsynligvis er det lagt drenering på baksiden av bygningen og
ned langs kortveggene, og ut til overvannsledning i gaten nedenfor. Men det er så
langt en har registrert ingen drenering på nedsiden av bygningen.

Drenéringen rundt boligen har ligget í 30 år og etter hva en kah se på baksiden av
bygningen er det ikke usannsynlig at den har mistet sin funksjon. Tilfyllingen mot
grunnmur skal ha et fall på min 1:50 ut fra grunnmuren. På denne bygningen er det
fall inn mot grunnmuren, slik at alt overflatevannet som kommer fra terrenget og ned
mot bygningen, ikke blir ledet rundt bygningen og videre nedover iterrenget, men inn
mot boligen og ned langs grunnmuren og videre inn under gulvet. Med en ny og
funksjonell drenering kunne det meste av vannet blitt ledet bort, men nå når
dreneringen har redusert kapasitet er det overveiende sannsynlig at vann blir stående
under bygget iperioder med mye nedbør.

Terrenget har fall inn mot grunnmuren
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Tilsvarende på motsatt side av bygningen

Med bakgrunn i dette finner en at årsaken til at det står vann under bygningen er at

dreneringen ikke fungerer slik det skal og at planeringen rundt bygningen er utført slik

at overflatevannet samler seg i byggegropen istedet for å bli ledet bort.

Muggdannelse på soverom i underetasjen

Ved befaringen registrerte en muggsopp langs yttervegg på soverom i underetasjen.

Slik muggsopp oppstår når luftfuktigheten er høy og temperaturen lav over tid.

Typiske steder for dannelse av slik muggsopp er bak skap og hyller på rom ved lav

temperatur og dårlig ventilasjon. På soverom som har dårlig ventilasjon vi luft-

fuktigheten bli høy fordi fuktig luft fra åndedrettet ikke blir luftet ut, men værende i

rommet.

På det aktuelle soverommet, og tilsvarende i de øvrige leilighetene, er det en

kuldebro i betonggulvet underytterveggen. Ringmuren går helt opp'til underkant svill i

yttervegg og betonggulvet går helt ut til ringmuren, uten noe isolerende sjikt imellom.

lsolasjonen ibetonggulvet ligger I - 10 cm under gulvoverflaten, og går bare ut til

innerkant ringmur. Helstøpt betong isolerer lite og dermed vil kulde på utsiden av

ringmuren trekke seg innover i betongen og kjøle ned gulvet på innsiden ved listen.

Her vil det overflatetemperaturen på gulvet gjennom hele vinterhalvåret være svært

lav, samtidig som det er mye fukt i luften på soverommet. Dette er ideelle forhold for

etablering av muggsopp.
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3 Tiltak

Fjerning av vann under bygningen

For å hindre at det blir stående under bygningen må en gjøre 2 ting

1. Hindre at det kommer vann under bygningen
2. Fjerne eventuelt vann som likevelkommer inn under bygningen

For å hindre at det kommer vann inn under bygningen må terrenget rundt bygningen
planeres slik at det er fall fra bygningen og minimum 3 meter ut i terrenget. I en
avstand av minimum 3 meter fra bygningen må det etableres en overflategrøft som
leder vannet bort fra området på baksiden, rundt bygningen og videre ut i terrenget på

nedsiden.

For å flerne vann som likevel kommer inn under bygningen må det etableres ny
drenering rundt hele bygningen, so så ledes inn på den kommunale overvanns-
ledningen som ligger iveien. Denne dreneringen må legges med toppen minimum 20
cm under topp gulv innenfor. Og ledningen må legges i drenerende masser, helst
med fiberduk som hindre disse massene og blande seg med omkringliggende
masser.

Stenging av kuldebro

For å unngå muggsopp på soverom i underetasjen må en i tillegg til å etablere
tilstrekkelig ventilasjon i disse rommene, f,erne kuldebroen i betonggulvet. Dette gjør
en enklest ved å isolere ringmuren på utsiden, samt terrenget utenfor 50 cm ut fra
veggen.

Oppdragsnr.: 5:75717 Dokumentnr.: 0'l Versjon: J0l
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Kostnadskalkyle
Drenering og frossikring Lomvannsveien 55 - 61

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Sum

1 Gravinq for isolering ringmur på forsiden lm 26 180 4 680

2 Gravinq for drenering På baksiden lm 26 330 I 580

3 for dren kortsidene lm 16 280 4 480

4
Graving for avløp til OV i veg
(Muliqens nødvendiq med fellpikking) lm 30 400 12 000

5 Legging av grus rundt rør mu 20 500 10 000

6 Lesg¡ng av drensrør inkl. tøt lm 85 130 11 050

7 lsolering for kuldebro lm 26 170 4 420

I Beslag mellom kledning og isolasjon lm 26 180 4 680

I Puss eller kledning på isolert ringmur lm 26 150 3 900

10 Smøremembran på g runnmur m' 80 120 I 600

11 Ny grun m' 80 100 I 000

12 Pukk for tilbakefylling til nmur m' 120 500 60 000

13 Tooolaq med matiord mt 20 400 8 000

14 Borttransport av overskuddsmasser RS 20 000

15 Tilbud, kontrahering, bYg se mv RS 40 000

16 Uforutsett 15 % RS 30 610

Sum ekskl. mva 240 000

25 o/o mva 60 000

Sum inkl. mva 300 000
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lnnfordringsmant al Måsøy kommune

1,. INNLEDNING

Denne innfordringsmanualen har til hensikt å være et arbeidsdokument for innfordringsarbeidet på

økonomikontoret. Dokumentet skalvidere benyttes på etatene, slik at de har oversikt over hvordan

innfordringsprosessen foregår for deres oppdragsgivere. En innfordringsmanual dokumenterer hvordan

innfordringsprosessen foregår i kommu nen.

Bokgrunnen for utorbeidelsen ov dette dokumentet er blont onnet fØlgende:
r fi få på plass skriftlige rutiner som dokumenterer innfordringsprosessen
. Økende mengde utestående fordringer av kommunale gebyrer og avgifter medfører økt

fokusering på området
. stadig sterkere krav fra revisjon og kontrollutvalget om innskjerping av innfordringsarbeidet
o grurìnlag for revisjonens kontroll- og oppfølgingsarbeid

2. VIÅT OG STRATEGI

Overordnet målsetning

Måsøy kommune ønsker et best mulig tjenestetilbud til sine innbyggere. For å få dette til er vi avhengig av

at alle bidrar til fellesskapet ved å betale for mottatte varer og tjenester til rett tid. Målsettingen for

innfordringsarbeidet er derfor å sØrge for restanser på kommunale krav holdes på et minimumsnivå.

Strategi

lnnfordring av kommunale krav skal være eo prioritert oppgave ved økonomikontoret.

lnnfordringsarbeidet skal gjennomføres på en profesjonell måte etter gitte regler og

retningslinjer.

Faste rutiner for behandling av forfalte krav sikrer lik behandling av alle debitorer.

Økonomikontoret har utarbeidet en innfordringsmanual som viser prosedyrer for hele

innfordringsprosessen. Denne skal bidra til:
1. At de/den som får innfordringsarbeid som en del av sin oppgave skalvite hvilke tiltak som

skal gjennomføres når betaling uteblir.

2. At det blir lettere for nyansatte å sette seg inn i det arbeidet som skal utføres.

3. At kommunen holder seg til en ensartet praksis og likebehandling av kundene.

3. GENERELT OM KOMMUNAL INNFORDRING

a

a

a

a

Kommuner hor følgende tre typer krov til innfordring:

t. Skatter og avgifter tilfolketrygden

2. Kommunale avgifter og gebyrer

3. Andre utfakturerte krav og refusjoner

De ulike kravene kon deles inn i to hovedkategorier:

t. Offentligrettslige krav

Skattekrav og kommunale eiendomsavgifter. Det som kjennetegner de offentligrettslige kravene

er at disse er sikret tvangsgrunnlag i medhold av lov, og fordringshaveren trenger dermed ikke å

sikre seg dette før tvangsinnfordring iverksettes. En del av de offentligrettslige kravene er sikret

ved legalpant (kommunale eiendomsavgifter), og slike krav kan man gå direkte tiltvangssalg på.
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2 Formuesrettslige krav

De formuesrettslige kravene er krav hvor kommunen må skaffe til veie et tvangsgrunn|agfør

tvangsinndrivelse kan iverksettes. lnn under de formuesrettslige kravene har vi blant annet

foreldrebetaling barnehage, faktureringer fra helse- og sosialetaten og andre tilfeldige

faktureringer.

Rutinebeskrivelser for de enkelte type krav er beskrevet i detalj i egne kapitler

Skattein nford ring omfavnes i kke av den ne i n nford ringsman ua len

4. ANSVAR FOR INNFORDRINGEN

Det er økonomisjefen som etter instruks og i medhold av skattebetalingsloven er satt som felles

skatteoppkrever for kommunen og staten. Det er også økonomisjefen som har det daglige ansvaret for all

innfordringsarbeid i kommunen.

5. DELEGASJON AV MYN DIG H ET

For å drive effektiv innfordring er det avgjØrende at administrasjonen har nødvendige fullmakter fra

kommunestyret. Det kan forekomme tilfeller hvor det er nødvendig med rask behandling av

innfordringssaker, og en eventuell rutine hvor saken skal opp til politisk behandling kan medføre at kravet

kan gå tapt.

Kommunestyret delegerer i dette dokumentet følgende myndighet til økonomisieÍen:

. @konomisjefen gis fullmakt til å ta'ut forliksklage. Forliksklage må foretas for å skaffe

tvangsgrunnlag for formuesrettslige krav, og er en viktig del av innfordringsprosessen. Er saken

oversendt inkassobyrå for behandling, kan byrået foreta forliksklage etter avtale med

økonomisjefen.
. @konomisjefen gis fullmakt til å begjære tvangssalg av løsøre, fast eiendom, tvangssalg i

adkomstdokument til leierett til bolig, tvangsdekning i verdipapirer, fondsaktiver, pengekrav

m.m., tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger slik begjæringene er hjemlet i

tvangsfu llbyrdelsesloven.
. @konomisjefen gis fullmakt til å inngå skriftlige betalingsavtaler med skyldnere for både

offentligrettslige og formuesrettslige krav.

6. SAMARBEID MED EKSTERNT BYRA

Økonomikontoret benytter egeninkasso for kommuner EIK inkassosystem. lnnfordring av krav hvor

økonomisjefen har særnamskompetanse gjøres av økonomikontoret selv. For innfordring av krav i MåsØy i

Vekst KF og Måsøv lndustrieiendommen KF benyttes egeninkasso ElK. lnnfordringsprosessen i kommunale

foretak følger samme saksgang som i Måsøy kommune for aktuelle krav.

For innfordring av havneavgifter benyttes eksternt inkassobyrå Ottem AS. Økonomikontoret må ikke gi

slipp på de sakene som oversendes inkassobyrået, men følge opp hver enkelt sak med jevne mellomrom

lnkassobyrået bør sende terminvise rapporter til økonomikontoret.

2lSide

I

lnnfordringsmanual Måsøy kommune



lnnfordringsmanual MåsØy kommune

7. FAKTURAGRUNNLAG

Etatene leverer fakturagrunnlag til Økonomikontoret som legger disse inn i kommunens økonomisystem.

Økonomikontoret produserer faktura og sender disse til fakturamottakerne. Dersom fakturagrunnlaget er

misvisende vil det påfølgende innfordringsarbeidet bli vanskelig.

Det er utarbeidet egne skjema som skal benyttes av etatene. Økonomikontoret fØlger opp og sender

eventuelle feil/mangler på skjemaet i retur til etaten.

Tidsrommet fra ekspedisjon til faktura sendes bør være kortest mulig. Økt kreditt gir risiko for tap. Det

skalstå en betalingsfrist på alle faktura. Dersom denne betalingsfristen ikke fremgår på faktura, kan

renter først beregnes en måned etter at fordringshaveren har sendt skyldner skriftlig varsel med

oppfordring om å betale, jf. renteloven 5 2.

Fra kunden mottar faktura til forfall skal det gå minimum 14 dager'

8. INNFORDRING AV FASTE KOMMUNALE

EIEN DOMSAVG IFTER

a

a

a

a

a

a

a

a

OPPDRAGSGIVER O1

Aktuelle lover og forskrifter

lov om vass- og avløpsanlegg LOV-20L2-03-16-t2g 4

lov om vern mot forurensninger og om avfall LOV-1-98L-03-1-3-6, kapittel 5, S 34 andre ledd

lov om brannvern mv. LOV-2002-06-L4-20,5 28 andre ledd ¡

lov om tvangsfullbyrdelse LOV

L992-06-26-86

lov om pant LOV-1980-02-08-2

lov om fordringshaverens dekni ngsrett LOV-L984-06-08-59, ka pittel 2

lov om forsinket betaling LOV-L976-L2-17-100 S 2

lov om foreldelse av fordringer LOV-L979-05-18-18

forskrift om påleggstrekk FOR-2002-L2-03-1352, jfr. også skattebetalingslovens 5 33 nr' L, jfr

dekningslovens S 2-7

Tvangsinndrivelse - hjemmel i lov

Vann- og kloakkavgift
For årsavgift er det legalpant i eiendommen. For de årlige eiendomsavgiftene er det tvangsgrunnlag for

utlegg, og avgiftene kan følgelig kreves inn av økonomisjefen etter reglene for innkreving av skatt, jf. lov

om vass- og avløpsanlegg 5 4.

Renovasjonsavgift

Avfallsgebyrer med påløpte renter og omkostninger er sikret ved legalpant, jf. lov om vern mot

forurensning og avfall 5 34, og det er tvangsgrunnlag for utlegg av gebyrene,if .573. Etter samme

bestemmelse kan det kreves morarenter. Økonomisjefen har namsmyndighet for renovasjonsavgift selv

om det ikke kan leses umiddelbart av loven. Forurensningsloven henviser til ordningen som gjelder for

eiendomsskatt der økonom isjefen'ha r fått slik myndighet.

Feierovgift
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Feieravgift med påløpte renter og omkostninger er sikret ved legalpant, jf, lov om brannvern mv. $ 28 og

eiendomsskattelovens regler.

Måsøy kommune benytter saksgang legalpant-kort/legalpant-kort-vur i Eik inkasso for inndriving av disse

restansene.

Foreldelse

Kommunen har legalpant for de kommunale eiendomsavgiftene i 2 àr fra forfall av kravet. Andre krav

foreldes etter 3 år dersom tvangsgrunnlag ikke er skaffet. Se mer om foreldelse av fordringer i kapittel 17

I n nford ri ngsprosessen

L. lnkassovarsel

14 dager etter forfall av ordinær faktura produseres varsel med tillegg av purregebyr.

tnkassoforskriften $1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret. Ny frist gis automatisk med 14 dager.

Det kjøres samtidig ut restanseliste for gjeldende termin.

2. Betalingsoppfordring kombinert med varsel om tvangsfullbyrdelse (4-18 varsel)

3 dager etter forfall av inkassovarselet sendes varsel om tvangsfullbyrdelse med tillegg av

purregebyr med 14 dagers betalingsfrist. lnkassoforskriften $1--2 hjemler adgang til å kreve

gebyret. Hjemmelen for å sende ut varsel om tvangsfullbyrdelse er tvangsfullbyrdelseslovens 5 7-

2 e, som sier at krav som har særlige hjemler for utlegg er tvangsgrunnlag.

Det er avgjørende for den videre prosessen at varselet sendes til riktig mottaker. Sjekk GAB-

registeret for å finne riktig fester/hjemmelshaver. I de tilfeller det er hjemmelshaver og en fester,

skal varselet sendes fester. Dersom det er flere festere skal alle som er registrert i GAB-registeret

motta varselet.

3. Vurdering av tiltak
Dersom betaling uteblir etter utløp av fristen for 4-18 varselet kan økonomisjefen som

særnamsmann foreta en rekke tiltak, for eksempel påleggstrekk, motregning av til gode skatt og

mva., utlegg, avstenging av tjenesten og begjæring om tvangssalg. Kommunen har i tillegg

legalpant på eiendommen, og kan følgelig begjære tvangssalg L4 dager etter utlØp av 4-18

varselet. Dersom skyldner har et arbeidsforhold eller mottar ytelser fra folketrygden bør

påleggstrekk prioriteres. Utleggsforretning med formål for å stenge bankkonti bør vurderes. Ved

skatteavregningen er motregning av til gode skatt et virksomt tiltak.

Utleggsforretninger med pant i eiendom eller løsøre bør ikke benyttes da kommunen har

legalpant for kravene.

Dersom innbetaling av en termin ikke finner sted 3 måneder etter forfall av en termin kan

økonomisjefen etter nærmere vurdering foreta begjæring om tvangssalg. Unntaket er dersom det

foreligger en betalingsavtale eller påleggstrekk som innebærer at restansen vilvære dekt opplør

forfall av neste termin.

Dersom debitor er lønns/-pensjonsmottaker, må følgende tiltak vurderes:

Påleggstrekk

Når frist for 4-18 varselet er oversteget med 2 dager iverksettes rutinen for utstedelse av påleggstrekk for

de skyldnere som er registrerte arbeidstakere, eller mottar ytelser fra folketrygden. Disse kravene

innfordres med hjemmel i særlov, jf. skattebetalingslovens $ L3'

Påleggstrekk er i realiteten en form for tvangsfullbyrdelse. Påleggstrekket kan derfor, både av skyldneren

og av arbeidsgiveren, påklages til namsretten. Retten kan oppheve pålegget dersom der er ulovlig eller

det påberopte pengekrav ikke består. Dersom klage skal økonomisjefen uten opphold forelegge den for
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retten med nØdvendige dokumenter og opplysninger, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens S 5-1"6. Klagefristen er

i hele trekkperioden, jfr. <i den grad fullbyrdelsen ikke er avsluttet>.

lJtlegg (av bankinnskudd, løsøre etc.)

Skatteoppkreveren kan som særnamsmann foreta utlegg. Utlegg er en rettsforretning, og det er den som

holder forretningen som skal sørge for at lovens regler blir fulgt. Reglene for avholdelse av

utleggsforretn i nger fin nes i tva ngsfu llbyrdelseslovens ka pittel 7, I l.

Utlegg kan som hovedregel ikke kreves før det har gått minst 2 uker etter at det er sendt 4-18 varsel til

skyldner. Etter tvangsfullbyrdelseslovens $ 7-L0 skal skyldneren uten videre varsles om tid og sted for

utleggsforretningen.

Dersom skyldner ikke er til stede skal utleggsforretningen likevel forsøkes avholdt. En avholdt eller forsøkt

avholdt utleggsforretning medfører avbrytelse av den løpende foreldelsesfristen. Skyldner må få melding

om at det er forsøkt avholdt utleggsforretning. Skyldner skal betale L rettsgebyr for dette tiltaket.

Motregning ov til gode skott og mva.

Når tidspunktet for utleggelse av skatteavregning nærmer seg skal det utstedes lister med pålegg om

motregning av tildebeløp skatt. Likeledes vil dette være aktuelt ved tilgodebel6p mva. i henhold til

meldi ng fra fyl kesskattesjefen.

Begjæring om tvangssalg

Kommunen har legalpant i eiendommen for de kommunale eiendomsavgiftene i inntil 2 år.

Begjæring om tvangssalg kan sendes Hammerfest Tingrett L4 dager etter utløp av 4-18 varselet.

Legalpantekrav har alltid første prioritet, og verken må eller kan tinglyses. Dersom kommunen har andre

heftelser i boligen, for eksempel pantobligasjon som følge av kommunalt etableringslån, må dette tiltaket

vurderes nøye (hvilken prioritet har kommunen på sine heftelser?).

Beto Ii ngsovta le m ed skyld ne r

Økonomisjefen bør generelt være fleksibel dersom skyldner tar kontakt og ønsker en betalingsavtale.

Dersom betalingsavtalen ikke overholdes bør økonomisjefen vurdere snarlige og effektive tiltak for å sikre

dekning av forfalte krav. Mislighold av betalingsavtale høyner terskelen for å inngå nye betalingsavtaler

med skyldner.

Avste ng i ng av tje neste n

Kommunen kan stenge den kommunale vannforsyningen når det gjelder næringsvirksomhet. Det løper

opptil 1 rettsgebyr som følge av dette. Eventuell behandling av dette må skje i henhold til de forskrifter

som gjelder for dette virkemiddelet.

Dersom debitor driver næringsvirksomhet, må følgende tiltak vurderes:

Motregning av til gode skott og mvo.

Når tidspunktet for utleggelse av skatteavregning nærmer seg skal det utstedes lister med pålegg om

motregning av tildebeløp skatt. Likeledes vil dette være aktuelt ved tilgodebe16p mva. i henhold til
melding fra fylkesskattesjefen.

Fordringsanmeldelse når namsretten ber om det. (sendes manuelt som svar på forespørsel fra

retten/na msma nn/medhjelper)

Dersom kravet etter at tvangssalgsprosessen ikke er gjort opp i sin helhet legges kravet over i

sta nda rd rutinen på n ivået etter beta lingsoppfordring, dvs. rettslig forliksklage.
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9. TNNFORDRTNG AV BOK-/VIDEOUTLÅN (BIBLIOTEKET)

lnnfordringsmanual Måsøy komn .,tne

OPPDRAGSGIVER 02

Aktuelle lover og forskrifter
. lov om inkassovirksomhet LOV-L988-05-13-26
. lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring LOV-L992-06-26-86

. lov om forsinket betaling LOV-I976-12-17-L00 S 2

. lov om foreldelse av fordringer LOV-1979-05-18-18

Tvangsinndrivelse - hjemmel i lov

Utlônte bøker/erstotningskrov bøker

Kommunen har ingen utleggsmyndighet i disse sakene. lnnfordringen må skje ved å skaffe tvangsgrunnlag

via dom i forliksrådet.

På grunn av beløpet størrelse egner generelt sett ikke slike krav seg for forliksrådet. Det bør brukes

utenrettslige midler for innfordringen (eks. betalingsoppfordring, telefonoppringning). Det er mulig å slå

sammen, kumulere, saker som alle har et skriftstykke som tvangsgrunnlag og sende begjæring om

tvangsfu llbyrdelse til namsmannen.

Kommunens interne rutine er å nekte utlån av bøker til skyldnere før restansen er dekt inn. Dette

innebærer at biblioteket må ha en oversikt over de som til enhver tid er skyldig eks. overdagsbetaling.

Dette koord ineres mel lom bibl ioteksjefen og økonomi kontoret.

Foreldelse

Kravet foreldes etter 3 år dersom tvangsgrunnlag ikke er skaffet. Se mer om foreldelse av fordringer i

kapittel 17.

I n nford ri ngsprosessen

t. lnkassovarsel

14 dager etter forfall av ordinær faktura kjøres inkassovarsel med tillegg av purregebyr. Ny frist

gis automatisk med 1-4 dager. lnkassolovens 59 fastsetter formkravene til inkassovarselet.

lnkassoforskriften 51-2 hjemler adgang til å kreve gebyret,

2. Betalingsoppfordring
3 dager etter forfall av inkassovarsel kjøres betalingsoppfordring. Ny frist gis automatisk med 14

dager. lnkassolovens $10 fastsetter formkravene til betalingsoppfordring. lnkassoforskriften 51--2

hjemler adgang til å kreve gebyret. Det kjøres samtidig ut restanseliste for gjeldende termin.

3. Vurdering av t¡ltak
FØlgende tiltak kan vurderes: nekte utlåna av bøker til restansen er dekt inn. Videre innfordring,

anskaffelse av tvangsgrunnlag via dom i forliksrådet.

10. INNFORDRING AV HUSLEIE

OPPDRAGSGIVER 05

Aktuelle lover og forskrifter
. lov om inkassovirksomhet LOV-1988-05-I3-26
. lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring LOV-L992-06-26-86
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a

a

a

a

lov om forsinket betaling LOV-1976-12-17-LOO

lov om foreldelse av fordringer LOV-1979-05-L8-18

h usleieloven av LOV-1999 -03-26-L7

husleiekontrakt

Tvangsinndrivelse - hjemmel i lov

Husleie

Husleie innkreves etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Skyldig husleie skal innfordres og ved

fortsatt mislighold bør leieforholdet awikles. Dette forutsetter en gyldig husleiekontrakt. Det er derfor

viktig å utforme avtalen slik at dette virkemidlet kan settes i verk så fort som mulig.

For å begrense kommunens eventuelle tap tillater husleieloven at utleier kan kreve et depositum som

svarer til inntil seks måneders leie. For kommunale boliger er depositum satt til 5000 kr ($ 11). For

eventuelle kommunale næringsbygg må depositum vurderes ut fra husleien. Depositumet bØr tilsvare

minst 2 måneders husleie.

Måsøy kommune benytter saksgang Husleie-kort i Eik inkasso for inndriving av disse restansene

Foreldelse

Kravet foreldes etter 3 år dersom tvangsgrunnlag ikke er skaffet. Se mer om foreldelse av fordringer i

kapittel 17.

Kravet

lnnfordringen følger de vanlige reglene for innfordring av pengekrav. Kommunen må således ha dom i

forliksrådet før kommunen kan begjære kravet tvangsfullbyrdet, utlegg osv.

I n nford ri ngsprosessen

1. lnkassovarsel

L4 dager etter forfall av ordinær faktura kjøres inkassovarsel med tillegg av purregebyr. Ny frist gis

automatisk med L4 dager. lnkassolovens $9 fastsetter formkravene til inkassovarselet.

lnkassoforskriften S1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret.

2. Betalingsoppfordring-varsel om tvangsfullbyrdelse jfr tvangsfullbyrdelseslovens 5 4-18 og 5 13-2

3 dager etter forfall av inkassovarselet kjøres betalingsoppfordring som oppfyller kravene i 4-18 og

varsel om oppsigelse av leieforholdet med tillegg av purregebyr. Ny frist gis automatisk med 14 dager

Det kjøres samtidig ut restanseliste for gjeldende termin.

3. Oppsigelse av leieforhold
4 dager etter forfall av betalingsoppfordring sendes et internt brev til sektorleder for tjenesteytende

avdeling.

4. Begjæring om fravikelse

Begjæring om fravikelse sendes lensmannen dersom innbetaling ikke er registrert 7 dager etter utløp

av oppsigelse av leieforhold. Begjæringen skal skrives under av rådmannen.

5. Begjæring om utlegg etter tvangslovens 5 7-2f

Etter forfall av begjæring om fravikelse sendes begjæring om utlegg til namsmannen.
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N. IN N FORDRING AV KOM t\4 U NALE UTLAN

a

a

a

OPPDRAGSGIVER 09

Aktuelle lover og forskrifter

lov om i n kassovi rksom het LOV-L988-05 -13-26

lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring LOV-1992-06-26-86

lov om forsinket betaling LOV-1976-L2-I7-LOO E 2

lov om foreldelse av fordringer LOV-1979-05-18-1-8

lov om pant LOV-1980-02-08-2

Tvangsinndrivelse - hjemmel i lov

Eksigibett gjetdsbrev

Måsøy kommune benytter et eksigibelt gjeldsbrev - et gjeldsbrev der skyldner vedtar at gjelden kan

inndrives uten søksmå1. Skyldners underskrift må være bekreftet av to vitner.

Et slikt eksigibelt gjeldsbrev er et tvangsgrunnlag.

En pantobligasjon er en gjeldsforeskrivelse og en erklæring om at det er tatt pant i eiendom som sikkerhet

for gjelden som vedkommende har hos kommunen.

Måsøy kommune benytter saksgang Standard pengekrav i Eik inkasso for inndriving av disse restansene,

Foreldelse

Gjeldsbrev har foreldelsestid på 10 år, jf. lov omJoreldelse $ 5. Rentene foreldes etter tre år. Se mer om

foreldelse av fordringer i kapittel 17.

I n nford ri ngsprosessen

1. lnkassovarsel

14 dager etter forfall av ordinær termin sendes inkassovarsel med tillegg av purregebyr. Ny frist gis

automatisk med 14 dager. lnkassolovens $9 fastsetter formkravene til inkassovarselet.

lnkassoforskriften S1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret.

2. Betalingsoppfordring Varsel etter Tvangslovens 54-18

3 dager etter forfall av inkassovarselet kjøres betalingsoppfordring med tillegg av purregebyr. Ny frist

gis automatisk med L4 dager. lnkassolovens S10 fastsetter formkravene til betalingsoppfordring.

lnkassoforskriften $1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret.

3. Begjæring om direkte utlegg etter reglene i tvangsfullbyrdelseslovens 5 7'2f

Dersom låntaker viser ikke betalingsvilje og det er flere forfalte termin foreligger

a. Varsel om oppsigelse av lån

Sendes i et brev med saksgang BLU til låntaker, hvor han varsles om at misligholdt

betalingsplan medfører oppsigelse av hele lån, og ny frist gis med 14 dager.

b. Oppsigelse av lån

Etter forfall av brev med fritekst slettes betalingsplan i Utlån oB kjøres oppgjør på restbelØP.

Posteres forfall på oppgjørslinjen og sendes faktura til låntaker.

c. lnkassovarsel

14 dager etter forfall av hovedstol sendes inkassovarsel. lnkassoforskriften S1-2 hjemler

adgang til å kreve gebyret. lnkassolovens 59 fastsetter formkravene til inkassovarselet. Ny

frist gis automatisk med 14 dager.

d. Betalingsoppfordring Varsel etter Tvangslovens 54-18
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3 dager etter forfall av inkassovarselet kjøres betalingsoppfordring med tillegg av purregebyr

lnkassolovens $10 fastsetter formkravene til betalingsoppfordring. lnkassoforskriften $1-2

hjemler adgang til å kreve gebyret. Ny frist gis automatisk med L4 dager.

e. Begjæring om utlegg-lån, jfr. Tvangslovens kapittel 7

Sendes 14 dager etter forfall av hovedstol kumulert med tidligere forfalte avdrag.

1.2. IN NFORDRING AV FORELDREBETALING KULTURSKOLE

lnnfordringsmanual Måsøy kommune

a

a

a

a

a

OPPDRAGSGIVER 12

Aktuelle lover og forskrifter

lov om inkassovirksomhet LOV-1988-05-13-2b

lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring LOV-1992-06-26-86

lov om forsinket betaling LOV-L976-12-17-L00 5 2

lov om foreldelse av fordringer LOV-1979-05-18-18

betalingsavtale med foreldrene

Tvangsinndrivelse - hjemmel i lov

Fo re ld re beto I i n g kultursko le

Disse egenbetalingene faktureres månedlig. Avtalen med den enkelte regulerer plassoppsigelse. Det vil

allikevel kunne oppstå restanser fra perioden mellom forfall og til oppsigelse kan iverksettes.

Kommunen har ikke kompetanse til selv å avslutte en løpende tjenesteyting. Det må den tjenesteytende

avdelingen vurdere. Derfor sender økonomikontoret melding til tjenesteyter om at nå må rutiner for

iverksettelse av opph6r av tjeneste sta'rte. 
t

Dersom opphør av tjeneste ikke medfører at kravet BjØres opp, må kravet gå til rettslig innfordring. Da

sendes saken til forliksrådet for å få dom, for deretter å begjære utlegg hos skyldner.

Måsøy kommune benytter saksgang Tjenester-opphør ¡ ¡¡t inkasso for inndriving av disse restansene

Foreldelse

Kravet foreldes etter 3 år dersom tvangsgrunnlag ikke er skaffet. Se mer om foreldelse av fordringer i

kapittel 17.

I n nford ri ngsprosessen

1. lnkassovarsel med varsel om opphør av tjeneste ved fortsatt mislighold

L4 dager etter forfall av ordinær faktura kjøres betalingsvarsel med tillegg av purregebyr.

lnkassoforskriften 51--2 hjemler adgang til å kreve gebyret. lnkassolovens 59 fastsetter

formkravene til inkassovarselet. Ny frist gis automatisk med 14 dager.

2. Betalingsoppfordring BOM

3 dager etter forfall av inkassovarselet kjøres betalingsoppfordring med tillegg av purregebyr. Ny

frist gis automatisk med 14 dager. lnkassolovens 510 fastsetter formkravene til
betalingsoppfordring. lnkassoforskriften S1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret. Det kjøres

samtidig ut restanseliste for gjeldende termin.

3. Melding til tjenesteytende avdeling om opphør av tjenesten

Sendes 3 dager etter utløp av betalingsfristen i betalingsoppfordringen. Kopi av

oppsigelsesvarselet sendes rektor for kulturskolen. Rektor sender brev om oppsigelse av plass

med 14 dager frist.
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4. Begjæring om utlegg/forliksklage-direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav, jfr

Tvangsloven 97-2f.
3 dager etter forfall av brev om oppsigelse sendes begjæring om utlegg til namsmannen.

13. INNFORDRING AV KRAV FRA HELSE- OG SOSIALETATEN

OPPDRAGSGIVER 13

Aktuelle lover og forskrifter

lov om inkassovirksomhet LOV-1988-05-13-2b

lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring LOV-1992-06-26-86

lov om forsinket betaling LOV-L976-72-17-100 S 2

lov om foreldelse av fordringer LOV-1979-05-18-18

Tvangsinndrivelse - hjemmel i lov

Refusjon hjemmehjelp

Slike refusjoner skal på samme måte som andre formuerettslige krav innfordres som standard pengekrav.

Det foreligger ingen særregler som fritar slike typer krav fra inkasso. Kommunen har ikke

utleggsmyndighet i slike krav. Kravene må dermed innfordres via dom iforliksrådet og eventuelt gjennom

den ordinære namsmannen (lensmannen).

Legekontor, fysioterapeut, andre krav

Kommunen har ikke utleggsmyndighet i slike krav. Kravene må dermed innfordres via dom iforliksrådet

og eventuelt gjennom den ordinære namsmannen (lensmannen).

Måsøy kommune benytter saksgang standard pengekrav i Eik inkasso for inndriving av disse restansene.

Foreldelse

Kravet foreldes etter 3 år dersom tvangsgrunnlag ikke er skaffet. Se mer om foreldelse av fordringer i

kapittel 17.

I n nford ri ngsprosessen

1. lnkassovarsel

14 dager etter forfall av ordinær faktura kjøres inkassovarsel med tillegg av purregebyr. Ny frist

gis automatisk med 14 dager. lnkassolovens 59 fastsetter formkravene til inkassovarselet.

lnkassoforskriften $1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret.

2. Betalingsoppfordring Varsel etter Tvangslovens 54-18

3 dager etter forfall av inkassovarsel kjøres betalingsoppfordring med tillegg av purregebyr. Ny

frist gis automatisk med L4 dager. lnkassolovens $10 fastsetter formkravene til

betalingsoppfordring. lnkassoforskriften $1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret. Det kjøres

samtidig ut restanseliste for gjeldende termin.

3. Begjæring om utlegg/forliksklage-direkte tvangsinndriving av uimotsagte pengekrav,ilr.97-21

3 dager etter forfall av betalingsoppfordring sendes begjæring om utlegg til namsmannen.

l0 lSide
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14. INNFO,ìDRING AV TILFELDIG FAKTURERING TEKNISK ETAT

OPPDRAGSGIVER 1.6

Aktuelle lover og forskrifter

plan- og bygningsloven

lov om inkassovirksomhet LOV-1988-05-13-26

lov om tvangsfuIlbyrdelse og midlertidig sikring LOV-L992-06-26-86

lov om forsinket betaling LOV-L976-12-1"7-100 S 2

lov om foreldelse av fordringer LOV-1979-05-18-18

forskrift om påleggstrekk FOR-2002-t2-03-t352, jfr. også skattebetalingslovens $ 33 nr. L, jfr

dekningslovens $ 2-7

Tvangsinndrivelse - hjemmel i lov

Tilknytningsavgift

Det er ikke legalpant for tilknytningsavgift, men det er tvangsgrunnlag for utlegg.

Andre gebyrer ibyggesa ksgebyr etc.)

Det foreligger ikke tvangsgrunnlag for utlegg for slike gebyr. Disse kravene må innfordres via dom i

forliksrådet. For å sikre betalingen bør ikke behandlingen utføres før forhåndsbetaling er benyttet.

Kommunens interne rutine er at teknisk etat skal sende attesten til økonomikontoret som sender den ut

når betaling har funnet sted. En forutsetning for at tillatelse gis er at saksgebyr er betalt,

Uimotsagte krav: Denne metoden ble innført, ved en lovendring itvangsfullbyrdelsesloven og ble gjort

gjeldende fra og med 1. januar 2005 og gjelder krav som skyldner ikke har bestridt. Denne saksgang heter

STANDARD - UIMOTSAGTE PENGEKRAV.

Krav som er uimotsagt kan begjæres tvangsinnfordret uten at man først har krevd dom for kravet.

Tvangsgrunnlag i slike saker er et skriftstykke hvor kravets grunnlag og omfang fremgår. Eksempler på slikt

skriftstykke er fakl.ura og inkassovarsel. Det vises til tvangslovens 57-2 bokstav f.

Foreldelse

Kravet foreldes etter 3 år dersom tvangsgrunnlag ikke er skaffet. Se mer om foreldelse av fordringer i

kapittel L7.

I n nford ri ngsprosessen

lnnfordringsprosessen relaterer seg til avgifter med tvangsgrunnlag for utlegg. For andre typer

avgifter/gebyrer ska I forhå ndsbeta ling benyttes.

L. lnkassovarsel

L4 dager etter forfall kjøres inkassovarsel med tillegg av purregebyr. Ny frist gis automatisk med

1-4 dager. Det kjøres samtidig ut restanseliste for gjeldende termin. lnkassolovens $9 fastsetter

formkravene til inkassovarselet. lnkassoforskriften S1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret.

2. Varsel om tvangsfullbyrdelse 4-18 varsel

3 dager etter forfall av første varsel sendes varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers

betalingsfrist. lnkassolovens Sl-0 fastsetter formkravene til betalingsoppfor:dring.

lnkassoforskriften 51-2 hjemler adgang til å kreve gebyret.

3. Begjæring om utlegg/forliksklage-direkte tvangsinndriving av uimotsagte pengekrav, jtr. $7-21

Sendes 3 dager etter forfall av 4-18 varsel
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15. INNFORDRING AV FORELDREBETALING BARNEHAGE, SFO

OPPDF,AGSGIVER 24

Aktuelle lover og forskrifter

lov om inkassovirksomhet LOV-1988-05-13-26

lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring LOV-L992-06-26-86

lov om forsinket betaling LOV-I976-12-L7-100 S 2

lov om foreldelse av fordringer LOV-1979-05-18-1-8

vedtekter for HØtten barnehage

betalingsavtalen med foreldrene

Tvangsìnndrivelse - hjemmel i lov

Fo re I d re beta I i n g ba rne h a g e/S FO

Disse egenbetalingene faktureres månedlig. Kommunen har fastsatt vedtekter som hjemler oppsigelse av

plasser fra kommunens side dersom betaling ikke finner sted. Det vil allikevel kunne oppstå restanser fra

perioden mellom forfall og til oppsigelse kan iverksettes.

Kommunen har ikke utleggsmyndighet i slike krav. Kravene må dermed innfordres via dom iforliksrådet

og eventuelt gjennom den ordinære namsmannen (lensmannen).

Frivillig lønnstrekk for kommunalt ansatte tilbys alle. Ansatte må skrive under et skjema før frivillig

lønnstrekk kan iverksettes.

Måsøy kommune benytter saksgang SFO/Barnehage kort for inndriving av disse restansene.

Foreldelse

Kravet foreldes etter 3 år dersom tvangsgrunnlag ikke er skaffet. Se mer om foreldelse av fordringer i

kapittel 17.

I n nford ri ngs prosessen

1. Inkassovarsel

1-4 dager etter forfall av ordinær faktura kjøres inkassovarsel med tillegg av purregebyr. Ny frist

gis automatisk med L4 dager. lnkassolovens $9 fastsetter formkravene til inkassovarsel.

inkassoforskriften $1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret.

2. Varsel etter tvangslovens S 4-18 kombinert med betalingsoppfordring med varsel om opÞhør av

tjeneste
3 dager etter forfall av inkassovarsel kjøres betalingsoppfordring med tillegg av purregebyr. Ny

frist gis automatisk med L4 dager. lnkassolovens $10 fastsetter formkravene til

betalingsoppfordring. lnkassoforskriften S1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret. Det kjøres

samtidig ut restanseliste for gjeldende termin.

3. Plassoppsigelse

3 dager etter forfall av betalingsoppfordringen iverksettes plassoppsigelse. Plassoppsigelse skal

undertegnes av rådmannen. Kopi av oppsigelsesvarselet sendes styrer i barnehagen/leder SFO.

Barnehagestyrer varsler foreldre om plassoppsigelse med l-4 dagers betalingsfrist.

4. Begiæring om direkte utlegg etter reglene i tvangsfullbyrdelseslovens S 7-2f

Sendes 3 dager etter utløp av varsel fra barnehagestyrer.

a

a
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1.6. INNFORDRING AV HAVNEAVGIFTER

HAVøYSUND HAVNEVESEN

Aktuelle lover og forskrifter
. lov om inkassovirksomhet LOV-1988-05-13-26
. lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring LOV-1992-06-26-86

. lov om forsinket betaling LOV-I976-L2-17-100 S 2

. lov om foreldelse av fordringer LOV-1979-05-1-8-18

. lov om havner og farvann LOV-2009-04-t7-t9

Tvangsinndrivelse - hjemmel i lov

Lov om havner og farvann g 55 regulerer hvem som er ansvarlig for avgiftene, om tilbakeholdelse av

fartøy om avgift ikke er betalt, og om av samme grunn å kunne nekte tollklarering. Skyldig avgift både av

fartøy og vare er det tvangsgrunnlag for utlegg for. Det er også anledning til å kreve morarente ved for

sen betaling.

Måsøy kommune benytter eksternt inkassobyrå for inndriving av disse restansene.

Foreldelse

Kravet foreldes etter 3 år dersom tvangsgrunnlag ikke er skaffet. Se mer om foreldelse av fordringer i

kapittel L7.

I n nford ri ngsprosessen

t. Betalingsvarsel I

L4 dager etter forfall av ordinær faktura kjØres betalingsvarsel med tillegg av purregebyr. Ny frist

gis automatisk med 14 dager. lnkassolovens $9 fastsetter formkravene til betalingsvarselet.

lnkassoforskriften $1-2 hjemler adgang til å kreve gebyret.

2. lnkassovarsel

L8 dager etter forfall av betalingsvarselet kjøres inkassovarsel med tillegg av purregebyr. Ny frist

gis automatisk med 14 dager. lnkassolovens 59 fastsetter formkravene til inkassovarselet.

lnkassoforskriften 51--2 hjemler adgang til å kreve gebyret. Det kjøres samtid¡g ut restanseliste for
gjeldende termin.

3. Saken oversendes inkassobyrået

7 dager etter forfall av inkassovarselet sendes saken over til inkassobyrået for videre innfordring.

17. FORELDELSE AV FORDRINGER

'

Aktuelle lover

. Lov om foreldelse av fordringer av 18. mai L979 nr. L8

¡ Lov om pant av 8. februar L980 nr. 2

Hovedregel - krav foreldes etter tre år

Hovedregelen er at krav foreldes etter tre år, jf. lovens 5 2. Dersom et krav skal foreldes etter kortere eller

lengre tid enn tre år, må det finnes en lovbestemmelse som gjør unntak fra hovedregelen i 5 2. Krav på

renter faller inn under hovedregelen om tre år, det vil si tre år etter at betalingen tidligst kunne vært

krevd, jf. 5 3. 
,
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U n nta k fra hoved rege le n:

Gjeldsbrev 1-0 årforeldelse (5 5 nr. 1)

Pengelån 10 års foreldelse(S 5 nr. 2)

Dom, rettsforlik 10 års foreldelse(S 21 nr. 2)

Legalpant 2 års foreldelse (pantelovens $ 6-2)

Pantobligasjon 30 års rettsvern for fast eiendom

Gjeldsbrev på fordringen foreldes først etter L0 år. Dersom økonomisjefen forstår at det på nåværende

tidspunkt ikke er mulig å inndrive skylden ved tvangsinnfordring, bør han forsøke å få skyldneren til å

skrive under et nytt gjeldsbrev.

Avbryte lse av forel delse

L. Erkjennelse (S 14)

Etter foreldelseslovens $ 14 avbrytes foreldelse når skyldneren overfor fordringshaveren

uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller

ved å betale rente.". Et eksempel er søknad om ettergivelse eller nedsettelse av kravet på

billighetsgrunnlaget må anses som en erkjennelse av kravet.

2. Rettslige skritt (9 15)

Erkjenner ikke skyldner sin gjeld, må kommunen aksjonere for å unngå at kravet blir foreldet. I

praksis vil dette si forliksklage. Avbrytelsen skjer ved at forliksklagen blir postlagt innen fristen, jf
S 29 nr. 3. Er fristen i ferd med å gå ut, bør saken sendes rekommandert slik at man har bevis for

når det ble sendt.

3. Begjæring om tvangsfullbyrdelse
For eksempel begjæring om utlegg (5 17 nr. 3) eller tvangsdekning. Ender tvangsfullbyrdelsen

med at kommunen ikke får full dekning, løper det en ny foreldelsesfrist på ti år regnet fra

tvangsforretningens avslutning. Kommer begjæringen i retur fordi debitor ikke anses søkegod,

eller på grunn av formelle mangler, er ikke forretningen fremmet. Da avbrytes ikke foreldelsen.

Det kan da bli tale om tilleggsfrist på ett år, se 5 22. Purringer, inkassovarsler eller

betalingsoppfordring fører ikke til at foreldelse brytes.

4. Begjæring om konkurs eller gjeldsforhandlinger (9 fA¡.

Etter erkjennelsen løper det en ny frist som er like lang som den opprinnelig, jf. 5 20. Skriver for

eksempel skyldner under på et gjeldsbrev, vil det løpe en ny ti års foreldelsesfrist.

18. AVSKRIVING ER

Avskrivinger skal belastes (utgiftsføres) der inntekten tidligere har vært ¡nntektsført. At en fordring

avskrives innebærer ¡kke automatisk at innfordringen avsluttes. Skyldners økonomiske situasjon kan

endres over tid, og slike saker vil da overføres til langtidsovervåking. Noen av kravene må imidlertid

slettes, for eksempel ved gjeldsordning gjennom namsretten der det synes helt klart at skyldner er varig

ute av stand til å betjene gjelden. Ved sletting avskrives beløpet og innfordringen avsluttes. Skyldner

giøres kjent med dette.

Saker forsøkt innfordret - resultat avskriving

Saker som er forsøkt innfordret uten resultat skal avskrives. Ved beslutning om avskriving skal det ut fra

skjønn/interne retningslinjer besluttes om saken skal legges til langtidsovervåking.

Soker som ender opp med konkurs

1-4lSide
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Når konkurs er åpnet av skifteretten skal normalt hele beløpet kommunen har til gode, avskrives.

lnnfordringen av beløpet skal ikke stanses, men f6lges opp. Samme regler gjelder når akkordforhandlinger

innledes.

Saker som er foreldet
Med en gang en sak er foreldet skal den avskrives og slettes. Dersom saken ikke er forsøkt innfordret skal

det redegjøres hvorfor.

So ke r u n de r gj e ldso rd n i ngslove n

I saker hvor det er innledet gjeldsforhandlinger ved namsretten skal avskrivinger skje når forhandlingene

er avsluttet og kjennelse avsagt.

Kommunens represento nt ovenfor nømsretten

Økonomisjefen skalvære kommunens representant når det gjelder kortsiktige fordringer.

Saker som ikke er forsøkt innfordret - vurdering/skjønn

Hovedregel er at samtlige saker skal søkes innfordret. Ved en skjønnsmessig vurdering av saker skal det

legges et strengt skjønn til grunn. Eksempler for avskriving på dette grunnlaget kan være:

a Det har nylig vært avholdt en utleggsforretning hos skyldner med resultat <intet til utlegg>.

Det har innen en periode på tre måneder mottatt saker fra inkasso med negativt resultat, der

saken ble foreslått avskrevet.

Ved kjennskap til skyldners økonomi er svært vanskelig, for eksempel har skyldner mottatt

sosialbidrag.

Det er registrert betalingsanmerkninger hos skyldner de siste 6 måneder og krav fortsatt ikke er

oppgjort.

a

a

Vedtak om avskriving skal begrunnes.

19. OPPDRAGSGIVERE I KOMFAKT

0L Teknisk etat - kommunale eiendomsavgifter

02 Biblioteket

05 Husleieavdelingen

09 Utlån

L1 Tilfeld ig fa ktu rering sentra lad mi nistrasjonen

t2 Mâsøy kulturskole

13 Tilfeldig fakturering helse- og sosialetaten

14 Tilfeldig fakturering kultur- og oppvekstetaten

16 Tilfeldig fakturering teknisk etat

24 Høtten Barnehage og SFO
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1.0 lnnledning - generelle trekk

I opplæringsloven $ 13 - l0 fremgår det at kommunen hvert år skal utarbeide en tilstandsrapport for
grunnskolen. Denne skal drøftes av skoleeier i kommunestyret.
Tilstandsrapporten skal gi skolen og skoleeier et kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på

grunnopplæringen. Slik skal skoleeiere få bedre kjennskap til grunnskolen i sin kommune, og med det

ha større bakgrunn i beslutninger. Der ikke annet er oppgitt er alle tall hentet fra
Utdanningsdirektoratets kilde Skoleporten .

Det er etterstrebet at rapporten skal ha en form som kommuniserer med alle. Den er ment å være et

reelt utviklingsverktøy for å fremme lokalt eierskap og utvikling av grunnskolen i Måsøy.

En utfordring knyttet til presentasjon av tall i kommuner med små elevkull som i Måsøy er

enkeltelevenes betydning. I en klasse med l0 elever utgør en enkeltelev l0 %o.Ingen skal kunne

identifisere enkeltelever på bakgrunn av tall. Derfor er det heller ikke tall presentert fra Gunnarne

skole i Utdanningsdirektoratets materiale. Selv i Havøysund skal en være varsom i denne

sammenhengen av hensyn til personvern for elevene, Tall alene utgjøre ikke et helhetlig bilde, men når

man setter dem sammen og følger dem over tid er det viktig styringsredskap. Det bidrar også til at

kvaliteten blir mer <målban.

Måsøy skole ble nedlagt 31.07.16. Måsøy ble da innlemmet i Havøysund skolekrets. 2 elever fortsaffe

sin skolegang i Havøysund, henholdsvis i 8. og i 10. trinn. Grunnskolen i Måsøy har i skoleåret

201612017 således bestått av 2 skoler ; Havøysund og Gunnarnes skole. Havøysund skole hadde 97 av

totalt 107 elever dette skoleåret. Gunnarnes skole har vært fädelt med elever fra 3.- 9. trinn.
Havøysund har hatt sammenslåtte klasser på småtrinn og mellomtrinn som et tiltak for å redusere

kostnader. På småtrinn måtte de splittes igjen fra januar 2017 fordi læringsmiljøet ble vanskelig. Det

er krevende å oppnå tilfredsstillende kvalitet på undervisningen med elevgrupper som har forskjellige
modenhet, planer og måI.
Det totale antallet elever i grunnskolen 201612017 viser en svak økning fra fioråret.

Skoleåret har hatt stort fokus på lokalt utviklingsarbeid mot mer praktisk, variert og motiverende

undervisning. Undervisningspraksis skal endres i klasserommene - det krever daglig innsats og

oppfølging når den skal erstatte <gammel> praksis. Deltakelse i 2 store nasjonale satsinger

(Vurdering for Læring og Ungdomstrinn i utvikling) ble avsluttet dette skoleåret, og arbeidet står nå

på egne ben etter planen <Regn med oss i Måsøy (2017 - 2020). Den har konkrete mål som også er

referert i denne rapporten. Arbeidet har hatt en tydelig struktur, satt konkrete krav til lærere og har

fokus på praksis i klasserommet. Skolene har jobbet mye med skolemiljø og trivsel . Det er besluttet

at relasjonskompetanse skal være neste års fokusområde. En helt sentral forutsetning for læring er

gode relasjoner mellom elev og lærer.

Det har siden 2014 vært samarbeid med Nordkapp Videregående skole for å gjøre den faglige
overgangen mellom skolenivåene lettere for elevene. Her har en arbeidet med felles forståelse for krav

i norsk og matematikk. Slik kan en sannsynligvis motvirke at elever <gir opp> utfordringene i
videregående skoler. For Måsøy kommunes vedkommende viser tallene at de aller fleste gjennomfører

videregående skole innen 5 år. Det er likevel en alvorlig helserisiko for de/den enkelte som skulle falle
utenom eller sluffe. En har sett en tendens til såkalt <skolevegring> blant gutter på ungdomsskoletrinn
de siste årene og det er viktig at skolene gjør det alt er mulig for å opprettholde motivasjonen og

tilknytningen til skolen slik at de fullfører.

Det knyttet seg betydelig utfordringer til å rekruttere kvalifiserte lærere høsten 2016, både ved

Havøysund og Gunnarnes skole. Særlig rammet det Gunnarnes skole, der en ikke klarte å rekruttere

kvalifiserte lærere i det hele tatt. Som et tiltak for å sikre kvalitet i undervisningen ble de to skolene

knyttet tettere sammen og lærerne fikk støtte fra Havøysund. Høsten 2016 pendlet elever fra
Gunnarnes ukentlig til Havøysund og hospiterte på respektive trinn. Alle grunnskoleelevene skal så

3



langt det er mulig ha samme kvalitet på undervisningen. Havøysund skole representerer er stort
kompetansemiljø i vår målestokk - og har delt mye kompetanse med Gunnarnes. Slik bør det være;
det må være et mål å utnytte den totale kompetansen i kommunen til beste for alle elever.

Begge skolene har møtt utfordringer dette skoleåret knyttet il fremmedspråklige elever. I særdeleshet
gjelder dette Gunnarnes skole. En har sett at det har vært vanskelig å gi disse elevene tilstrekkelig
norskundervisning til å ha utbytte av undervisningen innenfor de rammer som har vært gitt. Dette har
elevene krav på. Her må innsatsen styrkes.
Tekniske, hygieniske og bygningsmessige forhold har gjort at svømmebassenget i Havøysund ikke
har vært i drift skoleåret201612017. Når feilene er rettet opp og bassenget igjen er i drift må elever
som skal ha det få intensiv svømmeundervisning for å oppnå sine kompetansemåI.

Arbeidsmilj øef pã skolene vurderes som godt og sykefraværet har vært lavt.

2.O Elever og undervisningspersonale

Tabell 1:
Enhet: Måsø y kommune

skolar Alle eieforme tri nr r

2015-2016

Tabell 1 viser utviklingen av ressurser siste 5 år. Elevtallet viser en tendens til å stabilisere seg

uten at det kan fastslåes. Antall lærere er redusert i perioden som følge av nedlagte
distriktsskoler og innsparing. Utfordringen med redusert elevtall er at en klasse trenger en

lærer om den har I eller 25 elever. Det er svært kostnadsdrivende med små klasser og svært
krevende å <slå sammen) to trinn uten å redusere kvaliteten betydelig.
Den pålagte etterutdanningen av lærere frem til 2024k<rever også ekstra lærerressurser i form
av vikarer da lærene har krav på friglort t tid i samsvar med antall studiepoeng de skal ta.
Kommunen mottar kompensasjon for noen av utgiftene, men kommunens andel krever
ressurser. Vår beliggenhet g¡ør at det ofte kreves mer vikarinnsats fordi reisedøgn blir flere til
undervisnings/eksamenssted. Kommunen bør oppmuntre fleste mulig til àfølger web-baserte
undervisningstilbud. Dette skoleåret var 2lærere i etterutdanning: I i norsk og en i
matematikk.
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Indikator og nøkkeltall 2012-2l¡t2

Driftsutgifter per elev L69 272

2013-2013 2lJ1-4-20L4

t77 BB4

20 6-20r6

1 9 591t75 0t7

Lønnsutgifter per elev 131 094
rosenta n nns rav

79,5

136 483 139 618 148 869 145 569

79,5 B3 2 80,8 81,6

t 629 I 942 652 1 131 397

I 62L 1 633 r 397 | 4t7

2.1 Drifts utsifter
Tabell 2
Skoleporten - Økonomi
Enhet: Nåsøy kommune

nn kol

s rog

sutgi T 4T4
nrJcru¡.sni nos mate riel

(Tallene følger budsj ettåret)

Måsøy kommune bruker mye penger på skole sammenliknet med landet og alle kommuner.
Dersom vi derimot sammenlikner oss med andre småkommuner i Finnmark ser vi at flere
faktisk harhøyere driftsutgifter pr elev. ( Berlevåg 227 492,Tana200 260, Hasvik 198 675,

Loppa 283 799, Kvalsund 215 777 , Nesseby 179 7 57 , Lebesby 172 810 )
Hvordan utgiftene fordeler seg varierer mye mellom sammenlignbare kommuner. Bortsett fra
Alta bruker Måsøy minst til undervisningsmateriell pr. elev.
Det er flere kostandsdrivere som gjør seg gjeldende for vår kommune og som vanskelig lar
seg regulere:

o desentralisert skolestruktur
o lave barnekull/få på trinnet
. myespesialundervisning
o høyt utdannet og erfarne lærere
. nye fremmedspråklige elever

De nye utdanningskravene til lærere g¡ør at lønnsutgiftene blir merkbart høyere. Nyansettelser

vil koste mer enn tidligere. Det vil nok bli tydelig i årene fremover.

Andelen av kommunens totale nettoutgifter som går til driftsutgifter grunnskolesektor er

2l,6yo for 2016. Tallet i Finnmark fylke er 22, 6 yo. Til sammenlikning var andelen i2013
22,5 Vo ogi20l4 19,3o/o.

Skolebygningene bærer preg av behov for oppgradering og vedlikehold - i særdeleshet

gjelder dette Gunnarnes skole. Det har vært lite rom for større investeringer og i 2016 var
brutto investering til grunnskolesektor svært lav. ( Måsøy 213,- / Finnmark 3 364,-l
Kostragruppe 6 5 126,-)
Kilde: Kostra, SSB

Utstyrsmessig har begge skolene betydelig etterslep på vedlikehold. Dette skoleåret har

bassenget med tilhørende garderobeanlegg ved Havøysund skole vært stengt på grunn av

manglende vedlikehold. Det er under renovering. Skolene har også et etterslep på utskiftningi
fornying av nødvendig lKT-utstyr.
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2.2 Spesialundervisning
Nasjonalt hadde 7,8 yo av elevmassen spesialundervisning. I Måsøy kommune er tallet for
11,2. Dette erhøyt, men likevel en nedgang fra foregående år. Det er et mål å oppdage og
sette inn hjelp så tidlig som mulig når elever strever - så også med spesialundervisning.
Tallene viser at skolene i Måsøy langt på vei klarer ämøte dette. Andelen elever som ffir hjelp
i Måsøy fordeler seg slik:
1. l.- 4. trinn ll,2 o/o

2. 5.-7 trinn 13.3 "/o
3. 8.- 10. trinn l0,l Vo

Utfordringen i skolene på landsbasis er at hovedvekten av spesialundervisning har ligget på de

høyeste trinnene. I Måsøy er trenden snudd - og skolene har lykkes med å praktisere en støne
grad av tidlig innsats. Å sette inn hjetp tidlig kan være avg¡ørende for at eleven får optimalt
utbfte av undervisningsløpet. Det kan rette opp skjevutvikling. Å sette inn spesialpedagogisk
hjelp sent utelukker i noen tilfeller disse mulighetene - til tross for massiv (og dermed svært
kostbar) innsats. Kommunen har" Tidlig Innsats" som rettesnor i alt sitt arbeid med barn og
unge. Det arbeides med en tverrfaglig plan for arbeidet slik at mulige problemer fanges opp så

tidlig som mulig og tilgjengelige tiltak settes inn så raskt som mulig.

Høsten 2016 hadde kommunen minimal tilgang på spesialpedagogisk ressurs. Kommunen
fikk kjøpe noen timer fra PPD Midt- Finnmark. Fra 01.01.17 blir kommunen medeier i dette

interkommunale samarbeidet og fikk dermed I full stilling plassert i Havøysund. Kommunen
har med dette god tilgang på denne sårbare tjenesten og far i tillegg tilgang til et stabilt
kompetansemiljø på feltet. Det vurderes som et stort og viktig løft i arbeidet med de elevene
som strever, en god støtte og ressurs for lærere og foreldre.

2.3 SFOI leksehielp
18 elever benyttet SFO dette skoleåret
32 elever mottok leksetrjelp. Elevene fordeler seg fra 1 - 9. trinn.
Kilde:GSl 201"6.

3.0 Læringsresultater

3.1 Nasionale prøver
Nasjonale prøver gjennomføres i oktober hvert år i alle skoler i Norge: i lesing, regning og

matematikk på 5., 8. og 9. trinn. De siste årene gir rapportene fra prøvene god informasjon
om hvilke oppgaver den enkelte elev mestrer/ ikke mestrer. Slik kan undervisningen bedre

innrettes etter den enkelte elev sitt behov. De gi også informasjon om på hvilket nivå eleven

befinner seg. Prøvene på 5. trinn har 3 nivåer, ungdomstrinnet har 5.

De nasjonale prøvene gir verdifull informasjon til utvikling av skolene sammen med mye

annen informasjon og kunnskap om eleven og forholdene som påvirker læresituasjonen.

Resultatene er fra Havøysund skole da Gunnarnes har for få elever til at resultatene blir
presentert .

S.trinn: På dette trinnet ligger resultatet i engelsk og regning over landsgjennomsnittet,
mens det i lesing ligger på gjennomsnitt. Alle indikatorene viser fremgang fra høsten 2015.

8. trinn: Markant nedgang i resultatene i engelsk og matematikk fra 20L5. Resultatet ligger

under gjennomsnittet. Lesing viser fremgang fra 2015 og ligger over gjennomsnittet.
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9.trinn: Resultatene viser fremgang både i lesing og regning fra 20L5, begge ligger over
gjennomsn¡ttet. ( 9. trinn har ikke engelsk)

3.2 Eksa mens/avgangsresu ltater
Tabell3.
Tabellen som følger viser standpunktkarakterer i utvalgte fag de 5 siste år:

Fagl Skoleår 20t2l20ts 2OL3l2OL4 20t4l20ts 2OL5l2Ot6 20t6l2OL7
Norsk
hovedmål

3,9 4,1 3,9 2,7 3,2

Norsk muntlig 4,2 4,7 4,5 3,r 4,O

Matematikk 3,2 4,3 4,O 2,9 3,0

Engelsk skriftlic 3,7 3,7 3,8 3,4 3,1

Engelsk
muntlig.

4,3 4,4 4 L 3,L 3,2

RtE ( KRLE fra
2o1s)

4 L 4,7 4,2 2,L 3,7

Naturfag 3,6 4,8 4,3 2,9 3,2

Samfunnsfag 4,O 4,7 4,6 3,7 3,8

Kroppsøving 4,5 4,9 5,2 4,5 4,3

Som det fremgår av tabellen er det svakere resultater de to siste årene. Dette gjenspeiler seg

også i grunnskolepoeng. (Små klasser gir stor sårbarhet i forhold til utslag på tallene.)

3.3 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et gjennomsnitt av standpunktkarakterene den enkelte har ved avsluttet
grunnskole. Elevene i Måsøy har tradisjonelt gått ut med høye grunnskolepoeng. De to siste
årene har grunnskolepoengene vært svakere. Flere sammenfallende forhold er medvirkende til
resultatene når resultatet analyseres og vurderingen er at poengene igjen vil stige. Det er også
et utalt mål i skolenes utviklingsplan. Avgangskullene har vært små disse siste årene det gjør
at tallene lett påvirkes av få elevers resultater.

Tabell4.
Tabellen viser variasjon i grunnskolepoeng de siste 5 år:

Enhet: Havøysund skole
Havøysund skole, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn

3.4 Frafall ivideregående skole- overgang
Å, starte - og gjennomføre - videregående utdanning er svært viktig for å bli en selvstendig og
integrert samfunnsborger - samt å ha god helse i voksenlivet. Alt for mange unge i landet - og
i særdeleshet i Finnmark fullfører ikke sin videregående utdanning innenfor normert tid (5år).
Nytt i 2014 var det at Måsøy kommune har inngått samarbeidsavtale med Nordkapp
videregående skole for å forberede overgangen på en bedre måte og dermed lette den for unge
elever som må flytte.
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Grunnskolepoeng,
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Tallene viser at elever fra Måsøy i større grad enn på fylkesnivå gjennomfører sitt 13 - arige
skoleløp. ( Kilde: Folkehelseinstituttet)
Når det gjelder overgang til videregående skole samme år som de avslutter grunnskole er
tallet92,9 %i2016.

3.5 Lokale mål- læringsresultater
Skolene har de siste 2 skoleår startet et utviklingsarbeid som er ment å resultere i varig endret
undervisningspraksis. Praksisen skal prege alle lærere, skolen som enhet og resultere i at
elevene fär de beste mulighetene til å utvikle sine evner gjennom de 10 årene slik at de også
har mot på vidergående skole. I dette arbeidet er det utviklet en plan. På bakgrunn av de

utfordringer og de fakta en kjenner er følgende læringsmål presentert i planen i perioden
2017 -2020:

LÆRINGSMÄL

1.. Elevenes prestasjoner på nasjonale prøver i regning Øker på

ungdomstrinnet. Flere elever presterer på nivå 3,4 og 5 i forhold til resultater
20L6.

2. Grunnskolen i Måsøy har høye grunnskolepoeng:4,3
3. Alle elever gir uttrykk for mer <Vurdering For Læring> i den årlige nasjonale

elevundersØkelsen i forhold t¡l 2016
4. Alle avgangselever fra grunnskolen i Måsøy fullfører L3- årig

skoleløp

4.0 Læringsmiljø

4.1 Elevundersøkelsen
Trivsel og trygghet er grunnleggende viktig for læring. Den eleven som ikke trives lærer
mindre, den eleven som ikke opplever seg likt av læreren lærer også mindre.Trivsel og
trygghet i skolehverdagen knnskje det aller viktigste området å være opptatt av når vi vil øke

læringsresultatene.
Det gjøres mange tiltak for at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag både på
Gunnarnes og Havøysund skole. Høsten 2017 kommer endringer i Opplæringsloven knyttet
elevenes psykososiale skolemiljø som pålegger alle ansatte enda større aktivitetsplikt når
elevene opplever uønskede hendelser. Det vil kreve omlegging i skolens rutiner og planer.

Den årlige nasjonale elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn. ( det er bare disse
som offentliggjøres) Elevene besvarer en rekke spørsmålpå hvert tema. Spørsmålene blir
gjennomgått med elevene på forhånd og elevene fyller ut undersøkelsen elektronisk. 1 er
laveste og 5 er høyeste svaralternativ.
Det er ikke alle resultater som kan offentliggjøres av personvernhensyn, og i Måsøy
kommunes grunnskole er det bare tall fra Havøysund skole som er representert.
Dette er en god informasjonskilde fra elevene på hvordan de opplever skolehverdagen, og ved
å sammenholde svar over flere år tegner det seg uttrykk som er viktig å bruke i
utviklingsarbeid. På Havøysund skole gjennomføres elevundersøkelsen på alle trinn i
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ungdomsskolen, og trivselsundersøkelser fra 1. til 6. trinn. Dette gir også god og viktig
informasjon fra elevene. De minste fyller ut undersøkelsen sammen med foresatte.
Like viktig er de observasjoner og de tilbakemeldinger som kommer fra enkeltelever,
foresatte og lærer i hverdagen. Ukentlig elevsamtaler på ungdoms- og mellomtrinn er også et
tiltak for å sikre elevene medvirkning og inkludering i skolen.
Skoleåret har gitt utfordringer i forhold til klassemiljø pä2. og3. trinn på Havøysund skole
ved nyttår som var sammenslått i basisfag. Da klassen ble delt bedret dette seg betraktelig.
Enkeltsaker har vært søkt løst gjennom tvenfaglig innsats der både ppt, helsesøster,leger og
foresatte har deltatt. Arbeid med å sikre alle elever en opplevelse av et trygt og trivelig
skolemiljø blir aldri <godt nok> - og relasjonskompetansen hos ansatte er et sentralt område.
Det er valgt som fokusområde for læringsdager og utviklingsarbeid høsten 2017.

Her presenteres noen av resultatene i elevundersøkelsen høsten 2016
Tabellene under viser svar fra20l5 o92016. - Måsøy kommune og land. Bak hvert tema
ligger mange detaljerte spørsmål
Når det gjelder elev- og læringsmilj ø er det liten grunn til annet enn å sammenlikne med annet

enn landet for øvrig.
Tabell5.

Tabell6

TEMA
Måsøy

kommune
2015

Måsøy
kommune

2016

Nasjonalt

2016
4.5 4"5 4.4Trivsel

Støtte fra lærere 4,4 4,5 4,4
4.4Støtte hiemmefra 4,4 4,6

Vurderine for lærine 3.8 4.1 3,9
Mestring 3,7 4,0 4,1

3,8 3.9 4,0Motivasion
Elevdemokrati og medvirkning 4,13 4,3 3.8

4.5 4.3 4.3Felles regler
Mobbine 1,0 1,4 1,3

0 5,5Andel elever som er mobbet av andre elever
ved skolen 2-3 ganger i måneden eller mer
(prosent)

0

Måsøy
kommune

2015

Måsøy
kommune

20t6
Nasjonalt

2016
TEMA

Lærineskultur J.t 4,3 3,8
3.7 4.3 3,8Trivsel

Faelie utfordrins 4,2 4,1 4,2
4.0Støtte fra lærere 4,2 4,4

Støtte hiemmefra 4,1 4:7 4,0

Vurdering for læring 3,8 4,0 J,J
Mestrins 3.9 3.7 4,0

Motivasion 3,1 ?5 3,5
3.82 3,8 J"JElevdemokrati og medvirkning

Felles regler 4,6 4,2 3,9
1.0 1.0 1.3Mobbine på skolen

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3

ssr i måneden ell oftere (%) 0 0 5,1

4"6 3.6 3.8Utdanning/ yrkesveiledning
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Læringsmiljøet skal være et konstant, våkent og selvfølgelig fokus for alle ansatte i
skolemiljøet hver eneste dag og time. Elevene uttrykker generelt stor grad av tilfredshet i
undersøkelsen. På flere parameter høyere enn landsgjennomsnittet. Det er fremdeles
enkeltelever som oppgir at de opplever mobbing, det er relativt lav score på grad av
motivasjon om mestring. Dette er helt sentrale områder skolene må rette sitt videre arbeid
mot.

Foreldreundersøkelsen er også en god kilde til informasjon i forhold til læringsmiljø. Den
gjennomføres hvert 2. ãr - og er av den grunn ikke med her.

. 4.3 Lokale mål - lærinssmiliø:

L Elevene uttrykker motivasjon høyere enn 4,0 om
2. Elevene uttrykker mestring høyere enn 3,5

3. Elevene gir uttrykk for 0 mobbing.

5.0 Utviklingsarbeid
Mer praktisk, variert og motiverende undervisning
Grunnskolen i Måsøy innehar mye kompetanse og en kjerne av stabile og kompetente lærere.
Det er pekt på noen utfordringerlfakta i denne rapporten som skal utg¡ør retning på videre
arbeid og være styrende for innsatsen. Målene er da også nedfelt i planen < Regn med oss i
Måsøy 2017 - 2020> som gjelder for alle ansatte i grunnskolen og skal oppdateres hvert
halvår på bakgrunn av den informasjon man til enhver tid har.
Undervisningsmetoder og kultur skal fornyes. Arbeidet med å gjøre undervisningen mer
praktisk, relevant og motiverende skal fortsette. Rutinene og arbeidsmåtene i grunnskolen skal
være felles og utgjøre en enhetlig organisasjon -med fokus på enkeltelevenes progresjon
gjennom hele skoleløpet.
RSK Vest-Finnmark
Måsøy er en del av RSK Vest- Finnmark. Strategiplanen for RSK Vest-Finnmark (Nordkapp,
Kvalsund, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Alta og Måsøy) er også forpliktende og støttende i
Måsøy sitt arbeid i skole og bamehage. Uten kraften i dette interkommunale samarbeidet
hadde det vært vanskelig å komme dit vi er i dag innenfor skole- og barnehage.
Tidlie innsats
Tidlig innsats skal prege alt arbeid - likeså skal tverrfaglighet gjøre det. Godt samarbeid på
tvers av etater og fag kan ha avgjørende betydning for å finne gode løsninger når elever sliter.
Enhet for barn og unge er helt sentral i dette perspektivet.
oppføleingsordning
Måsøy kommune er fra Utdanningsdirektoratet valgt ut som en oppfølgingskommune for å
øke resultater på nasjonale prøver, motivasjon og mestring. 38 kommuner i Norge er plukket
ut, hvorav 5 i Finnmark. Det betyr at Fylkesmannen i Finnmark vil følge utviklingsarbeidet og
være faglig og økonomisk støtte i arbeidet etter søknad fra kommunen.
Kom petanseheving lærere
Det er kompetansekrav til lærere som skal undervise i norsk, engelsk og matematikk. Kravet
er 30 studiepoeng i faget 1.7. trinn og 60 på 8.-10. trinn. Det betyr at mange lærere nå ikke er
kvalifisert lenger - og må ffi etterutdanning. Frem til2024 gjelder kravet bare ved
nytilsettinger, men fra 01 .01.25 vil det gjelde alle som skal undervise. Det pålegger
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kommunen et betydelig ansvar i å etterutdanne tilstrekkelig antall lærere innen 2024. Til nå

har 8 lærere fra Måsøy deltatt i etterutdanning. Kommune har foreløpig styrket norsk- og
matematikkfaget.

6.0 Oppsummer¡ng

Noen stikkord om grunnskolen i Måsøy 201612017 kan være følgende. De er en del av
grunnlaget for videre arbeid:

r Grunnskolen i Måsøy har høy kompetanse og stabile lærerressurser, men
har mange lærere som ikke fyller de nye kompetansekravene. Mange flere
må ha videreutdanning i årene som kommer etter gjeldende plan.

o Elevene har lavere grunnskolepoeng og eksamensresultater siste 2 år
o Eleven uttrykker høy grad av trivsel, medvirkning og lite mobbing
o Satsingen Vurdering for Læring speiles i at elevene uttrykker mer enn før
o Mange elever har spesialundervisning
o Mange elever på Gunnarnes trenger styrking i norskundervisning
o Ustabile resultater på nasjonale prøver
o Svømmeundervisning ikke gjennomført i skoleåret
o Det erhøy aktivitet i forhold til utviklingsarbeid
o Lite sykefravær blant ansatte.
o Rekruttering av kvalifiserte lærere må ha høy prioritet
o Den totale kompetansen i kommunen må komme alle elever til gode

Følgende konkrete mål følges opp i utviklingsplanen < Regn med oss i Måsøy 2017-2020>:

Lærinesmiljø
1. Elevene uttrykker motivasjon høyere enn 4,0 om

2. Elevene uttrykker mestring høyere enn 3,5

3. Elevene gir uttrykk for 0 mobbing
Læringsresultater/overga ng

1. Elevenes prestasjoner på nasjonale prøver i lesing og regning øker på 5.trinn.Flere
elever presterer på nivå 2 og3 i forhold til resultater 2016.

2. Elevenes prestasjoner på nasjonale prøver i regning Øker på

ungdomstrinnet. Flere elever presterer på nivå 3,4 og 5 i forhold til resultater 20L6.
3. Grunnskolen i Måsøy har høye grunnskolepoeng: 4,3

4. Alle elever gir uttrykk for mer <Vurdering For Læring> i den årlige nasjonale

elevundersØkelsen i forhold t¡l 2016

5. Alle avgangselever fra grunnskolen i Måsøy fullfører 13- årig

skoleløp

Havøysund 08.12.17
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1.0 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en kommunedelplan, som 

grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts, nærmiljø- og friluftslivsanlegg. Planarbeid er et 

offentlig ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter bestemmelsene i Plan- og 

bygningsloven.  

 

Måsøy kommune utarbeidet idrettsanleggsplan i 1999. Planens handlingsprogram skal rulleres hvert år 

og hele planen revideres hvert 4. år. Planen ble sist rullert i 2014, også denne planen er å annse som en 

rulering, for å synliggjøre oppdaterte behov for bygging og restaurering av anlegg. En viktig intensjon 

med denne planen er å synliggjøre behovet for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og samordne 

kommunens innsats for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Og som grunnlagsdokument i forhold til 

søknad om spillemidler. 
 
 

1.2 Formål 

Kommunedelplanen er et strategisk plandokument som skal ligge til grunn for videre planlegging av 
idretts og friluftslivsanlegg og prioritering av tiltak i planperioden.  Planen skal også synliggjøre tiltak 
for tilrettelegging for fysisk aktivitet.  
 
Planen skal bidra til: 

 Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av nærmiljøanlegg og 
områder for idrett og friluftsliv som vil sikre et bredt og helsefremmende tilbud 

 
 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 
 
 Et bredt samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner for å sikre arealer for friluftsliv, 

idrettsaktivitet og lek både sentralt og i nærmiljøet, samt å samordne behovene 
 

 Samordne de ulike sektorenes arbeid med fysisk aktivitet 
 
 Å følge opp behovet for arealer og anlegg ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

 
 En oversikt over kostnader ved bygging av idretts og friluftsanlegg og synliggjøring av 

behovet for ressurser til drift og vedlikehold av anlegg  
 

 Synliggjøre behovet for å utvikle gode rutiner for drift og vedlikehold  
 
 

2.0 Analyse av behov 

2.1 Folkehelse 

Helse er ikke et mål i seg selv, men et middel til å leve et godt rikt og meningsfylt liv. Kunnskapen 

om at 90 % av vår helse skapes utenfor helsesektoren ligger til grunn for alt folkehelsearbeid.  

Måsøy kommune skal være en bidragsyter for å fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og 

miljømessige forhold samt forebygge sykdom. I tillegg til at fysisk aktivitet forebygger en rekke 

sykdommer er aktiviteten også en kilde til livsutfoldelse, glede og positive mestringsopplevelser alene 

og sammen med andre. Fysisk aktivitet er også en mulig behandlingsform for personer med depresjon. 

Fysisk aktivitet er viktig for muskel- og skjeletthelse. For personer som er fysisk innaktive vil selv en 

beskjeden økning i daglig aktivitetsnivå gi betydelig helsegevinst i form av økt livskvalitet og redusert 
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sykdomsrisiko. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. Regelmessig 

fysisk aktivitet beskytter mot utvikling av en rekke livsstilssykdommer 

 

Det er samtidig mange positive faktorer ved Måsøy kommune som vi også kan være med på å styrke i 

folkehelsearbeidet. Blant annet er mulighetene for å drive med idrett og friluftsliv svært gode. 

Kommunen har også mange aktive lag og foreninger som er viktige bidragsytere i folkehelsearbeidet. 

 

Vi må legge til rette for meningsfylte aktiviteter, at folk lever sunt og at det gis muligheter til fysisk 

aktivitet i hele befolkningen. Det er derfor viktig å satse på tiltak som når brede lag av befolkningen, 

fordi det vil ha størst effekt totalt sett på folks helse. 

 

Kommuen har en aktiv frisklivssentral i regi av fysioterapauten. Her tilbys kondisjons- og 

styrketrening i 12 ukersprogram, bassengtrening for revmatikere samt tilby sunn mat kurs, røykslutte 

kurs mm.  

  
 

2.2 Barn og unge – fysisk aktivitet 

Aktivt ute- og friluftsliv blant barn og unge har positiv innvirkning på trivsel, generell mestringsevne 

og livskvalitet. Allsidig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er nødvendig for god helse i 

oppveksten og for å etablere regelmessige aktivitetsvaner som gir varig aktivitetsglede. 

 

I henhold til Opplæringsloven § 9a, er skolene pålagt å ha et fysisk og psykososialt miljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. 
 

Fysisk aktivitet har betydning for barns motoriske og sosiale utvikling og dermed barnets helse. Den 

bevegelseserfaring som et barn har fra 3-7 års alder, er avgjørende for den motorisk standard resten av 

livet og kan ikke tas igjen. Undersøkelser viser også at fysisk aktivitet gir en sosial gevinst, økt 

utholdenhet, bedre kroppsbeherskelse, økt konsentrasjon og det å mestre utfordringer. 

 

Skolen når alle i alderen 6-15 år, derfor er den tilretteleggingen for fysisk aktivitet som den enkelte 

skole gjør, viktig.  Barnehagenes og skolenes innsats for økt fysisk aktivitet, vil være med å bidra til å 

redusere sosiale ulikheter i helse. Det er svært viktig å satse på uteområdene i tilknytting til skole og 

barnehage, da disse er barn og unges nærmiljø både i og uteom skoletiden. 
 

2.3 Friluftsliv 

Mulighet til avkobling, stillhet og ro, naturopplevelser og sosialt samvær med familie og venner, er 

viktige årsaker til at ca 90 % av befolkningen driver med en eller flere friluftslivsaktiviteter. Det er 

dokumentert at tidlig erfaring med friluftsliv er viktig for en rekke forhold senere i livet. Friluftsliv gir 

barn og unge bedre motorisk utvikling, økt energi både fysisk og mentalt, trygghet, bedre humør og 

selvfølelse (kilde: miljøstatus i Norge).  

 

En stor del av Måsøys befolkning driver med en eller annen form for friluftsliv. For mange er 

naturopplevelsen selve kjernen i friluftslivet. Begrepet friluftsliv har endret seg fra nyttebetonte 

aktiviteter som jakt, fangst, fiske og sanking, til spaserturer i nærområdet, rusleturer i fjæra, fotturer 

og bading. Med en stadig utvikling av fritidsprodukter gis det muligheter for at nye og gamle 

aktiviteter utøves på en ny måte. 
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Behovet for tilrettelegging av friluftsområder øker i takt med utviklingstrekk i samfunnet. Spesielt for 

å få nye brukergrupper til å benytte seg av våre flotte naturområder krever det tilrettelegging, som 

merking av stier, bygging av hytter og gapahuk og klopplegging av myrer og elver.  

 

Kommunen er med i samarbeid Friluftsrådet Finnmark, i organisering av Perletur samt bedre merking 

av turløper for å øke friluftlvsbruken i kommunen.  

 

2.4 Idrettsanlegg 

Måsøy kommune eier en idrettshall, en aktivitetssal, et basseng, fire gymsaler hvorav tre er i drift og 

en turløype (kulturløypa). I tillegg har vi lysløyper, eid og drevet av lokale foreninger på 4 steder i 

kommunen, en kunstgressbane eid av Havøysund idrettslag og fire grusbaner i distriktet. 

Bassenget i Havøysund er det eneste bassengtilbudet vi har i Måsøy, og det skal betjene hele 

befolkningen. Bassenget er et viktig anlegg for fysisk aktivitet og trivsel for befolkningen i Måsøy 

kommune, men anlegget begynner å bli svært nedslitt og har stort behov for oppussing og 

rehabilitering. Videre har både lysløypene og grusbanene i distriktet har stort behov for rehabilitering 

og oppgradering, men arbeidet må sees i sammenheng med befolkningsutviklingen og anvendelse av 

anleggene.  

 

Kommunen bør være en pådriver for å bygge nærmiljøanlegg i boligområdet og ved 

skoler/barnehager.  I den grad en har mulighet, bør en også forsøke å rette fokus mot flerbruk av 

anleggene/alternativ bruk.  

 

Rehabilitering av eksisterende anlegg vil være viktig for å møte nye krav fra de ulike idrettene. I takt 

med klimaendringer vil det for eksempel stilles større krav til lysløypene både for å kunne preparere 

skiløyper med lite snø og at løypene skal kunne brukes på barmark.  

 

2.5 Oversikt over registrerte anlegg i Måsøy kommune (fra spillemiddelregisteret) 
 

Anr. Anleggsnavn Sted Eier 

Anleggs -

kategori Anleggstype Anleggs -klasse 

83 

Havøysund 

skole 

Havøysund 

skole 

Måsøy 

kommune 

Mindre 

ballanlegg Ballbinge Nærmiljøanlegg 

1383 

Snefjord 

lysløype 

Snefjord 

lysløype 

Snefjord og 

Slotten 

Idrettslag 

Friluftslivs-

anlegg Tur-/skiløype Ordinært anlegg 

12398 Måsøy skole Måsøy skole 

Måsøy 

kommune 

Idrettshaller og 

aktivitetssaler 

Fleraktivitets- 

hall Ordinært anlegg 

19738 

Turløype, 

Havøysund Dalbotn 

Havøysund 

Skiklubb 

Friluftslivs-

anlegg Tur-/skiløype Ordinært anlegg 

19739 

Havøysund 

samfunnshus 

Havøysund 

samfunnshus 

Måsøy 

kommune 

Idrettshaller og 

aktivitetssaler 

Fleraktivitetss

al Ordinært anlegg 

19740 

Havøysund 

samfunnshus 

Havøysund 

samfunnshus 

Måsøy 

kommune 

Svømme- og 

stupeanlegg 

Opplæringsbas

seng (inne) Ordinært anlegg 

19741 

Havøysund 

skytebane 

Havøysund 

skytebane 

Havøysund 

Skytterlag Skyteanlegg Riflebane (ute) Ordinært anlegg 

19742 

Havøysund 

skytebane 

Havøysund 

skytebane 

Havøysund 

Skytterlag Skyteanlegg 

Lerduebane 

(ute) Ordinært anlegg 

19826 

Havøysund 

skytebane 

Havøysund 

skytebane 

Havøysund 

Skytterlag Skyteanlegg Riflebane (ute) Ordinært anlegg 
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19827 

Havøysund 

skytebane 

Havøysund 

skytebane 

Havøysund 

Skytterlag 

Idrettshus og 

servicebygg Klubbhus Nærmiljøanlegg 

19828 

Havøysund 

Fotballstadion 

Havøysund 

stadion 

Måsøy 

kommune Fotballanlegg 

Fotballbane 

kunstgress Ordinært anlegg 

22577 Polarhallen Polarhallen 

Måsøy 

kommune 

Idrettshaller og 

aktivitetssaler Fleridrettshall Ordinært anlegg 

46630 

Storvannet 

Tursti 

Storvannet 

Havøysund 

Måsøy 

kommune 

Friluftslivs-

anlegg Tursti Nærmiljøanlegg 

52421 

Havøysund 

skole, 

Flerbruksområ

de 

Havøysund 

skole 

Måsøy 

kommune 

Mindre 

aktivitets –

område Hinderløype Ordinært anlegg 

72850 Bmx bane Dalbotn 

Havøysund 

skiklubb Sykkelanlegg BMX-anlegg Nærmiljøanlegg 

 

Nedlagte annlegg: 1382 (Snefjord grusbane), 1384 (Snefjord skole), 5539 (Rolvsøy grusbane), 5539 

(Rolsvøy lysløype), 12397 (Måsøy grusbane), 43626 (Ingøy grusbane), 43627 (Ingøy klubbhus), 

43628 (Ingøy flerbrukshall), 70924 (Rolvsøy ballbinge – ikke realisert). 

 

I forbindelse med neste års revidering av temaplan for idrett og fysisk aktivitet, ser man behov for å 

utbdre anlegg i områder der det i dag ikke er oppdaterte annlegg.  

 

 

2.6 Arealbehov 

Behovet for arealer til idretts- og friluftslivsanlegg, lekeplasser og gode arealer til skoler/barnehager må 
sikres gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og andre arealplaner. 
 
Hensynet til de minst mobile bør være avgjørende. Alle grupper av befolkningen skal ha gode 
muligheter til å være fysisk aktive i sitt nærmiljø. 
 

 

2.7 Drift av det offentlige uterommet 

Teknisk etat i Måsøy kommune har ansvar for drift og vedlikehold av offentlige uteområder. Dvs. 

allment tilgjengelige uteoppholdsarealer som eies av kommunen. I plansammenheng er disse 

områdene normalt regulert til friområder. Og er forutsatt tilrettelagt for rekreasjon, lek og idrett med 

tilhørende anlegg.  

 

Friområdene som brukes til idrettsformål driftes og vedlikeholdes på to ulike måter avhengig av 

eierform på anleggene. Anlegg som er eid av idrettslagene, driftes og vedlikeholdes av idrettslagene 

selv gjennom dugnadsinnsats. Idrettslagens arbeid støttes med økonomisk støtte etter søknad om 

kulturmidler fra Måsøy kommune.  

 

Kommunale idrettsanlegg driftes og vedlikeholdes av kommunens personell og utstyr. Om sommeren 

utføres vedlikeholder på blant annet uteområdene i tilknytting til barnehage og skoler, ballbingen og 

storvannsparken med badeplasser.  

 

I og med at både idrettslag, frivillige organisasjoner og kommunen har flere eldre anlegg, samt at vi 

får en del nye og større anlegg, øker ressursbehovet for å oppgradere og vedlikeholde anleggene slik at 

de er i tilfredsstillende stand. Økt bruk av de nære friområdene gir større slitasje og større krav til 
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tilrettelegging. Det kan være klopplegging, skilting, bålplasser og pleie av underlaget. Dermed er det 

viktig at det settes av midler til drift av disse områdene.  

 

 

 

3.0 Kommunens idretts og friluftspolitikk 

3.1 Hovedmål for fysisk aktivitet og friluftsliv 

Hovedmålet er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen i Måsøy gjennom en 

tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. 

3.1.1 Delmål for fysisk aktivitet  

 

1. Måsøy kommune skal motivere til lokal aktivitet hos frivillige lag og foreninger med ulike 

virkemidler 

2. Måsøy kommune skal medvirke til at barn og unge motiveres til uteaktiviteter fremfor passive 

inneaktiviter 

3. Måsøy kommune skal medvirke til at det finnes lavterskeltilbud for hele befolkningen med 

spesielt fokus på inaktive grupper. 

4. Måsøy kommune skal arbeide på tvers av sektorene for å fremme fysisk aktivitet og god helse 

5. Det skal være mulig å bli god i sin idrett / aktivitet i Måsøy kommune 

 

 

Ønsket resultat: 

 At barn og unge lærer å bli glad i fysisk aktivitet 

 At alle innbyggere gis arenaer for fysisk aktivitet 

 At alle gis muligheter til drive friluftsliv i nærmiljøet 

 At det gis tilbud om fysisk aktivitet på dagtid 

 At vi bruker tilpasset fysisk aktivitet i forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende 

arbeid 

 At vektøkning, forekomst av diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer reduseres 
 

 

 

3.2 Hovedmål for anleggsutbygging 

 
Alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter.   
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3.2.1 Delmål for anleggsutbygging 

 
1. Trening og konkurranse 

Måsøy kommune skal tilrettelegge for 
idrettsutfoldelse som helsefremmende, 
trivselsskapende og forebyggende 
element, både i forhold til bredde- og 
toppidrett. 

 
2. Gode oppvekstsvilkår for barn og unge 

I boområder skal det sikres arealer til 
anlegg for lek, idrett og friluftsliv som 
utfordrer barn og unges kreativitet. Det 
må tas hensyn til trafikksikkerhet, 
tilgjengelighet (også for 
funksjonshemmede). 

 
3.  Uteområder ved skoler og 
barnehager 

Uteområder ved skoler og barnehager skal være tilrettelagt for variert fysisk aktivitet og 
læring tilpasset årstidene. Ellers gjelder de samme momentene som i pkt 2.  
 

4. Gi gode forhold for funksjonshemmede 
Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, som blir finansiert av spillemidlene skal være 
tilgjengelige for funksjonshemmede. Ved planlegging av lekeplasser må også prinsippet om 
universell utforming følges. Funksjonshemmede skal gis gode og varierte muligheter for 
friluftsliv. 

 
5. Allsidig friluftsliv og rik mulighet til rekreasjon  

Tilrettelegging for friluftsliv skal stimulere til et enkelt og lite ressurskrevende friluftsliv.  
 

6. Variert og trafikktrykt turvei-/løypenett  
Turveier, -stier og -løyper skal utgjøre viktige element i anleggstilbudet for befolkningen, 
som sammen med gang-/sykkelveinettet, skal gi god og trafikktrygg adkomst til utmark, sjø 
og vassdrag samt binde sammen boligområder med idrettsanlegg, skoler og barnehager.  

 
7. Miljøtilpasset anlegg 

Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv skal det legges 
vekt på klimatilpassing, landskapsvern, kulturlandskap, lokal byggeskikk, ENØK og andre 
miljømessige og estetiske forhold ved anlegget. 
 
 
 

4.0 Hvordan nå målene 

For at Måsøy kommune skal kunne nå sine mål må det utvikles gode samarbeids- og 
saksbehandlingsrutiner internt i kommunen og eksternt mot lag og foreninger.  
 
Kommunestyret bør også vurdere opprettelses av en frivillighetssentral, denne kunne både fungert 
som støttespiller til utvikling/skriving av søknader mot midler. Dermed et naturlig knutepunkt for 
langsiktig planlegging. 
 

4.1 Utfordringer innen planlegging 

 Sikre at hensyn til idrett, friluftsliv og lek inngår i både langsiktig og kortsiktig planlegging 
 Ivareta funksjonshemmede, barn, unge og eldre sine interesser   
 Sikre allemannsretten og samtidig ta vare på landskap- og naturverdier 
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 Sikre at det i utbyggingsavtalene avsettes tilstrekkelig med midler til utvikling av 
tilfredsstillende nærmiljøanlegg. 

 

4.2 Utfordringer innen anleggsutbygging og forvaltning 

 Tilrettelegge for organisasjoner som bygger og forvalter idrett og friluftslivsanlegg 
 Legge vekt på miljøvern i planleggings- og anleggsperioden og unngå skader på naturen. 
 Måsøy kommune har en utfordring i å utvikle interne rutiner ved utbygging, drift og vedlikehold 

av anlegg for fysisk aktivitet ved skoler, barnehager og bomiljøer. 
 Utarbeide rutiner for behovs- og økonomivurdering av nye anlegg  
 Sikre at anlegg som bygges i dag også blir anlegg for framtiden, herunder utarbeide 

vedlikeholdsplaner 
 Bygge og rehabilitere anlegg som gir optimal utnyttelse og dekker de forskjellige behovene.  
 Opparbeide nærmiljøanlegg som er åpne for alle og ivaretar behovet for utfordringer, glede, 

undring, spenning og samvær 
 Gi funksjonshemmede mulighet til å delta i tilpassede anlegg, friområder, lekeplasser og 

naturområder 
 Sikre muligheter for uorganisert aktivitet og spontan lek 

 

4.3 Utfordringer innen friluftsliv og fysisk aktivitet 

 Styrke og befeste det frivillige idretts- og friluftslivsarbeidets betydning og posisjon og finne 
frem til gode samarbeidsformer  

 Sikre at voksne innen skole og barnehage har kompetanse innen fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Alle skal i sin hverdag ha mulighet til å drive et naturvennlig friluftsliv. Det skal legges vekt 

på lavest mulig ressursbruk og teknifisering.  

 Gi flere inaktive grupper en tilpasset aktivitet 

 La barn oppleve og bli glad i Finnmarksnaturen 

 Gi barn allsidige bevegelseserfaringer gjennom uteaktiviteter 

 Gi barn mestringsopplevelser i naturen 
 

 

5.0 Søknader om spillemidler fra Måsøy kommune 1978 -2018 
 

Søknadsnr. Beskrivelse Søknadsår Søker Anleggsnavn Tilskudd 

698 Søknad 1979 

Snefjord og 

Slotten 

idrettslag 

Snefjord 

idrettsanlegg 43500 

6083 Søknad 1963 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

Fotballstadion 10000 

6186 Søknad 1963 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

samfunnshus 75000 

6487 Søknad 1960 

Rolvsøyværing 

IL 

Rolvsøy 

idrettsanlegg 2000 

8179 Klatrestativ 2006 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

skole, 

Flerbruksområde 33000 

8180 Ferdighetsløype 2006 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

skole, 

Flerbruksområde 40000 

10603 Søknad 1954 Ingøy idrettslag 

Ingøy 

fotballbane 8000 
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11766 Søknad 1955 

Rolvsøyværing 

IL 

Rolvsøy 

idrettsanlegg 3000 

13976 Søknad 1985 

Rolvsøyværing 

IL 

Rolvsøy 

lysløype 156000 

16174 Søknad 1964 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

samfunnshus 25000 

16175 Søknad 1964 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

samfunnshus 25000 

16322 Søknad 1965 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

samfunnshus 45000 

17832 Søknad 1984 
Måsøy 

kommune Polarhallen 950000 

17833 Søknad 1984 
Havøysund 

skiklubb 

Turløype, 

Havøysund 144000 

22088 Søknad 1981 Måsøy IL 

Måsøy 

idrettsanlegg 60000 

22089 Søknad 1981 

Snefjord og 

Slotten 

idrettslag 

Snefjord 

lysløype 155000 

22753 Søknad 1983 
Måsøy 

kommune Polarhallen 1000000 

27278 Søknad 1950 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

Fotballstadion 7000 

34777 Søknad 1984 Måsøy IL 

Måsøy 

idrettsanlegg 33000 

37103 Søknad 2000 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

Fotballstadion  

40699 Søknad 1990 
Havøysund 

skiklubb 

Turløype, 

Havøysund  

55568 Flerbruksområde 2007 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

skole, 

Flerbruksområde 199000 

64875 Søknad 1999 
Måsøy 

kommune 

Storvannet 

Tursti 80000 

70488 Søknad 2004 
Måsøy 

kommune Havøysund skole 200000 

71842 Søknad 1989 
Havøysund 

skiklubb 

Turløype, 

Havøysund  

86226 

Havøysund 

fotballstadion, 

rehabilitering av 

kunstgress dekke 2015 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

Fotballstadion 500000 

92008 Søknad 2001 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

Fotballstadion 854000 

94226 

Turløype 

Havøysund 2009 
Havøysund 

skiklubb 

Turløype, 

Havøysund 527000 

94290 

Lys, Havøysund 

lysløype 2009 
Havøysund 

skiklubb 

Turløype, 

Havøysund 242000 

98910 

Havøysund 

fotballstadion, 

rehabilitering av 

kunstgress dekke 2014 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

Fotballstadion  

99054 

Ballbinge på 

Rolvsøy 2014  

Rolvsøy 

ballbinge  
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113785 

Havøysund 

fotballstadion, 

rehabilitering av 

kunstgress dekke 2016 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

Fotballstadion 478000 

114102 Basketstativ 2005 
Måsøy 

kommune Havøysund skole 37500 

119886 Basketstativ 2006 
Måsøy 

kommune Havøysund skole 2500 

122030 Søknad 2002 
Måsøy 

kommune 

Havøysund 

Fotballstadion 1096000 

126878 

Etablering av 

BMX-bane 2018 
Havøysund 

skiklubb Bmx bane  

129293 

Rehabilitering av 

Baneområde og 

bygningsmasse 2018 
Måsøy 

kommune Polarhallen  

 

6.0 Økonomi 

6.1 Tilskuddsordninger og annen hjelp til lag/foreninger 

 

 Andre tilskuddsordninger i kommunen er: 
 Kulturmidler 
 Midler til frivillige organisasjoner som arbeider med fysisk aktivitet og/eller friluftsliv i regi av 

Partnerskap for folkehelse.  
 Ungdomsfondet 

 
Alle innbyggere samt lag og foreninger trener gratis i kommunens haller og gymsaler. 
  

6.2 Drift av anlegg for idrett og friluftsliv 

Teknisk etat har ansvaret for drift og vedlikehold av en rekke anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for 
eksempel uteareal og gymsaler på alle skolene, samt Polarhallen i Havøysund, ballbingen, badeplassen 
ved Storvannet og kulturløypa.  
Det finansieres og bygges stadig nye anlegg og områder for fysisk aktivitet, det er viktig at Teknisk 
etat i større grad involveres i framtidige byggeprosjekt 
Utfordringer for Teknisk etat, er at det ikke følger økte driftsmidler med når avdelingen overtar 
ansvaret for drift og vedlikehold av de nye anleggene. Fram til nå har avdelingen gjennom bedre 
organisering og effektivisering greid å vedlikeholde anleggene, men praksisen med å overføre 
ansvaret for drift og vedlikehold av anleggene til teknisk etat kan ikke fortsette, uten at det følger med 
økte driftsbudsjett og at det samtidig foretas en gjennomgang av framtidige vedlikeholdsbehov. 
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7.0 Handlingsprogram 2018 

Handlingsprogrammet vil bli rullert hvert år, hele planen revideres hvert 4. år. 

7.1 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv 

 
Kulturdepartementet krever at anleggene i planen skal være kostnadsberegnet og foreløpig 

finansiering skal fremkomme. De anleggene som er "lagt på is" for kortere eller lengre tid vil bli 

flyttet til langsiktige behov. Det er da mulig å ønske seg anlegget inn igjen i planen neste år.  

 

Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra privatpersoner, ungdomsrådet, 

lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til om anlegget er ferdig 

eller påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper.  

7.2.1 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste 

 

Prioritering 

 

Søknads 

Nummer 

Ansvarlig Kostnader Spillemidler Status 

1 

Polarhallen 

(rehabilitering av 

bygningsmasse) 

 

129293 
Måsøy 

kommune 
3 693 750 1 539 000 Søkt 2018 

2       

3       
 

 

 

7.2.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste  

Prioritering 

 

Søknads- 

Nummer 

Ansvarlig Kostnader Spillemidler Status 

1 
BMX bane (nytt 

anlegg) 

126878 Havøysund 

Skiklubb 
965 000 300 000 Søkt 2018 

2       

 

7.2.3 Uprioritert liste over langsiktige behov for Fysisk aktivitet, idrettsanlegg og 

friluftsområder i Måsøy kommune  

 

Aktivitet / anlegg Forventet spillemidler Merknader 

Tuftpark Gunnarnes    

Rennovering Gunnarnes gymsal   
Squash hall   
Rullestolvei rundt storvannet    
Flytebrygge storvannet   
Utbedre grusbanen i Hallvika til treningsplass 
for hundesport  

  

   
 



v IT,TÄ.SøY KOMMUNE

Sektor for drift og utbygging

Fredrik Vikse
Torget 1

9690 HAVØYSUND

Havøysund, 08.01.2018

vfu ref,,

18/s/105

søksbehandler
RADiDRU/LDA

dí r e kt e t e I eþ n/t e I efø k s

90408836/

deres ref,

e-postadresse

arkívkode
234il

FINANSIERING SPLAN POLARITALLEN (AI\LE GGSNUMMER 17 832)

Kommunestyret vedtok 07.12.2077 kr. 1 500 000,- r¡lmva til renovering av Polarhall taket.

Måsøy kommunen innhentet tilbud på renovering etter at kommunestyrevedtak ble fattet,

kostnadene til renovering av Polarhalltaket ble kr. 587 500,- over avsatte midler.

Midlene til kostnadsgapet vil bli finansiert med ubudne investeringsfond eller låneopptak

Feil! Fant ikke referansekilden.

Med hilsen

Lasse Danielsen
Leder for drift og utbygging

Kopi til

Måsøy kommune
Torget 1

9690 IIAVØYSUND

Telefon sentralbord: 78 42 40 00

Telefaks sentralbord: 78 42 40 0l
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Bankgiro

Org. nr.

4955.05.00050

941 087 957



M,Ä.SØY KOMMI.]NE

Oppvekstsektor

Finnmark fflkeskommune
Kultur- og idrettsavd.

9815 VADSØ

Havøysund, 18.01.2018

v,år reti,

18t5t270
arkivkode deres ref,
234il

saksbehandler
RAD/OPPV/FRV

db e kt e 1 e I eÍo n/t e I eÍa k s

t78424001
e-postadresse

Prioritert liste over søknad om sp¡llemidler 2018-

Måsøy kommune har vedtatt prioritering av årets søknader om tilskudd til anlegg for idrett og

ffsisk aktivitet. Alle søknader om tilskudd til anlegg for idrett og ffsisk aktivitet er

elektronisk overført til fulkeskommunen i saksbehandlingssystemet for spillemiddelsøknader.

Måsøy kommune bekrefter med dette at søknadene er behandlet i henhold til
Kulturdepartementets gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og frsisk
aktivitet. Derigjennom påtar Måsøy kommune seg de forpliktelser som framgår av

bestemmelsene.

En oppdatert plan for idrett og ffsisk aktivitet vil bli politisk behandla i 2018.

Prioritert liste
1. BMX bane

2. Renovering tak Polarhallen

Med hilsen

Lill Thorbjørg Leirbakken

Rådmann Måsøy kommune

Måsøy kommune
Torget I
9690 TIAVØYSUND

Telefon sentralbord: 78 42 40 00
Telefaks sentralbord: 78 42 40 0l
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Bankgiro

Org. nr,

4955.05.00050

941 087 957
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Bildet uiser montering av Kansjok [dretßhall

Et fletaibelt
b¡¡gges5¡stem
som forenlder

Moelven s-tålelement er prefabrikerte tak-
og veggelernenter for alle t¡æer þyglg
med he¡ye k¡av til isolasjo4lydabsortr
sjon og brannt¡¡gghet

Detaljene er gjermorntenkt på forhand
os de får en ferdigr l¡øsning.

Det fore¡rktèr prosjekteringen

Elernentene,er trette å montere. Bygget
kan h¡kkes raskt under vekslende vær-
forhold- De kan planlegge med stør¡e
sikkerhet og minske byggetiden.

Produksjonen av Moeh¡en Ståleleme¡rt foregrar i et eget
fabrit<kanlegg på Biri i Gjøvik Kommune.
Det er satset IÉ det mest arranserte produksjonsutstyr
som markedet kan tilby.
Dette setter oss i sturd Ul å kun¡re titby:
r støne leveranser
. kort leveñngitid
r jevn lsnlitet
r konkur¡ansedyktige priser

) a

og redr¡sreKlr
bygEetiden



Slik er lVtroelvert STålelement
bygget opp:

M{ERGTSPÂ,RING
Varmeisolering og tetthet.
Byggeføslsifrenes kap. 54 setter stenge krav til
uforminge¡r av tak- og veggkonshtksjoner med silte
På god energdøkonomi.
Bruk av store, prefabúkerte b:¡gningiselenerìter, med
stor isolasjonstyld<e¡se og.god tetthet, gi¡ et telarisk
Sru¡mlas for energlsparing. Uavhangig av klimatiske
forhotd kan tak og vegger produseres rmder beÛyg-
gende kontroll,

l/[rcelven Stålelement i standardutÛ¿relse har talgende
beregnede K-verdier:

- takelement 0,?,3 Wmz oC

- veggelement 0,35 tlv/m2'c

Med de stadig stigende energipriser er isolasjonsver-
dien helt avgjørende for en bygnings tota!ø.konomi.

BRAIqNKLÃSSE
Ãvhengig av bl.a. innvendig kled¡ingsmateriale kan det
oppnås bra¡Bklasse

-Ã16,A30ogÃ60
For spesielle veggkonshtksjoner kan det produseres
elemente¡ med bran¡rklasse opp til l{' 120.

EGIEIfi/EKf
.[vhengiE av krav til qpermvidde, bæreevne ogÍ mate
rialvalg vil egerivekten være f¡a 035- 0,50 kN/m'.

BJEREEVNE 
.

Elementene kan dimensjoneres for nyttelãst opptil
3,5kN/m2.

.AKT¡SNSIC DÃTÀ.
De akustiske krav kan tilpâsses ved valg av innvendig
kledning.
Diagrrerunet viser ca lydabsorbsjonskoeüisientef for en
00 mm akwtisk teu¡lsemenlplate mont€rt som him-
lingrsplate på Moelven ståIelemerit.

trwgipÈffi uMklhg i Nolg€
tg?o-1978
h !i küh 6bU. MV.{ - HsqjùrcMnjn
!¡b Di liter lFi&sdjè r. ¡ ol€k¡. WÃ - ndl6qå

l,tdålsù6i@slæüdffi for €n
30 tM ålEdrù beuls€@tp¡de
þnH 6d hihl¡Dgs!ùeta

TRÃNSPC}RT
IYloelve¡r StåIelement er pakket og
emballert for tansport med bil, båt
eller jemba¡e. Elementpakkene
kan mellomlagres på byggeplass
uten eksûa tildeloing.Moelven Stålelement kan uüøres i flere varianter. Stan-

dard bredde e¡ 2,4 m, og lengdene bør fortri¡nsvis til-
¡rasses hele modr:ler på 60 crrl Elementene har et bæ
rende s$elett av tynnp}ateproñler, dímensjonert i hen-
hold tä spermvidde og belastninger.
Eksempel på takelement regnet in¡enfræ

. Treullsementplate, 30 mm
r Plasfolie 0,2 Íim
o Mineralull 250 mm
I 1hktso, qrcnplate 12 mm
¡ paÞÞ

r Sløyferfekter for stålplatetekkingr.
Ilirnlingsmateuiale kan velges ftitt ut fra braûú€kniske,
akustiske og estetiske l{rav.
Utvendig tekking over taktro kan velges fritt ut ùa tak-
faü og andre kav.

4

Eksempel på veggelement regrnet innenfta:
r Pernf 12 mn
r Plasfolie 0,2 mm
e lvlineraldl 150 mm
r ltefiben¡late 12 mm,

as-falt, vindtett
. Ut¡ekting for panel, ståblater o.l.

kmvendig kledningsmateriale kan
velges ftitt ut fra bra¡ntelRiske,
akustiske og estetiske krav.

Utvendig ktedning ba vindtetting,
velges fritt etter ønske.

$

5



Ivloelven Stålelement leveres diretfe fra fabriklc med

Moeþen $ålelement monteres erikelt på alle q¡peÌ bæ-

tåt"ÃGloout ilimtre, betons og stål'
à'-lh,':a

Moelven Stålelemenf gt tetle tak etterhvett

som e.lemenfene àer'ses På P'lass

Bygget kan Jr¡kkes raskt'

MON"TËRË5
aElementene heises på plass med luan'

O Elementene festesl til bæreko¡u¡tmksionene rned

slauer, bolter e'1.

O Elementskjøter tettes med tetteÏist, skum og lafrevatt'

SkjøtepaPP tegges over skiøt'

O Taket tekkes til slutt med ståùplater, papp eller armen

te}å<ing, som monteres på byEgeplass'

a Elementene kan oçisâ leveres rned PVC-dr¡k påIagt i
- i.¡til¿.. Skjøtene i duken sveises på byggeplass'

i'i:!,i * .!

Ï

¿

eller uten montas¡e'
nttä 

"¡t 
*""t*li.ssarivisning kan elementene lett

monteres av byggets enEeprenør'
il;si"[s ttGs erla¡en montasieveileder til diçosi-

sjon

6
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G.åVLAI¡Sfrtm{ING
tak mot oppstild(ende vègfg

i. TÃßEI¡EMENT
2. Tettebånd
3. T€ttelist

!aftevatt/skum
Sa¡nafil/papp
Toppbeslag
VECGEI,EMENT

O & Fasadekleddns

\IEGG MOT SVII'U@IV
SNTff ELEMElirfSKJøT VEGG
i,ÃNGsGÅ,ENDE

l. GnruünursPaPp
Svilt
Fotlist innvendig
Laftevatt/sku¡n
Tettelist
Tettelist
Laftevått/skum
Klerntist

o

PÃR.åPET MED RENNE OG

I. TÃKEI,EMENT ÛTINEDIøP 6.

2. VEGGEI,EMENT 7'.

3. T€tteband 8.
4. LaftevatVskum 9.

5. Falloppbyssins

o o o

I\{øNE
langsgående elementskjøt

1. TÃKEI¡EMENTER
2. Skiøteplate hirnling
3. Isolasion
4, Ditrr¡siotlsspene omlegg fra takelement
6. Klenùi8t/plate mot diJnlsjonsspeile
6. lekte¡ skrues til element
?. Taktro skjøtêPlate
8. Sarnafil/papP m/omlegg

o

o

GESIIVF MEDUfl¡ENDIG
TAKRENNE

r. T.åTELEMENT
2. VEGGEI,EIdENT
3. Tettelist
4. Diffusionssperre
5. Nlemlist
6. Isolasjon
?. Skþtepapp
8. Taltro skþePlate
9. SkþtepaPP

t0. Dr:æpbeslag
ll, Talcenne

o oo

(D

EIiEIVIENTSKJøT OI/ER
BJR.EKOTiISTRUKSJON

I, TÃKEIiEMENT
2. Tettebå¡td
3. Tstteli8t
4. SkurnÂaltevått
5. SkjøtePaPP
ô. Klemlist/SløYfer
?. I¡ekter
8. Stålplater

I

o
o

o I. TÃßEIJEMENT
2. Vinkelbeslag
3. Skþteplate-hinling
4. Ðifft¡sjo¡tssperre
5. Xlemlist
6. isolasjon
?. Ibppbeslas
g. Sløyfer i skjøt
9. I¡ekter

t0. Stålplat€r

@

o

4.
s.
6.
?.

o

o
o

(D

o

o

Utlektjngl
Fasadeplater

2.
3.

O4^
o3:

7.
8.
9.

10.

o
o

oI
o
o
o
o
o

Isolasjo¡
SkjøtepapP
Klemlister
Iltlekting
Fasadeplater
B€slag
Kant/toppbe6lag

¡.
6.
?.
L
9.

10.
Il.
t2.

o

6
o

GÃVLÃVSLTTTNING MEÐ

! mrursurr<
O t. TÃKEIiEMEI,¡T

2. VEGGEI¡EMENT
3. Tettebånd

@

Diffusjo¡ssperre
Klsnlister

I
I

ì1
,t

SarnafiVpapp
Toppbe€lag
Irtlekrins
fasadeplater

I
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I
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v

lIvordan
prosjektene
med
IVtroelven
Stålelement?

Hva slags
undslagrs-
materialé må'vi ha
for a utarbeide
konrplett tilbrld?

IJGGEI{DE EI¡EMEIfIER

srÅn¡nrr EITEMEISTER

ÏITSTYR OG

Eþnentene kan leveree med Ûindr¡er, dører,
porter o$¡. etter hmde¡¡s ønslie.

Det totaløkonomiske beste atternat[v oppnås hvis
bygget prosjekteres med taíke på lxuk av
IVloelven Ståleleme¡rt.
P¡odulajontelnisk er det viktig å lmr flest mulig
like eleme¡rter.
Ved å planlegge innenfor et modulsystem vil en
kmne oppnå gode telrrjske og økrnomiske løs-
ninger.

o Talçla¡- og fasadetegninger
med bygrnþgerc utvendige mål

¡ c/c bærekoJstnrksjon
r T¡>e bærekonsrruksjon
. Snitt bærekorsbr¡ksjon
r Gavltegming
r c/c øyler gavl
r Takvirikel
r Byggets geografske beliggenhet

ru

Moelvên Stålelê¡nent ita¡ en $andald bredde på 2,4 m.
økonomisk s€tt vil det sorn regel være $rìstigst å vel-
ge st rst mulig spennvidd€. Elemeilene dimensjonses
i henhold til spemvidde og belasEring (max spenn
vidd€ cai ? m).

Gã:I¡I¡VECC

rr

Utstyr og kompørenter som
gþr taket tilþt komplett system
leveres av ofu.
Vinduer, dø¡i.¡r, oserlys, taksh¡k
osv. mo¡rterds i fabrildr.

Baekonstr.

-\

. c/c søyler

I

Ilq
¡t'

':-:

10

LÃNGïTEGG
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Tegn.ffiR
Trac.

Däto

Mâlestþkk

1,100

Erstatnlng for:

Erltattet av:

Prosjekl nr.:

POLARHALLEN

Fasade sidebyg g m. trapperom alt. II

MCIELVEN E¡FT,.E¡
VHKEAE¡YG¡(¡EIIVI E¡ J clNEN.

Akl¡eselskapet

r
II

rltr
Iltr

Tegning nr.:



-tllp¡sses

Sorn de 5om clet
VogS

f

A D
I(NEVEGG 2

huttplaf e

220x800

hu il

¿U

5 U (-gle|rlcr uJsJ:rkk altsel'5i-A"l

-48x98, 
c/c ó00 mm

-Start med vegg
fra akse 15'

Takptate Tll 2.210,()

Lekter l+8xt"8,c/c 1410 mm

Stövfer 23xt+8,c/c ó00 mm

Sutãk tcopat UT 12-5 e.t'
Sperrer 48x148,c,/c 600 mm

Svertinq c/c-5,0 m

S perreskjöi med mìn. 500rnm omfarinq

c/c 6 b m

90x200

22é0 il. ço
+.r"-'

ós k 4.5 stk
/*0/ l+0

sni tt

1 3 6x98

90 x300

30 90 tl
90

l- 3¡¿¡¡s1¿q rg*r

- 
0pptegg 73x7

S
98,r/c ó00 mm (tev. ikke av M3)

3 spikres c,/c 150mm{tev. ikke av M3)

{l

neltìng
19x148

rle t. . 1'10.

1
1 2

;
c\¡

1

)çt-r

k 40/415

58 stk ¿*0 /40

1ó sik12 sik
40/40 t+014

h

1

ig-



4
8i

I

lta

Ii
,:

1

sa

o
S)

$
.s

#
;
I

i
i!

1
i'
t.

I

t- -.-.-

t_-

ô4v7Õ

A

¿rÐ zntlJ

s'\JITT I-A óN/rr.n-B

Ått€.tçtlti1tl1? an. El"¡Òram, úç sKqus ¡4çn t alx
t *. FA:;r q,s;ãarm t Fw er< sÃÑE LK€, Drs. ac *' 5Ø-80nm
PÆ,IEL-' 18"42>/'il '5KPU5 MEÐ 2 É,TK ûR.{AÊ,E.à NO 17A
(T}¡TK) i HU€R LEKT.

Taxlß th]ù;

¡{Er'lVr5ÅJliJ6ÊR :

" E-8"

7ûxtUB 9/"VÕ

4Ò- yr5
4D- M5

70t¡tl8

¡.7rH
Lstl

j

-z-ÊWe: -T€c'L!. dt'PtssÊ:€'æE K'L'a¿'E''E>' 14'æ''Ê53'
ærÆ: -rËárÈJ. <>-¡t't.l+€uc' -RÉ¡zvlÉ, ?6'el-æ'
REV.Á. ¡(oRÊ.5Nt1V A-A. Ø-B æ C-C. t5/n'82 lKÉ;

T*

fr

.^^*-d- E -¡Fâå få

uV¿å-

off ^35 +.r*

¡-:Va,\

\qq

'F-r¿'

-*þ¡r¿{le>, q¡pl--a--bç
E'-u!

Lrr/W4.k \4 L(o{",:-Ël;i:e*l'-r¿¡-[-o, -tir-
'e\lf \a J
A'Ar-a\&-¡-

v uf/-!,- {Cf .

*Çâ- 
r¡-totrtu_

þ'- -e:z-a\/
-:-¿}t..c* \â.*\r*

\s*o çtiL t_oþ
\\o\,r-\r¿..

Matr OetalJ t6gn Aññ.$k G¡enstand NT

LKf :.trsnq4.Q.
Ktr

Mål€stokk

1,il,O*ETTSHAL L F{AVøYóUN D
ô!?f:tß,t'l ¡{vg}lDt6 âAv L v g&
^FSË. 

3
E 6lalnl¡g toñ

^ls HOELYEN BRUG
4t * n{CI'

€rstallei av;



L\., I I .t-r".)Ì-, ,t!.ri ,1ç,i, l,^(,.i
1 SfB: Ln2

Brosjyre nr.:
- Blå katalog: 1.227
Februar 1983

undertakUT1ãO pårull
r Til bruk under lcopal Decra takpanner,

takstein, profilerte plater o.l.r Lett å håndtere og legge selv for én mann. Sterkt gg sikkert mot gjennomtråkking.. Enkelt å tilpasse rundt pipe o.t.

(

A/S f,eldhammer Brug
Divisjon BVgg
Postboks 2422 - Solli, Oslo 2
Telefon 02/56 78 90

o lngen blafring ivind.r Angripes ikke av mugg og nåte.. Lav vekt: 0,6 kg/mz.. Stamme av polypropylen belagt med
asfalt.

HIELÞH'\II'I ITIER
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((
lcopal undertak UT i20 er et selvbærende undertak til
bruk u¡der lcopal Decra takpanner, takstein, prof¡lerte
takplater i stål og atum¡nium o.l.
UT 120 erstatter bordtak og brukes i takkonstruksioner
med luttet (kaldt) tak. Det montares enkelt av én mann.
Takstolene må vær€ vindavstivei før UT izo legges.
At lcopal undertak UT 1 20 er et kval¡letsprodukt med
stor grad av sikkerhet, understrekes av at det er god-
kjent av Arbetarskyddsstyrelsen og t.ypegodkjent av
Slatens Planverk i Sverige.

Montering
lcopal undertak UT 120 monteres parallelt med tak-
foten. Leggingen starter nedenfra. lvlonteringen skjer
enklest ved å skjærê t¡l hver lengde nede på bakken.
Lengdene l(appes m¡nimlJm 250-300 mm lengre enn
taket.
Før monter¡ng av undertaket begynner, bør takrenner
være monten.

Gavl Møne
lcopal UT

Oppfor¡ng
m¡n. 50 mm

l'.4ønekam Derettor plasseres røret og en gummimansiett tres over
og ned t¡l undertaket. Som en ekstra sikring kan det
brukes lcopal asfaltlim mellom g!¡mmimansjetten og
undertaket, Deretter monteres et ekstra stykke av
lcopal UT 120 undertak på sidenè og over røret. Soil-rør
o.l. skal forankres mellom takstolene, som vist på
tegningen.

Lekt

. r'i-- -

Sløyie f.eks.
Vafiex VX 600

UT 120
Spefre

kledn¡ng

Ventilert møne brukes der utluft¡ng over isolasjonen
ikke kan skje gjennom v€ntiìer i gavl. Undertaket av-
sluttes ca. 50 mm frâ mønekam slik at man får en venti-
lasjonsåpning, som vist på tegningen.Vlndski

Sperre

Avslutning på gavl giøres ved å føre undefiaket helt ut
tì1, og opp langs vindskien, sl¡k tegningen viser.

tak ñed til 140.
mellom 140 og

Uf

( (
Lekt

120

Takfot

Bordlakbeslag l.eks.
lcopal BT 3.15

Lekler

Sperre

Stifting
Ved bruk av lcopal undertak UT 1 20 anbefaler vi at det
monteres s,øyfer. Sløylene kappes til ì lengder på
1 000 mm og monteres etter at første lengde er spent
ut. Undertaket kan ogsä monters uten sløyfer. Det
brukes da pappslift 28/25 og senleravstand 80 mm.

Lekter
Etter at sløyfene på tøfste bane er montert festes
lektene. Størrelse og dimmensjon på disse er avhengig
av tekkematerialet (Decra takpanner, plater o,l etter
leverandørens anvisninger). Nestê banelengde rulles
enklest ut på lektene og skyves opp på plass.

Overlapp
lcopal undertak UT 120 kan brukes på
Overlapp skal være 200 mm på takfail
27o - 150 mm på takfall over'27o.

Der d€t er kaldt loit og lakventilasjon skjer gjennom
ventiler i gavl, strekkes undertaket over mønàt og
st¡ftes på den andre s¡den av mønekam.

Pipe
Det lages en ulveksling rundt pipPn og undertaket føres
minimum 150 mm opp langs pipdn på alle sider. For
tetting i hjørner brukes lcopal asfaltlim.
Pipebeslag monteres ¡følge leverandørens anvisninger.

,f r Gjennomføringer Gradrenne Gradrenne

Sløyle
UT 120

Spìkerslag

Undertaket festes m¡dt på ba:ten i den ene gavlèn, og
ruiles deretler ut paral¡elÎ med takfot, og festes ¡ den
andre gavlen. Det skal v€ere tilstrekkÊlig slakk til at
nedhenget mellom takstolene er ca. ll0 mm.
Langsgående kant skal henge utenfor takstolens og
ned i takrennen. Undertaket strammes for å få jevnt fall
og stiftes fra forsiden og inn i forkantlrordet.

Ekstra bane
av UT 120

Bl, plale som
f i;'

. 
| .,. ..;:..;ì::ii.: . .

.,'.ig:,

fôrsênkes

Soil-rør
Soil-rør og andre rørgjennomføringer monters ved å
lagê et kryss-snitt ¡ undeñakel der røret skal monteres.

Gradrenner er et utsatt område på taket. Det anbefales
at denne forsterkes med bo¡d, finérplate¡ e.l, lra grad-
rennens bunn og minst 250 mm ut på hver side. Over-
kant skal flukte med overkant av sperre. En lengde
lcopal undertak UT 120 legges nedover langs rennen.
Det øvrige undertak løres innl¡l oû avslultes i grad-
rennens bunR.

Sperre
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r Sterk og sikker mot
gjennomtråkking

r Rimeligere enn undertaksplater
r Økonomisk ibruk

- lite svinn, små omlegg
- enkel legging

r Läv vekt: 0,6 kglmz, 1 rull =
39,6 m2.

r lngen blafring ivind
. Angripes ikke av mugg og råte
. Godkjent av Arbetarskyds-

styrelsen og godkjent hos
Statens Planverk i Sverige

r Stamme av polypropylen belagt
med asfalt

?

{q

{

A/S Eeldhammer Brug
Divisjon Bygg
Postboks 2422 - Solli, Oslo 2
Telefon 02156 78 90

I

F'ELDHAMMER
t



Gjennomgå og sluttfØre

Anskaffelsesforskrift en

Alminnelig kunngiøring av konkurranse
Frivillig kunngiøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

1.1) Navn og adresser

Måsøy kommune

94LO87 957

Torget 1

Havøysund

9690

NO

Kontaktperson : Lasse Danielsen

Telefon: +47 90408836

E-post: lass@masoy.kommune.no

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

lnternettadresse(r):
Nettsted oppd ragsgiver: https://www. masoy.kommune'no/

Nettsted Kjøperprofil:

https://kgv.doffin.no/ct m / Company /Companylnformation/l ndex/60368

1.2) Samordnede innkiøP

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral

I ?ì Kommunikasion

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og

ubegrenset tilgang på:

https://kgv.doffin.no/ctm/Su pplier/Documents/t older / 1597 49

Tilleggsinformasjon finnes på

adressen ovenfor:

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

ll.1) Anskaffelsens omfang

11.1.1) Tittel

Vintervedlikehold kommunale veger på lngøya 2OLB - 2O2L

Referansenu mmer : L8/7 L

tt 1 ?ì Hoved-CPV-kode



45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet

11.1.3) Type kontrakt

Bygge- og a nleggsarbeid

11.L.4) Kort beskrivelse

Vintervedlikehold kommunale veier på lng6ya zOLg - ZO2L

11.1.5) Estimert toalverdi

Verdiekskl. MVA: 900000.00 NOK

ll.2ì Beskrivelse

11.2.3) Sted for giennomføring

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge
Region: Nord-Norge

Hovedarbeidssted eller sted for gjen nomf6ring:
lngøya

11.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen

Vintervedlikehold kommunale veíer på tngøya zOLg - 2O2O

11.2.5) Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i

konkurra nsegrun nlaget

11.2.7) Kontraktens varighet

Varighet imåneder:24

11.2.741 TilleggsÍnformasion

Opsjon 1år

Del III: Kvalifikasi onskrav og kontraktsvilkår

lll.1) Kvaliñkasionskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav: Se grunnlag

lll.2) Kontraktsvilkår

111.2.21 Vilkår knyttet til giennomføring av kontrakten

Se grunnlag

Del IV: Prosedyre

lV. 1) Informasion om giennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget

lV.2) Adminisnativ informasion

lv.2.2) Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 19.02.2018

Lokal tid: 12:00

|v.2.4) SDråk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn oå

Norsk

Del VI: Utfyllende informasion



Oppdragsgiver

Måsøy Kommune

02.02.2018

VINTERDRIFT KOMMUNALE
VEGER OG PLASSER
TILBUDSGRUNNLAG
MÂSøY KOMMUNE

Måsøy l(ommune
Kt¡stttts perlct
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MÂSØY KOMMUNE

1 TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning
Det innóydes herved til tilbudskonkurranse i forbindelse med vinterdrift av kommunale
veger og plasser på Ingøya 2OLa'2O2t + oppsjon 1. år i Uåsøy kommune.

Innbydelsen omfatter utførelse av vintervedlikehold på kommunale veger og plasser,

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kriterier for
evaluering og valg av leverandør er beskrevet i kapittel 4 og 5'

1.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er ttÂSØY KOMMUNE. Måsøy kommune er en kommune i Finnmark

med overkant av 1200 innbYggere.

1.3 Tilbudsforespørselens innhold

nl et har ende innhold

1.4 Konkurranseform og gjennomløring

Konkurransen gjennomføres som åpen ti lbudskon kurranse.

Leverandører må oppfylle kvalifikasjonskravene beskrevet i kapittel 4 for å kunne delta i

kon ku rransen.

Det tilbudet som totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver vil bli valgt.

1.5 Aktuelle leverandører

Både enkeltstående firmaer og grupperinger av flere firmaer kan levere inn tilbud. Det

forutsettes at leverandøren om nødvendig setter sammen et team som i sum innehar de

nødvendige kvalifikasjoner 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 på doffin.no.

5

Kaoittel INNHOLD
1 Tilbudsinnbvdelse
2 Alminneliqe reqler for gjennomføring av konkurransen

Orienterino om orosiektet3

4 Kvalifikasionskrav
5 Tildelinqskriterier
6 Kontrakt
7 Tilbudsskiema

Vedleoo8
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1,7 Distribusjon av tilbudsgrunnlaget

1.7.1 Distribusjon

Tilbudsgrunnlaget er lagt ut på OofRn for elektronisk nedlasting. I tilbudsgrunnlaget
inngår:

PDF f¡l med tilbudsgrunntag
- 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 påmelding i Doffin basen.

Det vil ikke bli sendt ut tílbudsgrunnlag'¡ papirformat.

1.7.2 Påmelding

Påmelding gjøres elektronisk i Doffin-basen

1.8 Innleveringsfrist og åpning

Frist for levering av tilbudet ert 2L.O2.2O18 kl. 12rOO

Underskrevet tilbud skal være opqdragsgiver 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 offentlige anskaffelser kapittel 7 overholdes.

Anbudsåpning vil finne sted på rådhuset i Havøysund dagen etter kommunestyremøte 23.
mars 2018 kl. 12:OO. Det er kun oppdragsgivers representanter som har anledning til å
være tilstede under anbudsåpningen.

1.9 Oppdragsgiverc kontaktperson
Måsøy kommune

Att: Lasse Danielsen
Telefon: 90408836
E-post: lasse@masoy.kommune.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 ska! det bes om bekreftelse på at sendíngen er mottatt.

1.1O Innlevering og merking av dokumentasjon
Primært ønskes den elektroniske beskrivelsen med elektronisk underskrevet tilbudsbrev
levert på minnepenn. Evt kan papirutgaven leveres fullstendig utûlt og underskrevet.

Tilbudet skal inneholde alle dokumenter som er forespurt i innbydelsen og andre dokumenter
som tilbyder mener er del av tilbudet.

Underskrevet tilbud skal sendes eller leveres tíl følgende adresser
Måsøy kommune v/teknisk etat
Torget 1

9690 Havøysund



MÃSøY KOMMUNE

Alle forbehold skal spesifiseres og pris-settes med henvísning 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 forbehold/

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 oppfyller kvalifikasjonskravene

gitt i konkurransegrunnlaget.

Tilbud som er forkastet returneres ikke til leverandøren

2.1O Språk

Tilbudet skal leveres på norsk. Underliggende dokumenter kan være på kjente fremmedspråk

i Norge (dansk, svensk eller engelsk)'

9
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RI.Fû€.€¡ 
-3.1 prosjektorganisasjon

BYGGHERRE tqåsøy kommune
Torget 1
9690 Havøysund

Tlf:78 42 40 OO

Fax: 78 42 40 OL

E-post: : postmottak@masoy.komml¡ne.no

ProsJektleder: Teknisk sjef Lasse Danielsen
E-post: lass@masov. kommune. no
Tlf: 90 40 88 36



MÅSøY KOMMUNE

Forsendelsen merket " Brøytekontrakt"

1.11 Oppdragsgiverc forbehold

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt i

anskaffelsesprosessen å avlyse konkurransen dersom det er saklíg grunn for dette.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom kommunesyret ikke

vedtar å inngå kontrakt. Videre forbeholder også oppdragsgiver seg retten til kunne forskyve

framdriften på prosjektet dersom dette er nødvend¡g 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 deffor på egen hånd foreta befaring og vurdering av stedlige forhold.

7



I (2s) MÂSøY KoMMUNE

2. ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN

2.1 Vedståelsesfrist

Vedståelsesfristen for tilbudene er 3 måneder, tilsvarende 90 dager. Vedståelsesperioden
løper fra tilbudsfristens uiløp.

2.2

2.3

Âpning av t¡lbud

Det vil ikke bli avholdt oftentlig tilbudsåpning. Det føres protokoll fra tilbudsåpningen

Tilleggsopplysninger / endringer av konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver har rett til å supplere/endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller
suppleringer kan skje senest 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 konku rranseg runn laget.

2.4 Tilbakekall og endring

Tilbakekalling av besvarelsen skal skje skriftlig. Tilbakekalling skal være fremkommet til
innleveringsstedet innen innleveringsfristens utløp.

Etter innleveringsfristens utløp har deltakerne ikke rett til å foreta endringer 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 anskaffelsesprosessenf og helt eller delvis forkaste tilbudene, dersom det
foreligger saklig grunn for dette.

2.6 Opplysningsplikt

Oppdragsgíver skal gi skriftlig melding med kort begrunnelse i følgende tilfeller. ForespØrselen om ä fä delta i konkurransen avvises. Oppdragsgiver beslutter å avlyse konkurransen

Leverandører kan skriftlíg 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 awisningen er mottatt. Oppdragsgiver plikter å svare på denne henvendelsen senest
15 dager etter at anmodningen er mottatt.

2.7 Leverandørens forbehold og reservaC¡one"

Dersom leverandører har forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme
uttrykkelig i tilbudet. Leverandører skal i eget vedlegg eller í tilbudsbrevet liste alle
eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget. Avvik som ikke er listet opp vil ikke bli
akseptert.
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3.2 Prosjektgjennomføringen

3.2.1 Prosjektets art og omfang
Oppdraget omfattei vínterdrift av kommunale veger og plasser i Måsøy kommune i henhold til

vedlagte kart/vegoversikt over rode Havøysund.

Kontrakten gjelder for 2âr med mulig opsjon på r. år'

Vegnettet som omfattes består av om lag: Se rode på kart (vedlegg).

. m kommunale veger

. m Fortau og gang-/sYkkelvei

. ñ12 Parkering og kaier

Med vinterdrift menes brøytíng 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 håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for

drift og vedlikehold av vegnettet.

3.2.2 Kontraktsperioden

Kontraktsperioden er 2 âr, fra 0L.12.2018 til 31.03.2021. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge

kontrakten med de samme betingelser med 1. år slik at total mulig kontraktsperiode blir 3 år, frem

til 31.03.2022. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før kontraktens

utløp.

3.2.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre påtegg som følge av vedtak fattet på politisk eller

forvaltningsmessig n¡vå tilsier 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 tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle veinettet og utarbeid en
' mengdefortegnelse gitt i vedlegg 8'4'

3.2.5 Spesielle forhold

Entreprenøren får ikke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver innenfor kontrakten får en

mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid eller tiltak utenfor kontrakten ikke blir utført

som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold.

Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon'

3.2.6 Pr¡sregulering

prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrâs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift

og vedlikehold av veger ¡ alt,Vinterdr¡ft av veger"'
Regulering foretas årlig pr 1' oktober (gjelder ikke første år).

11
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3.3 Andre entrepriser eller byggh€rrens egne arbeider
Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepriser 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 drifts- og vedlikeholdsoppgavene í området.

Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider i området.

Entreprenøren må påregne 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 varer som skal brukes skal være CE-dokumentert.

Det er krav at entreprenøren skal anvende et kvalitetssystem 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 arbeíder 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
oppdragsgiver ved kontraktsin ngåelse.

3.5 Sikkerhet, hetse og arbeidsmitjø

Iht. "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser", har byggherren
plikt til å påse at forskriften følges, for derved å sikre et fultt forsvarlig arbeidsmiljø ved
gjennomførin gen av prosjektet.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasj on. 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 g 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 forckrifter
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 dådigere 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.
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Dersom leverandøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har UåsØy 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 legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeídsvilkår som

benyttes. Dokumentasjons-plikten 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.

Ramboll
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4 ¡ KVALIFIKASJONSKRAV

Kvalifikasjonskrav skal sikre 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.t Obligatoriske krav

Ðet stilles samme dokumentasjonskrav tii leverandøren og underleverandør når det gjelder
kvalifikasjonskravet í 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 offentlíge anskaffelser, g 8-7.

For leverandører som ikke er hjemmehørende 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 tilbudet vedlegges gjeldende firmaattest utstedt fra Brønnøysund registeret.

For leverandøre,r 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.

Dokumentasionskrav i dette punkt 4.2 er ikke obligatoriske, men oppdragsgíver forbeholder seg
retten til å d¡skvalifisere 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 bør fremlegges:o Foretakets innlevefte årsregnskap for de siste tre regnskapsåreller andre relevanlè

dokumenter som gir tilsvarende informasjon.. Kredittvurdering/rating for siste regnskapsår
Ved mangelfull dokumentasjon av økonomisk/finansielle stilling forbeholder
oppdragsgiver seg retten til å innhente kredittrating for vurderìng om kravet er
tilfredsstilt.

Ved vurdering av leverandørens økonomiske og finansielle stilling vil egenkapital, årsresultat og
kredittverdighet bli vektlagt.
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4.2.2 Leverandørens tekniske kva lifikasjoner.

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

oppdragsgivei, beskrivelse av oppdraget omfang og verdi, tidspunkt, samt referanser hos

ob'pOraõsõiver med navn, tlf. nr, 
"-poét. 

Oppdræsõiver forbeholder seg retten til å kontakte
referansen ved behov. Det gjøres rede for minst 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 biymaskin i løpet av kontraktsperioden skal godkjennes av tvlåsøy 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 lovbestemte krav mht, helse, miljØ

og sikkerhet. Kan benytte vedlegg 8.3 eller tilsvarende skjema'

4.2.4 Egenerklæring om |ønns- og arbeidsvilkår.

Jamfør Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, krever oPpdragsgiver

egenerklæring på at entreprõnøren ikke har dårligerè lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger

aí gjeldende Iandsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted

og iiL". Dette gjelder både for ansatte hos entreprenøren og for ansatte hos eventuelle
uñderentrep reløre, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Til opplysning vil oppdragsgiver stille de samme kravene i kontrakten.

Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår må følge som vedlegg tiltilbudet.
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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 Tota I kostnad, kontrollregnet anbudéi
Alternative poster og poster som ikke er ført til sum, er med í
evalueringen.

Laveste anbyder vil bli gitt líke mange poeng som vektingsprosenten.
Hvert poeng utgjør vedkommendes pris delt på vektingsprosenten.
Dobbel pris gir 0 poeng. Øvrige anbydere får da tilsvarende lavere antall
poeng, som prisdifferansen fra laveste tilsier

6Ù0/o

2 Kvalitet og service (Leveringsevne)

For. krite riet kva I itet og service vu rderes leve ra nd øre ns d okum entasjon,
for hvordan leverandøren planlegger å gjennomføre arbeidene.
Leverandøren skal levere en arbeidsbeskrivelse på hvordan leverandøren
har tenkt å gjennomføre arbeidene for en sesong.

Det vil bli gjort en skjønnsmessig vurdering av leverandørens
dokumentasjon/beskrivelse av :

. Områdeplanlegging inkl. kompletterende vinterarbeiderog
omdisponering av ressurser.

. Overvåkíng og tolkning av værprognoser, overvåkíng av vegforhold.

. Beslutning om tiltak, tidspunkt, utkalling og varsling.
r Tiltak under ekstraordinære værforhold

4Oo/o
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6. KONTRAKT

6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelsef

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og

anleggskontrakt

Der standarden åpner for ulike alternativer, gjelder følgende som utfollende bestemmelser:

PKT 4.4 AWALEDOKUMENT
Det opprettes avtale på formular byggblankett 8406 A.

PKT 23.4 REGAIIA'GSARBEID
Avtale om regningsarbeider skal under enhver omstendighet inngås skriftlig før

arbeidet utføres.

I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer nevnt nedenfor

6.2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring

Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta

trafikksikkerhet, 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 Entreprenørens ansvar å skaffe vikar.

Dersom vikar ikke kan skaffes kan kommunen bli nødt til å utføre arbeidet mot fradrag i

kontraktssum for den tiden tilbyder ikke har vært i stand til å oppfylle avtalen'

6.3 Kontraktsperioden
Kontraktsperioden er 2 âr, fra OL.L2.2O18 til 31.03.2020. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge

kontrakten med de samme betingelser med 1. år slik at total mulig kontraktsperiode blir 3 år,

frem til 3L.O3.2O2L. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 månederfør
kontraktens utløp.

Først sesong anses som et prøveår. Denne kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders

varsel, menfra 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'
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Entreprenøren skal selv sørge for at han har tílgjengelig utstyr, mannskap, kompetanse og
informasjon som er nødvendig forå utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder også
vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og
ressurser,

Perconell

Ëntreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer
som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeídet. Telefonliste/vaktliste må leveres til
byggherren og skal holdes oppdatert. (oppdateres uten ubegrunnet opphold)

Styring og administrasjon
Entre.prenøren skal styre og administrere kontraktsarbeidet samt delta i og bídra til felles styring
og administrasjon sammen med byggherren.

Det planlegges følgende mØtestruktur:
. Oppstartmøte
o Byggemøter etter behov .

¡ Evalueringsmøte hver vår

6.5

6.6

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 míndre noe annet avtales. Entreprenøren må dekke alle egne kostnader ved deltagelse på
møter.

Befa rin gerlskadereg istreringe r:
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.

Videre vil byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll.

6.7 Prisjustering pga, feil i mengdegrunnlaget

Dersom det oppstår awik i oppgitte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes
prisjustering så langt mulig lÍneært 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 innbyggerne 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 tilkjennegi hvem som utfører arbeidet.
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Ved h
1,

2,
3
4,
5
6
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6.16 Trekk i oppgjør

Trekk i oppgjøret blír gjennomført i henhold til påviste avvik. Påvist awik vil etter varsel fra

byggherren og etterfølgende oppklarende diskusjon, føre til trekk i oppgjøret.

Byggherren innkaller entreprenøren straks det oppdages mislighold eller slurv med utførelsen for
å bestemme størrelsen på trekk,

endelser og awik vil det bli ilagt følgende trekk i oppgjøret:
Ved for ien utrykking: Kr. 2000 pr. område pr. dag
Uteglemmelse av veger: Kr. 1000 pr. veg pr. dag
Brøyting ikke i henhold til standarden: Kr. 2000 pr. omrãde
Manglende frisiktrydding i vegkryss: Kr. 1000 pr. veikryss
Manglende frisiktrydding ved fotgjengerfelt: Kr' 1000 pr. fotgjengerfelt
Manglende rydding foran veiskilt: Kr. 500 pr. forbud og päbudskilter, og Kr. 250 for
øvrige veiskilt
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7. TILBUDSSKJEMA.

7.t Tilbudssammenstitting

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tilbys utførelse leveransen ift følgende:

NoK 

- 

eks. mva

7.2 Forbehold

Eventuelle forbehold for leveransen skal føres opp i eget vedlegg, og legges ved anbudet, jf
punkt 2.7.

7.3 Pris og valutaregulering

Prisregtllering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrïs "B'lggekostnadsinCeks fcr,,,eganlegg. Dt ift
og vedlikehold av veger ialt, Vinterdrift av veger". Regulering foretas ådig pr 1. oktober (gjelder
ikke første år).

7.4 Opplysninger om underleverandører.

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 framskaftes dokumentasjon for dette. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til
ikke å godkjenne de aktuelle leverandører dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan
framlegges.

Kategori Område Antall Enh Enh.pris Sum
Kom.vei 2500 m
Kar 15UU ml¿

Totalsum sesong/år eks mva:
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6. 1O Ekstraordinære væ¡forhold

Dersom ekstraordinære værforhold midlertidig hindrer full oppfollelse 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 innsats veere det maksimale av hva som er mulig med de

ressurser som entreprenøren har tilgjengelig.
Ekstraordinære værforhold 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 "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift og vedlikehold

av veger i att,Vinterdrift av veger". Basis for utregning av prisstigning er indeks pr. 3. kvartal det

året kontrakten inngås.

prisregulering skjer 1 gang pr år. Prisstigníng som ligger til grunn er prisstigning til 3 kvartal

hvert år i kontraktsperioden. 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

endrínger skal godkjennes og dokumen'teres skriftlíg.

Blir partene ikke enig om prisspørsmål ved regulering av prisene blir avtalen à unr" 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 Priser og prisnivå

I tilbudets priser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være inkludert, men ekslusive mva'

Kostnader til alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert'
prisene í 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 prísregulering for endringer

i trafikkvolum.

6.13 Sandstrø¡ng

Strøing inngår i tilbyders fastpris. Strøing skal foretas etter samme rutiner som brøyting, dvs" at

så vel veier, som fortau, gang- og sykkelsti, adkomst til kaier mv.

Kostnadene for innkjøp av strøsand dekkes av kommunen med faktisk kostnad levert kai

Tngøya, uten påslag. Det forutsettes at pr¡ser 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 fottau, gang- og sykkelsti, adkomst til kaier mv.
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6.14 Fakturering
Kontraktsbeløpet deles i 4 like store beløp uavhengig av sesongens varighet.
Faktureringsgrunnlag skal være mottatt den 30. i hver måned, fra desember 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 I-4.
Faktura sendes:

r\4åsøy kommune
V/fakturamottak
Torget 1

9690 Havøysund

Eller elektronisk til : fa ktura @ masoy. komm u ne. no

og merkes ressurs nr. som vil bli oppgitt ved kontraktsinngåelse.
Det godkjennes ikke noen form for fakturagebyr

Uåsøy 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
obligatoríske felt som må trlles 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
http : //www. a ns kaffel ser, n o/e-ha nd ellfa ktu ra.
Leveransen av elektronisk fakturaer skal skje på den av lr,låsøy kommunes til enhver tid valgte
kommunikasjonsmetode. Leverandøren bærer selv eventuelle kostnader leveranse av
elektronísk 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.

6.15 Skader på vegobjekter

Medfører utførelsen av kontraktsarbeidet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt etc) er
entreprenøren erstatningsansvarlig ovefor byggherren i den utstrekning dette følger av
alminnelige erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle til byggherren om skade på
vegobjekter 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 dådig 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.



MÅSøY KOMMUNE 23

Leverandøren har basert sitt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma

7.5 Opplysningerom bankforbindelser.

Garantier vil bli stilt gjennom

Leverandøren vil benytte følgende bankforbindelse

7.6 Vedleggtiltilbudet

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

aktuelt.

Føloende vedlegg skat vedlegges anbudet, kfr pkt 4'1 obligatoriske krav:

1. Anbudsskjema utfylt og i underskrevet stand

2. Skatteattester

3. Firmaattest

Det er ønskelig at føloende vedleqq vedleoges anbudet;

4. Eget følgeskriv/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
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11. Ârsregnskap fra de tre siste regnskapsår
eller kredittvurdering.

12. Egenerklæring på at foretaket íkke er konkurs eller i gjelds-
forhandlinger på innleveringstidspunktet.

13. Evt. annet _



MÂSøY KOMMUNE 25

7.7 Opplysninger om tilbyder.

Fyll inn nedenfor stående firma informasjon

Organisasjonsnummer

Firmanavn

Adresse

Telefon

E-post

Kontaktperson

7.8 Underskrift. /
Leverandøren forplikter seg til å levere leveransen i henhold til tilbudsskjemaet og øvrige
tilhørende tilbudsdokumenter.

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger som har konsekvenser for tilbudet er

oppgitt i tilbudsbrevet.

Sted Dato

Leverandørens underskrift og firmastempel
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Måsøy kommune

Torget I

9690 Havøysund

Deres ref.: V*r ref.: Ihlo:
Lasse Danielsen r9.02.2018

Anskaffelsesp roto ko ll o g innstillin g, vintervedli kehold

Oppdragsgivers navn og adresse:

Måsøy kommune v/ Lasse Danielsen

Torget 1

9690 Havøysund

Anskaffelsesprosedyren utføres av Måsøy kommune

Protokoll fører: Lasse Dani elsen

Beskrivelse av anskaffelsen

Tilbudene
V ed tilbudsfrist den 2l .02.2018 var det kommet inn to tilbud korrekt levert.

Tilbudssummene var som folger:

Nr: Tilbyder T eks. mva

I

2 Eavøysund Maskin AS

3

4



Gjennomgang av tilbudene
Vedlegg: Kvalifikasjonskrav

RW v¡ktmesterservice h¡r levert iru¡ tilbud i henhotd til kvalifikasjonskr¡v.

Havøysund Maskin har levert inn tilbud i henhold til kvalifikasfonskrav.

ANBEFALING

Teknisk sjef

Med bakgrunn i giennomgang av innkomne tilbud og utførte evaluering anbefales det at Måsøy
kommune inngår kontrakt med Havøysund Maskin AS

.lrb"*,1-



ofg.nr 991 704 566
9672lngøy

Forretn i ngsa dresse

Lomvannsveien 48,

9690 Havøysund Mobilnr 9O526702

Måsøy kommune

Teknisk etat

Torget 1

9690 Havøysund

Brøyting på lng6y

Vi er blitt oppmerksom på at det er lagt ut nytt anbud på brøytíng på lngØY.

tngøy sjøhus DA driver virksomhet på Laukholmen. Det har ikke vært brøytet dit vinterstid. Den nye

brøyteroden går til det første krysset. Fra krysset og videre mot Laukholmen er det tre bedrifter i

tillegg til vår, Telenor, Repvåg Kraftlag og Norkring.

Slik som brøyteperioden er 1. desember - 31.mars, skaper det utfordring for oss som driver

turistvirksomhet. Den største utfordringen er når det er stort snØfall i november og april.

Det bØr inngå i kontrakten med anbudseier at det er beredskap i november og april, slik at vi kan få

brøytet ned til vår bedrift. Vi har hatt muntlig avtale med nåværende anbudseier om brøyting ved

behov, der vi har betalt regningen.

Hva med brannberedskapen?

Vi sier ikke at det skal brØytes fast, men at det bør være mulighet for brøyting ved behov.

Med vennlig hilsen

lngøy Sjøhus DA





Gjennomgå og sluttføre

Anskaffelsesforskrift en

Alminnelig kunngiøring av konkurranse
Frivillig kunngiøring på Doffin

Del I: Ouudraessiver

1.1) Navn os adresser

Måsøy kommune

94L087 957

Torget 1

Havøysund

9690

NO

Kontaktperson: Lasse Danielsen

Telefon: +47 90408836

E-post: lass@masoy.kommune.no

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

lnternettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.masoy.kommune.no/

Nettsted Kjøperprofil:

https://kgv.doffin. no/ctm/Com pa ny/Com pa nyl nformation/l ndex/60368

1.3) Kommunikasion

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og

ubegrenset tilgang på:

https://kgv.doffin.n o/ctm/Su pplier/Docu ments/Folder/159766

Tilleggsinformasjon finnes på

adressen ovenfor:

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

ll.1) Anskaffelsens omfang

11.1.1) Tittel

Vintervedlikehold kommunale veger på MåsøVa 2Ot8 - 2022

Referansenu mmer: L8/73

ll 1 ?ì Hoved-CPV-kode

45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet

11.1.3) Type kontrakt



Bygge- og anleggsarbeid

11.1.4) Kortbeskrivelse

Vintervedlikehold kommunale veger på Måsøya 2OtB - 2022

11.1.5) Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 600000.00 NOK

ll.2) Beskrivelse

11.2.3) Sted for giennomføring

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

Hoveda rbeidssted eller sted for g¡en nomføring:
Måsøya

X.2.41 Beskrivelse av anskaffelsen

Vintervedlikehold kommunale veger på Måsøya

11.2.5) Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i

konku rra nsegru n nlaget

11.2.6) EsËmertverdi

Verdi ekskl. MVA: 600000.00 NOK

11.2.7) Kontraktens varighet

Varíghet i måneder:48

Del III: Kvalifikasionskrav og kontraktsvilkår

lll.1) Kvalifikasionskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav: Se grunnlag

lll.2) Kontraktsvilkår

lll.2.2l Vilkår knyttet til giennomføring av konrakten

Se grunnlag

Del IV: Prosedvre

lV.1) Informasion om siennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget

lV.2) Administrativ informasion

lV.2.21 Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 19.02.2018

Lokaltid: 12:00

lV .2.4,1 Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasion



Oppdragsgiver

Måsøy Kommune

o2.o2.2018

VINTERDRIFT KOMMUNALE
VEGER OG PLASSER
TILBUDSGRUNNLAG
MÅSØV KOMMUNE

Måsøy Kommune
Kyllel:- porL'I
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Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn

Dokument nr.;
Filnavn:

001

Tilbudsgrunnlag vintervedlikehold

Revisjon 00 00
Dato 02.02.2018

Utarbeidet av Lasse Danielsen

Kontrollert av
Godkjent av
Beskrivelse Tilbudsgrunnlaq

Revisjonsoversikt

Revisjon Dato Revisjonen gjelder



MÂSøY KOMMUNE

IN NHOLÞSFORTEGNELSE

TILBUDSINNBYDELSE
Innledning..
Oppdragsgiver .....,..
Tilbudsforespørselens i nn hold

Konkurranseform og gjennomføring..
Aktuelle leverandører.........,...........
Kunngjøring
Distribusjon av tilbudsgrunnlaget ....,
Distribusjon
Påmelding
Innleveringsfrist og åpníng.............,
Oppdragsgivers kontaktperson........,
Innlevering og merking av dokumentasjon.....
Oppdragsgivers forbehold ..............
Forbehold i tilbudet til leverandøren..............
Tilbudsbefaring ............

ALMINNELIGE REGLER FOR KON KURRANSEN..."..,
Vedståelsesfrist................
Âpning av tilbud
Tilleggsopplysninger / endringer av konkurransegrunnlaget
Tilbakekall og endríng
Avlysing/ forkastelse
Opplysningsplikt.
Leverandørens forbehold og reservasjoner......"..""'..
Omfang av tilbud
Awisníng av tilbydere
- o.
SpraK

oRTENTERING OM PROSJEKTET.,............. ........... 10
Prosjektorganísasjon ""...'...' 10

Prosjektgjennomføringen .

Prosjektets art og omfang
Kontraktsperioden
Endringer i kontraktens rammebetingelser
Standard og mengdefortegnelse....
Spesielle forhold
Prisregulering ...
Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Kvalitetssikring og ínternkontroll....,..........
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Lover og forskrifter...
Krav til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår...,",
språk

KVALIFIKASJONSKRAV ".. L4
Obligatoriske krav ......74
Skatte- og merverdiavgiftsattester. ..,.... 74

Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling. "...14
Øv rige kva I íf ikasjonskrav 74

1.
1.1
t.2
1.3
1.4
1.5
1.6
L.7
r.7.1
L.7.2
1.8
1.9
1.10
1.11
7.L2
1.13

4.
4.7
4.7.I
4.7.2
4.2
4.2.7

2,
2.L
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.70

3.
3.1
3.2
3.2.7
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

......... 11

......... 11

......... 11

.........11

..,......11

......... 11

.........72

.........72
,..,'''''72
.........72
',..','.,12
.........13

5
5

5

5

5

5

5

6
6
6
6
6
6
7

7
7

8
I
8
8
I
8

I
8

9

9
9

3

Leverandørens økonomiske og finansielle stilling .",'.'..74



4 (2s) MÂSøY KoMMUNE

4.2.2
4.2.3
4.2.4

Leverandørens tekniske kvalifikasjoner. .

HMS- egenerklæring
Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

15
15

5. TILDELINGSKRITERIER............... ...... 16

....15

L7
L7
T7
L7
17

18
18
18

.. 18

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.r4
6.ls
6.16

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Vedlegg:
8.1
8.2
8,3
8.4

Oversiktskart:
8.5
8.6

.......19

.......20
,..,...2o
.......2r

KONTRAKT
Alminnelige kontraktsbestemmelser..
Uål for kontrakten og dens gjennomføring.......
Kontraktsperioden
Krav til utførelse av drift og vedlikehold
Personell....
Styring og administrasjon .........
Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget.
Vær- og klimadata
Informasjon
Ekstraord i nære værforho ld
PrisregulerinS .................
Priser og prisnivå.............
Sandstrøing
Fakturering
Skader på vegobjekter .....
Trekk i oÞpejØr

TILBUDSSKJ EMA..........
Tilbudssammenstillin g

Forbehold...
Pris og valutaregulering........
Opplysninger om underleverandører.
Opplysninger om ban kforbindelser
Vedlegg til tilbudet.........
Opplysninger om tilbyder
Underskrift.

Maskiner og utstyr
HMS erklæring
Brøytekart/Rode

18
19
19
19



MÂsøY KoMMUNE

1 TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning

Det innbydes herved til tilbudskonkurranse i forbindelse med vinterdrift av kommunale
veger og plasser på Måsøya 2OLA'2O22 i Måsøy kommune'

Innbydelsen omfatter utførelse av vintervedlikehold på kommunale veger og plasser.

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, Kriterier for

evaluering og valg av leverandør er beskrevet i kapittel 4 og 5'

1.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er UÂSØY KOMMUNE. Måsøy kommune er en kommune i Finnmark med

overkant av 1200 innbyggere. Rambøll Norge AS gjennomfører anskaffelsesprosessen på

vegne av oppdragsgiver.

1.3 Tilbudsforespørselensinnhold

Tilbu runnl et har td

1.4 Konkurranseform og gjennomføring

Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskon kurra nse'

Leverandører må oppfylle kvalifikasjonskravene beskrevet i kapíttel 4 for â kunne delta i

konkurransen.

Det tilbudet som totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver vil bli valgt.

1,5 Aktuelle leverandører

Både enkeltstående firmaer og grupperinger av flere firmaer kan levere inn tilbud. Det

forutsettes at leverandøren om nødvendig setter sammen et team som i sum innehar de

nødvendige kvalifikasjoner og kapasiteter. Det skal være én ansvarlig leverandør.

Det må etableres avtaler innad i hver enkelt deltakergruppe som forplikter aktørene på slík

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 pã doff¡n.no.

INNHOLDKapittel
1 Tilbudsinnbydelse

Alminnelioe reqler for qiennomførinq av konkurransen2

3 Orienterinq om prosjektet

4 Kvalifikasionskrav
5 Tildelinqskriterier
6 Kontrakt
7 Tilbudsskjema
I Vedleoo
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1,7 Distribusjon av t¡lbudsgrunnlaget

1.7.1 Distribusjon

Tilbudsgrunnlaget er lagt ut på ooffin for elektronisk nedlastíng. 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 ooftin, hvor tilbyderne varsles via e-postadressen som
tilbyder har lagt inn ved påmelding i Doffin basen.

Det vil ikke blí sendt ut tilbudsgrunnlag i papirformat.

1.7.2 Påmelding

Påmeldíng gjøres elektronisk i Doffin-basen

1.8 Innleveringsfrist og åpning

Frist for levering av tilbudet er: 19.O2.2018 kl. 11:0O

Underskrevet tilbud skal være oppdragsgiver i hende før tilbudsfrÍstens utløp. Det er
leverandørens ansvar å velge en forsendelsesmåte som gjør at forespørselen blir mottatt av
opÞdragsgivers kontaktperson oppgítt i punkt 1.10 innen fristen, samt at reglene for
kommunikasjon i Forskrift om Offentlige anskaffelser kapittel 7 overholdes.

Anbudsåpning víl finne sted på vårt kontor samme dag som innleveringsfristen kl. 13:OO.
Det er kun oppdragsgívers representanter som har anledning til å være tilstede under
anbudsåpningen.

1.9 Oppdragsg ivers kontaktperson
¡¡åsøy kommune
Att: Lasse danielsen
Telefon: 904 08 836
E-post: lasse@masoy.kommune.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 bekreftelse på at sendingen er mottatt.

1.1O Innlevering og merking av dokumentasjon
Primært ønskes den elektroniske beskrivelsen med elektronisk underskrevet tilbudsbrev
levert på minnepenn. Evt kan papírutgaven leveres fullstendig utfylt og underskrevet.

Tilbudet skal inneholde alle dokumenter som er forespurt i innbydelsen og andre dokumenter
som tilbyder mener er del av tilbudet.

Underskrevet tilbud skal sendes eller leveres til følgende adresser
Måsøy kommune v/teknisk etat
Torget I
969O Havøysund
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Forsendelsen merket " Brøytekontrakt"

1.11 Oppdragsgivers forbehold

Oppdragsgíver forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt i

anskaftelsesprosessen 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 ellei 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 awises.

1.13 Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt felles tilbudsbefaring.
Tilbyderne må derfor på egen hånd foreta befaring og vurdering av stedlige forhold.

7
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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 Âpning av tilbud

Det vil ikke bii avholdt offentlig tilbudsåpníng. Det føres protokoll fra tilbudsåpningen.

2.3 Tilleggsopptysninger / endringer av konkurransegrunntaget

Oppdragsgiver har rett tíl å supplere/endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller
suppleringer kan skje senest 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
innleveringsstedet innen innleveringsfristens utlØp.

Etter innleveringsfristens utløp har deltakerne ikke rett til å foreta endringer 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

Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med kort begrunnelse i følgende tilfeller:. ForespØrselen om ã fä delta i konkurransen avvises. Oppdragsgiver beslutter å avlyse konkurransen

Leverandører kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvortor deres forespørsel
om å få delta er awist. Anmodningen skal være oppdragsgivers i hende senest 15 dager
etter at avvisningen er mottatt. Oppdragsgiver plíkter 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 listet opp vil ikke bli
akseptert.
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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 dertor angis som øvrige forbehold/

avvik.

2.A Omfang av tilbud

Gjelder brøyting av kommunale veier og plasser i vtåsøy kommune.

For detaljert beskrivelse av leveransen som tilbudsforespørsel henvises det til
beskrivelsen i pkt 3.2.1 og kart over rode.

2.9 Avvisning av tilbydere

Oppdragsgiver har rett til å avvise de leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene
gitt i konkurransegrunnlaget.

Tilbud som er forkastet returneres ikke til leverandøren

2.1O Språk

Tilbudet skal leveres på norsk. Underliggende dokumenter kan være på kjente fremmedspråk

i Norge (dansk, svensk eller engelsk).

9
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3.1 Prosjektorganisasjon

BYGGHERRE

ProsJektleder:

Ptåsøy kommune
Torget 1
9690 Hav¿ysund

Tlf: 78 42 40 OO

Fax:78 4240OL
E-post: : postmotta k@masoy. kommune. no

Teknisk sjef Lasse Daníelsen
E-post: lass@masoy. kommune.no
Tlf: 90 40 88 36
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3.2 Prosjektgjennomføringen

3.2.1 Prosjektets art 09 omfang

Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veger og plasser i Måsøy kommune i henhold til
vedlagte kart/vegoversikt over rode Havøysund'

Kontrakten gjelder for 4 âr.

Vegnettet som omfattes består av om lag

Med vinterdrift menes brøyting og strøing. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering,

planlegging av virksomheten, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til
publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av

vegnettet.

3.2.2 Kontraktsperioden

Kontraktsperioden er 4 âr, fra 1. oktober 2018 til 3O- april 2022.

3.2.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre påtegg som følge av vedtak fattet på politisk eller

forvaltningsmessig nivå tilsier 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

D¡ft og vedlikehold på veinettet skal utføres iht. til gjeldende standard og øvrig beskrivelse som

angitt i vedlegg.

Se kart.

3.2.5 Spesielleforhold

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 utført \

som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold'

Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon.

3.2.6 Pr¡sregulering

Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrâs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift

og vedtikehold av veger i alt,Vinterdrift av veger"'
Regulering foretas ådig pr 1. oktober (gjelder ikke første år).
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3.3 Andre entrepr¡ser eller bygghorrens egne arbeider

Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepriser 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 drifts- og vedlikeholdsoppgavene i området.

Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider i området.

Entreprenøren må påregne 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 varer som skal brukes skal være CE-dokumentert.

Det er krav at entreprenøren skal anvende et kvalitetssystem 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
oppdragsgiver ved kontraktsinngåelse.

3.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmitjø

Iht. "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 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.

Entrepren6ren skal være SHA-koordinator i gjennomføringsfasen, kfr g 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 dådigere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariftavtaler,
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.
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Dersom leverandøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har Uåsøy 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 legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår som

benyttes. Dokumentasjons-plikten 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

Ved vurdering av leverandørens økonomiske og finansielle stilling vil egenkapital, årsresultat og
kred ittverdig het bli vektlagt.

¡

Kvalifikasjonskrav skal sikre 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 awist, jf.
FOA 5 11-10.

4.L Obligatoriske krav

Det stilles samme dokumentasjonskrav til leverandøren og underleverandør nâr det gjelder
kvalifikasjonskravet i pkt 4.1 (pkt. 4.1.1 - 4.L.2).

4. 1.1 Skatte- og merverdiavgiftsattester.

Norske leverandører skal fremlegge skatteattester for skatt og merverdiavgift iht.
Forskrift om offentlige anskaffelser, g 8-7.

For leverandører som ikke er hjemmehørende 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 tilbudet 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 Øvrige kvalifikasjonskrav

Prosjektets omfang og kompleksitet krever at det stílles krav til entreprenøi-en utover de
obligatoriske krav angitt i punkt 4.1.

Dokumentasjonskrav i dette punkt 4.2 er ikke obligatoriske, men oppdragsgiver forbeholder seg
retten til å diskvalifisere entreprenøren/gruppen på bakgrunn av manglende eller
utilfredsstillende besvarelse og dokumentasjon. Ved vurderíngen 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 bør fremlegges:r Foretakets innleverte ärsregnskap for de siste tre regnskapsår eller andre relevantè

dokumenter som gir tilsvarende informasjon.. Kredittvurdering/rating for siste regnskapsår
Ved mangelfull dokumentasjon av økonomiskfinansielle stilling forbeholder
oppdragsgíver seg retten til å innhente kredittrating for vurden-ng om kravet er
tilfredsstilt.
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4.2.2 Leverandørens tekniske kvalifikasjoner.

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

obbOruõrõ¡uer med navn, tlf. nr, e-poét. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte
referansen ved behov. Det gjøres rede for minst to slíke 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 lovbestemte krav mht. helse, miljø

og sikkerhet. Kan benytte vedlegg 8.3 eller tilsvarende skjema.

4,2.4 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.

Jamfør Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, krever oPpdragsgiver
egenerklæring på at entreprenøren ikke har dådígerè lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger
av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted
og yrke. Dette gjelder både for ansatte hos entreprenøren og for ansatte hos eventuelle
underentreprenører som direkte medvirker til ä oppfylle kontrakten.

Til opplysning vil oppdragsgiver stille de samme kravene i kontrakten'

Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår må følge som vedlegg til tilbudet.
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5. TILDELINGSKRITERIER

Leverandøren skal prise leveransen i henhold tilbudsforespørselen 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:

I Tota I kostnad, kontrol lregnet anbudssum inklusive prissatte forbehold.
Alternative poster og poster som ikke er ført til sum, er med i
evalueringen.

Laveste anbyder vil bli gitt like mange poeng som veKingsprosenten.
Hvert poeng utgjør vedkommendes pris delt på vektingsprosenten.
Dobbel pris gir 0 poeng. Øvrige anbydere får da tilsvarende lavere antall
poeng, som prisdifferansen fra laveste tilsier

60o/o

2 Kvalitet og service (Leveringsevne)

For kriteriet kvalitet og service vurderes leverandørens dokumentasjon,
for hvordan leverandøren planlegger å gjennomføre arbeidene.
Leverandøren skal levere en arbeidsbeskrivelse på hvordan leverandøren
har tenkt å gjennomføre arbeidene for en sesong.

Det vil blÍ gjort en skjønnsmessíg vurdering av leverandørens
doku mentasjon/beskrivelse av :

. Områdeplanlegging inkl. kompletterende vinterarbeiderog
omd isponering av ressurser.

. Overvåking og tolkning av værprognoser, overvåking av vegforhold.

. Beslutning om tiltak, tidspunkt, utkalling og varsling.
¡ Tiltak under ekstraordinære værforhold

4Qo/o
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6. KONTRAKT

6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og

anleggskontrakt

Der standarden åpner for ulike alternativer, gjelder følgende som utfyllende bestemmelser:

PKT 4.4 AWALEDOKUMENT
Det opprettes avtale på formular byggblankett 8406 A.

PKT 23.4 REC'VIAIGSARBEID
Avtale om regningsarbeider skal under enhver omstendighet inngås skriftlig før
arbeidet utføres.

I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer nevnt nedenfor

6.2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring

Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta

trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og servíce overfor trafikantene, vegens naboer og

samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav'

Kontrakten skal sikre eftektiv 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, varcles kommunen omgående. Det er Entreprenørens ansvar å skaffe vikar.

Dersom vikar ikke kan skaffes kan kommunen bli nødt til å uttøre arbeidet mot fradrag i

kontraktssum for den tiden tilbyder ikke har vært i stand til å oppfylle avtalen.

6.3 Kontraktsperioden
Kontraktsperioden er 4 âr, fra 1. oktober 2018 til 30' april 2022

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.
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Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap,.kompetanse og
informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder også
vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og
ressurser.

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 ringer/skadere g istrerin ge r:
Entreprenøren skal innkalle til befaring før oppdraget iverksettes. Kostnader for skader på
installasjoner som ikke er påpekt og dokumenteÊ 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.

Videre vil byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll.

6.7 Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget

Dersom det oppstår awik i oppgitte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes
prisjustering så langt mulig lineært 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 fnformasjon

Byggherren vil ínformere om generelle kontraktsvilkår for oppdraget, vía nettside og eget
servicekontor til innbyggerne i kommunen.
Entreprenøren har ansvar for å informere om spesielle kontraktsvilkår innenfor egen rode og for
tiistrekkeiig varsiing og informasjoR om praktisk utføreise.
Biler, maskiner og mannskap skal være merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet.
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6.1O Ekstraordinære værforhold

Dersom ekstraordinære værforhold midlertidig hindrer full oppfollelse 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 innsats være det maksimale av hva som er mulig med de

ressurser som entreprenøren har tilgjengelig'
Ekstraordinaere værforhold 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 "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift og vedlikehold

av veger i att,Vinterdrift av vegef'. Basis for utregning av prisstigning er indeks pr. 3. kvartal det

året kontrakten inngås.

Pri'sregulering skjer 1 gang pr år. Prisstigning som ligger til grunn er prisstigning til 3 kvartal

hveft år i kontraktsperioden. 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 priser 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 tílknyttet 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

i trafikkvolum.

6.13 Sandstrøing

Sandstrøing inkluderer også kjøp, transport og lagring av strøsand tilsatt "veisalt", evt'

oppvarmet strøsand.

Kostnadene for innkjøp av strøsand dekkes av kommunen med faktisk kostnad leveft kai uten

påslag. Det forutsettes at priser for sand er konkurransedyktig markedspris. Strøing inngår i

tilbyders fastpris. Strøing skal foretas etter samme rutiner som brøyting, dvs. at så vel veier,

som fortau, gang- og sykkelsti, adkomst til kaier mv. skal være strødd og framkommelig.
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6.14 Fakturering
Kontraktsbeløpet deles i like store beløp uavhengig av sesongens varighet.
Faktureringsgrunnlag skal være mottatt den 30. i hver måned, fra oktober t.o.m. mars for gjeldende
brøytesesong. For sent mottatt faktureríngsgrunnlag 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- 6
Faktura sendes:

uåsøy kommune
V/fakturamottak
Torget 1

9690 Havøysund

E-post: faktura@masoy. kommune. no

og merkes ressurs nr. som vil bli oppgitt ved kontraktsinngåelse.
Det godkjennes ikke noen form for fakturagebyr

tr4åsøy 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 iformatet dekker
regnskapslovens/bokføringslovens krav. Dette er et XLM-format som inneholder både
obligatoriske felt som må trttes 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
h ttp : //www. a n s kaff e I se r. n o/e - h a n d e l/fa ktu ra .

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.

6.15

Fritaket for merverdiavgift på oftentlig 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.

Skader på vegobjekter

Medfører uttørelsen av kontraktsarbeidet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt etc) er
entreprenøren erstatningsansvarlig overtor byggherren i den utstrekning dette følger av
alminnelige erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle til byggherren om skade på
vegobjekter pâført av andre.
Medfører utførelsen skader på private eiendommer (hekk, gjeider og lignende) samt bygninger,
blir dette en sak melfom entreprenøren og gjeldende privatperson.
Skader på entreprenørens brøyteutstyr som forårsakes av dådig 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 i oppgjør

Trekk i oppgjøret blir gjennomføft i henhold til påviste awik. Påvist avvik vil etter varsel fra

byggherren og etteffølgende oppklarende diskusjon, føre 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. Brøyt¡ng ikke i henhold til standarden: fi. 2000 þr. område
4. Manglende frisiktrydding i vegkryss: Kr' 1000 pr. veikryss
5. Manglende frisiktrydding ved fotgjengerfelt: Kr. 1000 pr. fotgjengerfelt
6. tuan!lende ryddini fora-n veiskilt:-fr. SOO pr. forbud og påbudst<¡lter, og Kr' 250 for

øvrige veiskilt
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7 TILBUDSSKJEMA.

MÂsøY KoMMUNE

I

7.1 Tilbudssammenstilling

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tilbys utførelse leveransen ift følgende:

NoK 

- 

eks. mva.

7.2 Forbehold

Eventuelle forbehold for leveransen skal føres opp i eget vedlegg, og legges ved anbudet, jf
punkt2.7.

7.3 Pris og valutaregulering

Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrâs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift
og vedlikehold av veger i alt, Vinterdrift av veger". Regulering foretas ådig pr 1. oktober (gjelder
ikke første år),

7.4 Opplysningerom underleverandører.

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.

Kategori Område Antall Enh Enh.pris Sum

Totalsum sesong/år eks mva



MÂSØY KOMMUNE 23

Leverandøren har basert sítt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma

7.5 Opplysningerom bankforbindelser.

Garantier vil bli stilt gjennom

Leverandøren vil benytte følgende bankforbindelse

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
aktuelt.

Følgende vedlegq skal vedleooes anbudet, kfr pkt 4.1 oblioatoriske krav:

1. Anbudsskjema utfolt og i underskrevet stand

2. Skatteattester

3. Firmaattest

Det er ønskel¡g at følqende vedlegg vedlegges anbudet:

4. Eget følgeskriv/anbudsbrev hvor evt. forbehold er gitt

5. HMS-egen erklæring

6. Dokumentert egenkapital

7. EntreprenØrens tekniske kvalifikasjoner

8. Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

9. Dokumentasjon jf. Punkt 5. tildelingskriterier
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11. Ârsregnskap fra de tre siste regnskapsår
eller kredittvurdering.

12. Egenerklæring på at foretaket ikke er konkurs eller i gjelds-
forhandlinger på innleveringstidspunktet.

13. Evt. annet
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7.7 Opplysninger om tilbyder.

Fyll inn nedenfor stående firma informasjon

Organisasjonsnummer

Firmanavn

Adresse

Telefon

E-post

Kontaktperson

7.8 Underckrift.

Leverandøren forplikter seg til å levere leveransen i henhold til tilbudsskjemaet og øvrige

tilhørende tilbudsdokumenter.

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger som har konsekvenser for tilbudet er

oppgitt i tilbudsbrevet,

Sted Dato

Leverandørens underckrift og firmastempel

25
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Måsøy kommune

Torget I

9690 Havøysund

Deres ref.: Vår ref.:
Lasse Danielsen

Dato:

19.02.2018

Anskaffelsesprotokoll og innstilling, vintervedtikehold på Måsøya 2018 - 2022

Oppdragsgivers navn og adresse:

Måsøy kommune v/ Lasse Danielsen
Torget I

9690 Havøysund

Anskaffelsesprosedyren utføres av Måsøy kommune
Protokollfører: Lasse Dani elsen

Beskrivelse av anskaffelsen
Vintervedlikehold på Måsøya.

Tilbudene
V ed tilbudsfrist den 19.02.2018 kl l2:00 var det kommet inn et tilbud korrekt levert.

Tilbudssummene var som følger:

Nr: Tilbvder Tilbudssum eks. mva
I Polar Fishing AS 180.000,-

2

J

4

Evaluering.

Roden er på ca. 300 meter vei dette gir en meterpris på ca. kr 530, - u/mva. Det er ingen hensikt å

forsøke å lyse ut på nytt da det er kun en aktør på Måsøva som ønsker å levere inn tílbud på roden.

Måsøy kommune er i den situasjonen at man må inngå en kostbar kontrakt hvis man skal

gjennomføre vintervedlikehold på Måsøya.

ANBEFALING

Med bakgrunn i gjennomgang av innkomne tilbud og utføle evaluering anbefales det at Måsøy kommune

engasjerer Polar fishing AS til å utføre Vintervedlikehold på Måsøya 2018 - 2022-





Gjennomgå og sluttføre

Anskaffe lsesforskrift en

Alminnelig kunngiøring av konkurranse
Frivillig kunngiøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I 1l Navn osadresser

Måsøy kommune

947087 957

Torget 1

Havøysund

9690

NO

Kontaktperson: Lasse Danielsen

Telefon: +47 90408836

E-post: lass@ masoy.kommune.no

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge

Region: Nord-Norge

lnternettadresse(r):
Nettsted oppd ragsgiver: https://www.masoy'kom mu ne'no/

Nettsted Kj6perprofil:

https://kgv.doffin.no/ct m/ Company /Compa nyl nformation/l ndex/60368

1.2) Samordnede innkiøP

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral

t?l Kommunikasion

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og

ubegrenset tilgang på:

https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Docu ments/Folder/159759

Tilleggsínformasjon finnes På

adressen ovenfor:
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

ll.1l Amtaffelsens omfang

11.1.1) Tittel

Vintervedlikehold kommunale veier på RolvsØya 2018 - 2022

Referansenu mmer: L8/72

il 1 ?ì Hoved-CPV-kode



45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet

11.1.3) Tyne kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid

11.1.4) Kort beskrivelse

Vintervedlikehold kommunale veier på Rolvsøya ZOL9 - 2022

11.1.5) Estimert totalverdi

Verdiekskl. MVA: 1000000.00 NOK

ll.2) Beskrivelse

11.2.3) Sted for giennomføring

NUTS-kode: NO07 - Nord-Norge
Region: Nord-Norge

Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:
Rolvsøya

11.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen

Vintervedlikehold kommunale veier på Rolvsøya

11.2.5) Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i

konku rra nsegru nnlaget

11.2.7) Kontraktqns varighet

Varighet i måneder:48

Del III: Kvalifikasionskrav og kontraktsvilkår

lll.1) Kvalifikasionskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav: Se grunnlag

lll.2) Kontraktsvilkår

Xl.2.2l Vilkår knyttet til giennomføring av kontrakten

5e grunnlag

Del IV: Prosedvre

lV.1) Informasion om giennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget

lV.2) Administrativ informasion

lV.2.2l Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 19.02.2018

Lokal tid: 12:00

lv.2.41 språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn qå

Norsk

Del VI: Utffllende informasion



Oppdragsgiver

Måsøy Kommune

o2.o2.2018

VINTERDRIFT KOMMUNALE
VEGER OG PLASSER
TILBUDSGRUNNLAG
MASøY KOMMUNE

Måsøy Kommune
l(yrtcrs prrrk:T
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Oppdragsnr.:

Oppdragsnavn

Dokument nr,:
Filnavn:

001

Tilbudsgrunnlag vintervedlikehold

Revisjon 00 00
Dato 02.o2,20L8

Utarbeidet av Lasse Danielsen

Kontrollert av
Godkjent av
Beskrivelse Tilbudsgrunnlag

Revisjonsoversikt

Revisjon Dato Revisjonen gjelder
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1. TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning

Det innbydes herved til tilbudskonkurranse i forbíndelse med vinterdrift av kommunale
veger og plasser på Rolvsøy 2oua-io22 i Måsøy kommune.

Innbydelsen omfatter utførelse av vintervedlikehold på kommunale veger og plasser.

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kriterier for
evaluering og valg av leverandør er beskrevet i kapittel 4 og 5.

,..2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er MÄsØY KOMMUNe. ¡4åsøy kommune er en kommune i Finnmark med

overkant av 1200 innbyggere. Rambøll Norge AS gjennomfører anskaffelsesprosessen på

vegne av oppdragsgiver.

1.3 Tilbudsforespørselens innhold

Tilb innhold:

L.4 Konkurranseform og gjennomløring

Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse.

Leverandører må oppfylle kvalifikasjonskravene beskrevet i kapittel 4 for â kunne deita i

konkurransen.

Det tilbudet som totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver vil bli valgt.

1.5 Aktuelle leverandører

Både enkeltstående firmaer og grupperinger av flere firmaer kan levere inn tilbud. Det

forutsettes at leverandøren om nødvendig setter sammen et team som i sum ínnehar de

nødvendige kvalifikasjoner og kapasiteter. Det skal være én ansvarlíg 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.

1.5 Kunngjøring

Konkurransen er annonsert pâ doffin.no.

5

Kaoittel INNHOLD
Tilbudsinnbvdelse1

2 Alminneliqe reqler for qiennomførinq av konkurransen

3 Orienterinq om prosjektet

4 Kvalifikasjonskrav
Tildelinoskriterier5

6 Kontrakt
Tilbudsskiema7

I Vedleqq
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1.7 Distribusjon avtilbudsgrunnlaget

1.7.1 Distribusjon

Tilbudsgrunnlaget er lagt ut på Ooffin for elektronisk nedlastíng. I tilbudsgrunnlaget
inngår:

- PDF fil med tilbudsgrunnlag
- PDF-fíler av vedlegg

Eventuell endringer, suppleringer eller avklaringer i tilbudsgrunnlaget víl fortløpende bli
distribuert til påmeldte deltakere på Doffin, hvor tilbyderne varsles via e-postadressen som
tilbyder har lagt inn ved påmelding i Doffin basen.

Det vil ikke bli sendt ut tilbudsgrunnlag i papirformat.

1.7.2 Påmelding

Påmelding gjøres elektronisk i Doffin-basen

1.8 Innleveringsfrist og åpning

Frist for levering av tilbudet er: 19.O2.2018 kl. 12:OO

Underskrevet tilbud skal være oppdragsgiver i hende før t¡lbudsfristens utløp. Det er
leverandørens ansvar å velge en forsendelsesmåte som gjør at forespørselen blir mottatt av
oppdmgsgivers kontaktperson oppgitt i punkt 1.10 innen fristen, samt at reglene for
kornmunikasjon i Forskrift om Offentlige anskaffelser kapittel 7 overholdes.

Anbudsåpning vil finne sted på vårt kontor samme dag som innleveringsfrísten kl. 13:OO.
Det er kun oppdragsgivers representanter som har anledning til å være tilstede under
anbudsåpningen.

1.9 Oppdragsg ivers kontaktperson

Rambøll Norge AS
Att: Lasse Danielsen
Telefon: 904 08 836
E-post: lasse@masoy.kommune.no

All korrespondanse og dialog med oppdragsgiver skal gå via ovennevnte. Skriftlíge
henvendelser stilles til kontaktpersonen og merkes med anskaffelsesnavnet. Ved bruk av e-
post skal det bes om bekreftelse på at sendingen er mottatt.

1.1O Innlevering og merking.av dokumentasjon

Primært ønskes den elektroniske beskrivelsen med elektronisk underskrevet tilbudsbrev
levert på minnepenn. Evt kan papirutgaven leveres fullstendig utfolt og underskrevet.

Tilbudet skal inneholde alle dokumenter som er forespurt i innbydelsen og andre dokumenter
som tilbyder mener er del av tilbudet.

Underskrevet tilbud skal sendes eller leveres til følgende adresser:
Måsøy kommune v/teknisk
Torget 1
9690 Havøysund



MÅSØY KOMMUNE

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 nødvend¡g i forhold til øvrige leveranser tilknyttet prosjektet eller av andre

saklige grunner.

1.12 Forbehold i tilbudet til 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 awises'

1.13 Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt felles tilbudsbefaring'
Tilbyderne må derFor på egen hånd foreta befaring og vurdering av stedlige forhold.

7
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2. ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN

2.t Vedståelsesfrist

Vedståelsesfristen for tilbudene er 3 måneder, tilsvarende 90 dager. Vedståelsesperioden
løper fra tilbudsfristens utløp.

2.2 Âpning 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 senest seks dager før t¡lbudsfristens utløp.

Dersom oppdragsgiver supplerer eller endrer konkurransegrunnlaget skal suppleringer 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 konku rranseg ru nn laget.

2.4 Tilbakekall og endring

Tilbakekalling av besvarelsen skal skje skriftlig. Tilbakekalling skal være fremkommet til
ínnleveringsstedet innen innleveringsfristens utløp.

Etter innleveringsfristens utløp har deltakerne ikke rett til å foreta endringer 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

Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med kort begrunnelse i følgende tilfeller:. Forespørselen om å fä 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 listet opp vil ikke bli
akseptert.
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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 dertor angis som Øvrige forbehold/
avvik.

2.8 Omfang av tilbud

Gjelder brøyting av kommunale veier og plasser i tqåsøy kommune.

For detaljert beskrivelse av leveransen som tilbudsforespørsel henvises det til
beskrivelsen i pkt 3.2.1 og vedlegg kart over rode

2.9 Awisning av tilbydere

Oppdragsgiver har rett til å awise de leverandører som ikke oppffller kvalifikasjonskravene
gitt i konkurransegrunnlaget.

Tilbud som er forkastet returneres ikke til leverandøren

2.1O Språk

Tilbudet skal leveres på norsk. Underliggende dokumenter kan være på kjente fremmedspråk
i Norge (dansk, svensk eller engelsk).

9
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,æ

3.1 Prosjektorganisasjon

BYGGHERRE rvlåsøy kommune
Torget 1 '
9690 Havøysund

Tlf: 78 42 40 OO

Fax:78 4240OL
E-post : : postmottak@masoy. kommune. no

Prosjektleder: Teknisk sjef Lasse Danielsen
E-post: lass@masov, kommune. no
Tlf: 90 40 88 36
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3.2 Prosjektgjennomføringen

3.2.1 Prosjektets art og omfang

Oppdraget omfatter vinterdríft av kommunale veger og plasser ¡ Måsøy kommune i henhold til
vedlagte kart/vegoversikt over rode Havøysund.

Kontrakten gjelder for 4 år

Vegnettet som omfattes består av om lag:
. Se rode

Med vinterdrift menes brøyting og strøing. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering,
planlegging av virksomheten, dokumentasjon, rapportering tíl byggherren, informasjon til

'publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av
vegnettet.

3.2.2 Kontraktsperioden

Kontraktsperioden er 4 âr,fra L. sept 2018 til 30. aprí|2022.

3.2.3 Endringer i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger eller andre påtegg som følge av vedtak fattet på politisk eller

forvaltningsmessig nivå t¡lsier 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 endrínger.

3.2.4 Standard og mengdefortegnelse

Drift og vedlikehold på veinettet skal uttøres iht. til gjeldende standard og øvrig beskrivelse som

angitt i vedlegg.

Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle veinettet og utarbeid en

mengdefotegnelse gitt i vedlegg 8.4.

3.2.5 Spesielle forhold

Entreprenøren får ikke økonomisk kompensasjon for at driftsoppgaver innenfor kontrakten får en

mer kostbar utførelse som følge av at tilleggsarbeid eller tiltak utenfor kontrakten ikke blir utført
som forutsatt, f.eks. dyrere vinterdrift som følge av manglende dekkevedlikehold.
Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon.

3.2.6 Prisregulering

Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrïs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift
og vedlikehold av veger ialt,Vinterdrift av veger".
Regulering foretas årlig pr 1. oktober (gjelder ikke første år).
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3.3 Andre entrepriser eller byggh€rr€ns egne arbeider

Byggherren kan i kontraktsperioden kontrahere andre entrepríser 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 drifts- og vedlikeholdsoppgavene i området.

Entreprenøren skal gi andre entreprenører rimelig tilgang for å utføre arbeider i området.

Entreprenøreq må påregne forstyrrelser i eget arbeid pga. arbeid utføft 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 varer som skal brukes skal være CE-dokumentert.

Det er krav at entreprenøren skal anvende et kvalitetssystem 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 kopí 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
oppdra gsgiver ved kontra ktsin ngåelse.

3.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmitjø

Iht. "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser", har byggherren
plikt til å påse at forskriften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved
gjennomføringen 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 g 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 dådigere 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.
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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 legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår som

benyttes. Dokumentasjons-plikten 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. I(VALIFIKAS¡ONSKRAV

Kvalifikasjonskrav skal sikre 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 awist, jf.
FOA 5 11-10.

4.t Obligatoriske krav

Det stilles samme dokumentasjonskrav til leverandøren og underleverandør når det gjelder
kvalifikasjonskravet i pkt 4.1 (pkt. 4.1.1 - 4.1-Z).

4.1.1 Skatte- og merverdiavgiftsattester.

Norske leverandører skal fremlegge skatteattester for skatt og merverdiavgift iht.
Forskrift om offentlíge anskaffelser, g 8-7.

For leverandører som ikke er hjemmehørende 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 tilbudet 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.

Dokumentasjonskrav i dette punkt 4.2 er ikke obligatoriske, men oppdragsgiver forbeholder seg
retten til å diskvalifisere entreprenøren/gruppen på bakgrunn av mangiende 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 dokumentasjo¡ på dette bør fremlegges:. Foretakets innleverte ärsregnskap for de siste tre regnskapsår eller andre relevante
dokumenter som gir tilsvarende informasjon.

¡ Kredittvurdering/rating for siste regnskapsår
Ved mangelfull dokumentasjon av økonomisk/finansielle stilling forbeholder
oppdragsgiver seg retten til å innhente kredittrating for vurdering om kravet er
tilfredsstilt.

Ved vurdering av leverandørens Økonomiske og finansielle stilling vil egenkapital, årsresultat og
kred ittverdig het bli vektlagt.
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4.2.2 Leverandørens tekniske kvalifi kasjoner'

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
obbOraõrõ¡uer med navn, tlf. nr, e-poit. oppdragséiver forbeholder seg retten til å kontakte
referansen ved behov. Det gjøres rede for minst to slike oppdrqg.

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 seftifisert/godkjent og i forskriftsmessig stand. Et eventuelt bytte

av bil/maskin ¡ løpet av kontraktsperioden skal godkjennes av Våsøy kommune. Maskinene må

ikke være større enn at de kan benyttes innenfor de steder som skal vedlikeholdes, tilpasset

oppdraget. Alle innleide biler og maskíner skal være utrustet med varsellykt av godkjent type.

4.2.3 HMS- egenerklæring.

Leverandører sóm skal utføre arbeid i Norge skal fremlegge egenerklæring om at de oppfyller,
eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, de í Norge lovbestemte krav mht. helse, miljø

og sikkerhet. Kan benytte vedlegg 8.3 eller tilsvarende skjema.

4.2.4 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.

Jamfør Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, krever oppdragsgiver
egenerklæring på at entreprenøren ikke har dådigere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger
av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellerc er normalt for vedkommende sted
og yrke. Dette gjelder både for ansatte hos entreprenøren og for ansatte hos eventuelle
underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten'

Til opplysning vil oppdragsgiver stille de samme kravene i kontrakten'

Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår må følge som vedlegg til tilbudet.
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5. TILDELINGSKRITER.IER

Leverandøren skal prise leveransen i henhold tilbudsforespøßelen og med den framdrift som er
beskrevet.

Med basís i dette vil kontrakten bli tildelt det totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet for
oppdragsgiver.

I dette vil følgende kríterier legges til grunn

I Totalkostnad, kontrollregnet anbudssum in klusive príssatte forbehold.
Alternative poster og poster som ikke er ført til sum, er med i
evalueringen.

Laveste anbyder vil bli gitt like mange poeng som veklingsprosenten.
Hvert poeng utgjør vedkommendes pris deg på vektingsprosenten.
Dobbel pris gir 0 poeng. Øvrige anbydere får da tilsvarende lavere antall
poeng, som prisdifferansen fra laveste tilsier

6Ù0/o

2 Kvalitet og service (Leveringsevne)

For kriteriet kvalitet og service vurderes leverandørens dokumentasjon,
for hvordan leverandøren planlegger å gjennomføre arbeidene.
Leverandøren skal levere en arbeidsbeskrivelse på hvordan leverandøren
har tenkt å gjennomføre arbeidene for en sesong.

Det vil bli gjort en skjønnsmessig vurdering av leverandørens
dokumentasjon/beskrivelse av :

. Områdeplanlegging inkl. kompletterende vÍnterarbeiderog
omdisponering av ressurser.

. Overvåking og tolkning av værprognoser, overvåking av vegforhold.

. Beslutning om tiltak, tidspunkt, utkalling og varsling.
¡ Tiltak under ekstraordinære værforhold

4Oo/o
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6. KONTRAKT

6.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, Forenklet norsk bygge- og

anleggskontrakt

Der standarden åpner for ulike altemativer, gjelder følgende som utfollende bestemmelser:

PKT 4.4 AWALEDOKUMENT
Det opprettes avtale på formular byggblankett 8406 A.

PKT 23.4 REGNINGSARBETD
Avtale om regningsarbeider skal under enhver omstendighet inngås skriftlig før

arbeidet utføres.

I tillegg, og foran dette, gjelder endringer og utfyllende kommentarer nevnt nedenfor

6.2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring

Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta

trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service ovefor trafikantene, vegens naboer og

samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.

Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehoid 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 Entreprenørens ansvar å skaffe vikar.

Dersom vikar ikke kan skaffes kan kommunen bli nødt til å utføre arbeidet mot fradrag i

kontraktssum for den tiden tilbyder ikke har vært i stand til å oppfylle avtalen.

6.3 Kontraktsperioden
Kontraktsperioden er 4âr, fra 1. sept 2018 til 3O. april2022'

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

Drífts- 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.
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Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, kornpetanse og
informasjon som er nødvend¡g for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten. Dette gjelder også
vaktberedskap og mannskaps-/maskinberedskap. Entreprenøren skal selv velge metode, tiltak og
ressurser.

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 tíl
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 gerlskadereg istrerin ge r:
Entreprenøren skal innkalle til befaríng før oppdraget iverksettes. Kostnader for skader på
installasjoner som ikke er påpekt og dokumenteft til kommunen før oppdraget ígangsettes 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.

Videre víl byggherren gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll.

6.7 Prisjustering pga. feil i mengdegrunnlaget

Dersom det oppstår avvik i oppgitte mengder og total veglengde som er nevnt her, fastsettes
prisjustering så langt mulig lineært på basis av avtalte enhetspriser og rundsum priser.

6.8 vær- og klimadata

Entreprenøren må selv sørge for rutinêr 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 innbyggerne i kommunen.
Entreprenøren har ansvar for å informere om spesielle kontraktsvilkår innenfor egen rode og for
tilstrekkeliE varsling og informasjon ûm prakiisk utføreise.
Biler, maskiner og mannskap skal være merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet.
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6.1O Ekstraordinære værforhold

Dersom ekstraordinære væforhold midlertidig híndrer full oppfyllelse av kontraktens krav til

standard, kan byggherren akseptere avvik fra standarden. Avviket skal være så llte 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 innsats være det maksimale av hva som er mulig med de

ressurser som entreprenøren har tilgjengelig'
Ekstraordinære værforhold 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 "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift og vedlikehold

av veger i alt,Vinterdrift av veger". Basis for utregning av prisstigning er indeks pr. 3' kvartal det

året kontrakten inngås.

Prisregulering skjer 1 gang pr år. Prisstigning som ligger til grunn er prisstigning til 3 kvartal

hvert år i kontraktsperioden, Første prisstigning er 3 kvartal i år 2 av kontrakten.

Ved endríng av brøytearealet med mer enn +/- 5 o/o kan avtalen reguleres prismessig. Eventuelle

endringer skal godkjennes og dokumenteres skriftlig.

Blir partene íkke 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 Priser og prisnivå

I tilbudets priser skal alle kostnader for utførelse av arbeidet være inkludert, men ekslusíve mva'

Kostnader til alle nødvendíge 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

i trafikkvolum.

6.13 Sandstrøing

Sandstrøing inkluderer også kjøp, transport og lagring av strøsand tilsatt "veisalt", evt

oppvarmet strøsand.

Kostnadene for innkjøp av strøsand dekkes av kommunen med faktisk kostnad levert kai

Rolvsøy, uten påslag. Det forutsettes at priser for sand er konkurransedyktig markedspris.

Strøing inngår i tílbyders fastpris. Strøing skal foretas etter samme rutiner som brøyting, dvs' at

så vel veier, som foÊau, gang- og sykkelsti, adkomst til kaier mv.
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6.14 Fakturering
Kontraktsbeløpet deles i 6 like store beløp uavhengig av sesongens varighet.

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 1-6
Faktura sendes:

våsøy kommune
V/fakturamottak
Torget 1

9690 Havøysund

E-post: faktura@masoy. kommune.no

og merkes ressurs nr. som vil bli oppgitt ved kontraktsinngåelse.
Det godkjennes ikke noen form for fakturagebyr

Uåsøy 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 tr ttes 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
h ttp : //www. a n s kaffe I se r. n o/e- h a n d e I /fa ktu ra.
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.

6.15

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.

Skader på vegobjekter

Medfører utførelsen av kontraktsarbeídet skade på vegobjekter (rekkverk, skilt etc) er
entreprenøren erstatningsansvarlig overfor byggherren i den utstrekning dette følger av
alminnelige erstatningsregler. Entreprenøren skal også varsle til byggherren om skade på
vegobjekter 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 dådig 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 i oppgjør

Trekk i oppgjøret blir gjennomført i henhold til påviste avvik. Påvist avvik vil etter varsel fra
byggherren og etterfølgende oppklarende diskusjon, føre til trekk i oppgjøret.
Byggherren innkaller entreprenøren straks det oppdages mislighold eller slurv med utførelsen for
å bestemme størrelsen på trekk.
Ved he

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ndelser og avvik vil det bli ilagt følgende trekk i oppgjøret:
Ved for sen utrykking: Kr. 2000 pr. område pr. dag
Uteglemmelse av veger: Kr. 1000 pr. veg pr. dag
Brøyting íkke i henhold til standarden: Kr. 2000 pr. omräde
Manglende frisiktrydding i vegkryss: Kr. 1000 pr. veikryss
Manglende frisiktrydding ved fotgjengerfelt: Kr. 1000 pr. fotgjengerfelt
Manglende rydding foran veiskilt: Kr. 500 pr. forbud og påbudskilter, og Kr. 250 for
øvrige veiskilt
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7 TILBUDSSKJEMA.

MÂsøY KoMMUNE

¡

7.1 Tilbudssammenstilling

I samsvar med tilbudsgrunnlaget tilbys utførelse leveransen ift fglgende

NOK eks. mva.

7.2 Forbehold

Eventuelle forbehold for leveransen skal føres opp i eget vedlegg, og legges ved anbudet, jf
punkt 2.7.

7.3 , Pris og valutaregulering

Prisregulering beregnes ut fra Statistisk Sentralby râs "Byggekostnadsindeks for veganlegg. Drift
og vedlikehold av veger i alt, Vinterdrift av veger". Regulering foretas ådig pr 1. oktober (gjelder
ikke første år).

7.4 Opplysningerom underleverandører.

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.

Kategori Område Antall Enh Enh.pris Sum

Totalsum pr. sesong/år eks mva:
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Leverandøren har basert sitt tilbud på følgende underleverandører:

Fagdisiplin Firma

7.5 Opplysningerom bankforbindelser.

Garantier vil bli stilt gjennom

Leverandøren vil benytte føl gende ban kforbindelse

7.6 Vedlegg tiltilbudet'

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

aktuelt.

ved¡eqq vedlaqt (sett krvssì

Føloende vedlegg skal vedlegoes anbudet, kfr okt 4.1 obligatoriske krav:

1. Anbudsskjema utfylt og i underskrevet stand

2. Skatteattester

3. Fírmaattest

Det er ønskelig at følqende vedleqq vedlegges anbudet:

4. Eget følgeskriv/anbudsbrev hvor evt. forbehold er gitt

5. HMS-egen erklæring

6. Dokumentert egenkapital

7. Entreprenørens tekniske kvalifikasjoner

8. Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

9. Dokumentasjon jf. Punkt 5. tildelingskriterier
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10, Evt. qamarÞeidçavtaler,.-.. *. - -'-
11. Ârsregnskap fra de tre siste regnskapsår

eller kredittvurderíng.

12. Egenerklæring på at foretaket ikke er konkurs eller i gjelds-
forhandlínger på innleveringstidspunktet.

13. Evt. annet

Rambøll
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7.7 Opplysninger om tilbyder.

Fyll inn nedenfor stående fírma informasjon

Organisasjonsnummer

Firmanavn

Adresse

Telefon

E-post

Kontaktperson

7.8 Underckrift.

Leverandøren forplikter seg til å levere leveransen i henhold til tilbudsskjemaet og øvrige
tilhørende tilbudsdokumenter.

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger som har konsekvenser for tilbudet er
oppgitt i tilbudsbrevet.

Sted Dato

Leverandørens underckrift og firmastempel

25
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Måsøy kommune

Torget I

9690 Havøysund

Deres ref.: DåtO:

19.02.2018

Anskaffelsesprotokoll og innstilling, vintervedlikehold

Oppdragsgivers navn og adresse:

Måsøy kommune vl Lasse Danielsen

Torget I

9690 Havøysund

Anskaffel sesprosedyren utføres av Måsøy kommune
Protokollfører: Lasse Dani elsen

Beskrivelse av anskaffelsen

Tilbudene
V ed rilbudsfrist den 19.02.2018 kl l2:00 var det kommet inn et tilbud korrekt levert.

Tilbudssummene var som følger:

N¡: Tilbvder Tilbudssum eks. mva

I Jon Joselsen 250 000.-

2

3

4

Gjennomgang av tilbudene

Vedlegg: Kvalifikasjonskrav

Måsøy kommune har god erfaring med tilbyder fra tidligere.

Forbehold:

Entreprenøren ønsker å utføre brøyting fr¡m til 2021.

Vår ref.:
Lasse Danielsen



ANBEFALING

Med bakgrunn i gjennomgang av innkomne tilbud og utfør1e evaluering anbefales det at Måsøy kommune
engasjerer entreprenør fon fosefsen til å utføre vintervedlikehold på Rolvsøya.

.lrb^"rr{-
Teknisk sjef



Fra: Mari Løvdahl Senstad lmailto:mls@help.no]
Sendt: torsdag 19. oktober 2OL7 t5.49
Til: Lill T orbjørg Leirba kken <lill.torbjorg@masoy. komm u ne. no>

Emne: Sak L13485

MÄSØY
KÕMMTTNE

Arkivkode: L

À'saksnr.: il,.t¡ ç Journalnr.:

]\!Fo#a#:, t
ah- lß

Gradaing

Saksbeh.: ì.,1.', \

Hei,

Jeg har forsøkt å komme i kontakt med deg i dag. Det gjelder en klient som har kjøpt en Lærerbolig av
Våsøy kommune/v Lill Torbjørg Leirbakken. I følge klienten har det vært et lynnedslag i røropplegget
som gjør at alt av vannrør er smeltet og ødelagt.

Fintomdukanringemegoppigjen pâzzgggg36slikatjegkanstillenoenspørsmål angående
saken, blant annet om dette er noe dere kan melde inn til forsikringen dere hadde på boligen.

Ved lagt følger kjøpekontrakt.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Jurist

Telefon: 22 99 99 36 | E-post: mls@helo.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Oslo
www.help.no

6)HELP

Lasse Danielsen

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

I lì¡tÊ I t4Ê I tJo

Med vennlig hilsen

till Torbiørg Leirbakken
Rådmann
MåsØy kommune
Telefon: 784 24 000 - 482 4L 623
www.masoy.kommune.no

Måsoy
]i r,'sl

Lill Torbjørg Leirbakken
torsdag 19. oktober 2017 1

Lasse Danielsen

VS: Sak 1 13485

113485_KK.pdf

I(omrnnnc
,'l¡! r'i lii'

MÄSØY
KÕMMTTNE

Arkiv:

Journalnraksnr.:Åtr;
Gradøing

Saksbeh.:

Morett:

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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Kj Øpekontrakt

Ref: 5$@0E/17/ANGA
Omsnr: 53-0022/17

Lærerbolig Måsøy, 9692 IUASøV
Kort beskrivelse av eiendommen

Kjøpesum: Kr 250 000,- | P-Rom: 99 kvm I BRA: 114 kvm

Garanti Hammerfest Boligbyggelaget Nord I Strandgata 16 | PB 191 | 9615 | HAMMERFEST lTel.: 78

4076 40
Fax:78 41 43 48 | hammerfest@garanti.no I www.garanti.no | 847 890 62217592 05 17897

{'
@-

Side 1 av 7



GARI]ITI
!t€NoûirsÑtt¡ttN6

Kjøpekontrakt
Kontraktens bestemmelser utfflles av lov om avhending av fast eigendom (avhendingslova) av 3. juli
1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett.

Mellom:

Navn: Måsøy kommune

Adresse: Torget 1,9690 HAVøYSUND

Tlf: 482 41 623 Epost:

heretter kalt "selger", og

Navn: Jan Børre Fagerhaug

Adresse: ,

Tlf: 925 40 238 Epost:

heretter kalt "kjøpe/',
er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

941 087 957

170965 37751

sf
SALGSOBJEKT'KJøP ESU ¡II

Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom:

Linrerbolig Måsøy, gnr. 12, bnr. 76 i Måsøy kommune m/Eiet tomt, heretter kalt "eiendommen"

for en kjøpesum stor:

Kr 250 000,-
heretter kalt "kjøpesummen"

som gjøres opp på følgende måte;

lnnbetales innen overtagelse kr 250 000,-

Tllsammen kr 250 000,-

s2
OTIKOSTNINGER

[1] I tillegg til kjøpesummen må kjøper Oetate tølgende omkostninger uoppfordret til Garanti
Hammerfest Boligbyggelaget Nord, PB 191, 9615 Hammerfest, org.nr. 847 890 622 heretter kalt
"Megler", samtidig med sluttoppgjøret, jfr. S$ 1 og 9.

6 250,-

A'"/ffi0-

Dokumentavgift til Staten (2,5o/o av kjøpesum); kr
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Tinglysningsgebyr skjøte til Staten:

Grunnbokutskrift

Tinglysningsgebyr pr. pantobligasjon:

HELP Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt)

HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt)

kr

kr

kr

kr

kr

525,-

204,-

525,-

12.000,-

I200,-

n Sum omkostninger (inkludert Bollgkiøperforsikring Pluss) kr 19 504

n Sum omkostnlnger (inkludert Bollgkløperforclkrlng) kr 16704

! Sum omkostninger (ekskludert Bollgkjøperforcikring) kr 7 504

OBS! Kjøpers/bankens pantedokumenter sendes dírekte til
Megleroppgjøret AS
Postboks 20
2301 Hamar

[2] Hertil kommer tinglysningsgebyr og attestgebyr, til sammen kr.729,- for hvert pantdokument kjøper

må la tinglyse på eiendommen iforbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i

offentl ige avgifterþebyrer.

s3
OPPGJøR

[1] Oppgjøret mellom pârtene foretas av megler. Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt
innbetales tilMeglers klientkonto nr.7592 05 17897 og merkes med 53-0008117.

Beløpet settes på rentebærende konto. I\øper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er
innkommet på klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i $ 1.

[2f For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rettlid, svarer kiøWr til selger

lovens forsinkelsesrenter med den til enhver tid gjeldene prosentsats. Dersom det allerede
innbetalte beløp ikke kan disponeres av megler, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av hele

kjøpesummen til fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt på meglers klientkonto. Påløpte

forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtagelse/forfall til betaling finner sted. Kjøper godskrives i

disse tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til meglers klientkonto. Fullt oppgjør anses ikke

innbetalt før også eventuelle påløpte forsinkelsesrenter er innbetalt. Denne bestemmelse gir ikke

kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i $ 1.

[3] Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter avregner partene direkte seg i

mellom, pr. overtakelsesdato

[4] Selgeren har ikke krav på å få utbetalt noen del av kjøpesummen før boligen er fraflyttet og

eventuelle panthaveres rettigheter er innløst eller frafalt. Selgeren er innforstått med at oppgjøret

foretas etter at det er mottatt melding fra Statens Kartverk om bekreftet hjemmelsovergang.

[5] Meglers honorarer og utlegg betales av selger iht. oppdragsskjema. Selgeren gir Megler tullmakt til

å heve gebyret og utleggene av oppgjøret. Dersom kjøpesummen i sin helhet medgår til å innfri
pantheftelser på boligen, og dette er klarlagt på tidspunkt for skriving av kontrakt, forplíkter selger

seg til å innbetale vederlag og utlegg kontant til Megler ved underskrift av denne kontrakt.

1\w
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s4
HEFTELSER

[1f Kjøper har fått seg forelagt bekreftet utskrift av grunnboken for eiendommen datert 17 . e?,2017, og
har gjort seg kjent med innholdet av denne. Kjøper har også gjort seg kjent med hvilke tiRglyste -
heftelser som kommer til å bestå tinglyst på eiendornmen etter overdragelsen.

[2] Eiendommen overdras frifor pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes forselgers
regning.

[3] Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning.

[4] Selger opplyser videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings-
og/eller utleggsfonetninger, utover det som pantattesten viser. Selger forplikter seg til umiddetbart
å underrette Megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted.
Videre forplikter selger seg til å bet¡ale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og sorn er
forfalt eller forfaller før overtagelsen fifr. g 9).

[5] Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfii, eventuelt midlertidig innfri for overføring til
annet pantobjekt, de lån som fremgår av bekreftet grunnbokkopi/oppgjørsskjema og sorn det ikke
er avtalt at kjøper skal overta.

ss
TINGLYSN I}¡GiSKKE RH ET

[1] Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares
hos Megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger ûfr. S 2)
og konsesjon er innvilget dersom ervervet er betinget av dette. Kiøper har plikt til å tinglyse skjãtei
når vilkårene for dette er oppfylt.

[2] Ved kontraktens underskrift utsteder selger et pantedokument med urådighetserklæring til megler
som lyder på hele kjøpesummen. Dokumentet tinglyses av megler for selgers regning straks
kontrakten er undertegnet. Dokumentet tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av
salgssummen og all utbetaling til selger skal inntil tinglysning av skjøtet finner sted, ha sikkerhet
innenfor kjøpesummens ramme.

[3] Megleren skal vederlagsfritt kvittere pantedokumentet t¡l avlysning og besørge dette slettet når
oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning.

[4] Alltinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av Megler. Dokumenter som skal
tinglyses må snarest overleveres Megler i undertegnet og tinglysingsklar stand.

s6
TILBEHøR

s tilbehør overtas i den stand det var ved besiktigelsen.

Sidð 4 av 7
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[2] Med eiendommen følger gjenstander som er på eiendommen og som etter lov, forskrifr eller annet

offentlig vedtak skal tilhøre eiendommen.

s7
SELGERS OPPLYSN INGSPLIKT'KJøPERS U NDERSøKELSER

fllselger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller

måtte kjenne til.
Dersom selger har gitt uriktige opplysninger vil det foreligge mangel.

[2] Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med

ved besiktigelsen.
Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjent til da avtalen ble inngått.

s8
FORBEHOLD OTI EIENDOi'Ii'IENS TILSTAND

fil Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven $ 3-9.

[2] Bestemmelsen her ínnebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel,

fravikes til ugunst for kjøper.

[3] Eiendommen har likevel mangel i følgende,ti$elle;*

a

a

a

a

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendomrnen som selger kjente eller måtte

kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man

kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom

eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved

annen markedsføring på vegne av selgeren Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at
opplysníngene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide.

Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra

kjøpesummen og forholdene ellers.

Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

se
OVERTAKELSE

[1] Eiendommen overtas av kjøperden 15.09.2017 kl.12.00 med alle rettigheter og forpliktelser slik

den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.
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l2l Kløper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

[3] Ved overtagelsen skal eiendommen av selger leveres i ryddig og rengjort stand, uten leieforho]d av
noen art, slik at hele,eiendommen leveres ledíg for kjøper.

[4] Risikoen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til
fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet da han kunne ha fått
overta bruken.

[5] Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen
bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer
for.

s10
KONSEKVENSER AV iIISLIGHOLD - REKLAIf,ASJOII

[1] Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppffller sine forpliktelser etter
avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve
oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessigdel av
kjøpesummen.

[2] Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppffller andre plikter etter avtalen, kan
selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppffllelse, heving,
erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eíendommen til
kjøperen.

[3] Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts
oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres
gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha
oppdaget misligholdet, jfr. avhendingsloven S 4-19 og g 5-7.

srr
FORS¡KRING

[1 ] Eiendommen er fullverdiforsikret.

[2] Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen, jfr S L

[3] Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre brhold som dekkes av forsikringen
før overtakelse opprettholdes kontrakten og kjøper har rett til å tre inn iforsikringsavtalen.
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1.

2.

3.

HELP Boligkjøperfors¡kr¡ng: Hvorvidt kiøper ønsker å tegne Boligkjøperforsikring fremgår av kjøpers

avkrysning idenne kontrakts 5 2 Omkostninger.

Det bekreftes at kjøper har mottatt informasjon om boligkjøperforsikring.

s 12,
B¡LAG

[1] Kjøper har fått seg forelagt følgende:

Sa lg soppgave med doku menter datert 24.07 .2017

Budjournal

Grunnbokutskrift datert 17 .07 .2017

[2] Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar
og ett beror

hos megler.

H ammerfest den 22.08.2017

øper

Måsøy kommune n Lill Torbjørg Leirbakken Børre Fagerhaug

Selger bekrefter at boligen tjener som:

E letles bolig med ektefelle

E itte felles bolig med ektefelle

Ektefelles underskrifr
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Lasse Danielsen

Klienten har snakket med vaktmester, som mener lynnedslaget skjedde våren 20L7, og at det ble
meldt fra til teknisk etat i Våsøy kommune umiddelbart. Ber om deres kommentar til dette.

Det har nå gått nesten en måned siden reklamasjonen ble sendt inn til kommunen uten at vi har fått
noe særlig svar på noe som helst. Det er derfor fint om vi får en tilbakemelding snarest.

Fra:
Sendt:
Tit:
Emne:

Hei,

Viser til tidligere innsendt reklamasjon

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

Telefon: 22 99 99 36 | E-post: mls@help.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Oslo
www.help.no

(ùHELP

Mari Løvdahl Senstad <mls@help.no>

onsdag 15. november2017 10:26

Lasse Danielsen

VS: Reklamasjon sak 1 13485

F 0RSt r{t}Ilt¡Ê

Nå kan du enkelt følqe saken din på Min side

Fra: Marí Løvdahl Senstad
Sendt: 20. oKober 20L7 l4:L2
Til :'lill.torbjorg@masoy. kommune.no'
Emne: Reklamasjon sak 113485

Måsøy Kommune v/Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken
Torget I
9690 Havøysund Oslo,20.10.2017

Vår ref: 113485
Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

REKLAMASJON ETTER KJØP AV BOLIG - Lærerbolig Måsøy, 9692l'lålsøy (Gnr. l2,Bnr.76 i Måsøy
kommune)

Jan Børre Fagerhaug har kjøpt ovennevnte eiendom av Måsøy kommune.

Det er avdekket at det har skjedd et lynnedslag i røropplegget som har førttil at alt av vannrør er smeltet og ødelagt.

På vegne av kjøper reklameres det vedrørende ovennevnte.

1



Det er ikke gitt opplysning om ovennevnte ved avtaleinngåelsen og denne side anser dette som en kjøpsrettslig
mangel. Vi vil komme tilbake til kravets størrelse.

Selger oppfordres til å besiktige eiendommen og ta stilling til rettingsadgangen. For ordens sþld understrekes det at
retting må finne sted innen rimelig tid, og at fristen løper fratidspunktet for denne reklamasjonen.

Dersom selger ønsker å besiktige forholdene, og eventuelt benytte utbedringsretten, bes det om at undertegnede
kontaktes for nærmere avtale. Det forutsettes at vi hører fradere innen to uker dersom dette er aktuelt.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
lurist

Telefon: 22 99 99 36 | E-post: mls@help.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Osto
www.help.no

(.}HELF
F0Êsr{Rr}¡f¡

Kopi: kjøper

2



Lasse Danielsen

Fra:

Til:
Sendt:

Emne:

Hei,

Den er grei.

Hører fra dere.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

Telefon: 22 99 99 36 I E-post: mls@help.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Oslo
www.help.no

S)HELP

Mari Løvdahl Senstad < mls@help.no>
fredag 24. november 2O17 12:50

Lasse Danielsen

SV: Reklamasjon sak 113485

Ff¡ÞsI hÊIt¡0

Nå kan du enkelt følqe saken din oå Min side

Fra : Lasse Danielsen [mailto : lass@masoy. komm une. no]
Sendt: 24. november 2017 L2:46
Til: Mari Løvdahl Senstad
Kopi: Ingrid Majala
Emne: SV: Reklamasjon sak 113485

Hei

Saken ligger til vurdering hos KLP forsikring. Svar kan ventes tidlig i neste uke.

Kommunen vil vurdere hvordan saken blir håndtert videre når det foreligger svar fra KLP

Dette til orientering.

Fra: Mari LØvdahl Senstad [mailto:mls@help.no]
Sendt: onsdag 15. november 2OL7 LO:26

Til: Lasse Danielsen <lass@masov.kommune.no>
Emne: VS: Reklamasjon sak 1L3485

Hei,

Viser til tidligere innsendt reklamasjon
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Klienten harsnakket med vaktmester, som mener lynnedslaget skjedde våren 2OI7, og at det ble
meldt fra til teknisk etat i Måsøy kommune umiddelbart. Ber om deres kommentar til dette.

Det har nå gått nesten en måned siden reklamasjonen ble sendt inn til kommunen uten at vi har fått
noe særlig svar på noe som helst. Det er derfor fint om vi får en tilbakemelding snarest.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

Telefon: 22 99 99 36 | E-post: mls@help.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1B7o vika 10124 osto
www.help.no

S)HELP
F tag t xn $¡G

Nå kan du enkelt følqe saken din oå Min side

Fra: Mari Løvdahl Senstad
Sendt: 20. oktober 20L7 t4:L2
Til:'lill.torbjorg@masoy. kommune.no'
Emne: Reklamasjon sak 113485

Måsøy Kommune v/Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken
Torget 1

9690 Havøysund Oslo,20.10.2017

Vår ref: I13485
Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

REKLAMASJON ETTER K:lØP AV BOLIG - Lærerbolig Måsøyo 9692 Måsøy (Gnr. 12, Bnr. 76 i Måsøy
kommune)

Jan Børre Fagerhaug harkjøpt ovennevnte eiendom av Måsøy kommune.

Det er avdekket at det har skjedd et lynnedslag i røropplegget som har ført til at alt av vannrøÍ er smeltet og ødelag¡

På vegne av kjøper reklameres det vedrørende ovennevnte.

Det er ikke gitt opplysning om ovennevnte ved avtaleinngåelsen og denne side anser dette som en kjøpsrettslig
mangel. Vi vil komme tilbake til kravets størrelse.

Selger oppfordres til å besiktige eiendommen og ta stilling til rettingsadgangen. For ordens skyld understrekes det at
retting må finne sted innen rimelig tid, og at fristen løper fra tidspunktet for denne reklamasjonen.

Dersom selger ønsker å besiktige forholdene, og eventuelt benytte utbedringsretten, bes det om at undertegnede
kontaktes for nærmere avtale. Det forutsettes at vi hører fra dere innen to uker dersom dette er aktuelt.

Vennlig hilsen

Itlari Løvdahl Senstad
J u rist

Telefon: 22 99 99 36 | E-post: mls@help.no
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HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Oslo
www.help.no
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Kopi: kjøper
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Lasse Danielsen

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

F DÊS ¡ n*I|¡ù

Mari Løvdahl Senstad <mls@help.no>

onsdag 29. november2017 16:03

Lasse Danielsen

SV: Reklamasjon sak 1 13485

Følg opp
Flagget

Hei,

Har dere hørt noe fra KLP?

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

Telefon: 22 99 99 36 | E-post: mls@help.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Oslo
www.help.no

$)HELP

Nå kan du enkelt føloe saken din oå Min side

Fra : Lasse Dan ielsen [mailto : lass@masoy. komm u ne. no]
Sendt: 24. november 20L7 12:46
Til: Mari Løvdahl Senstad
Kopi: Ingrid Majala
Emne: SV: Reklamasjon sak 113485

Hei

Saken ligger til vurdering hos KLP forsikring. Svar kan ventes tidlig i neste uke.

Kommunen vil vurdere hvordan saken blir håndtert videre når det foreligger svar fra KLP

Dette til orientering.

Fra: Mari Løvdahl Senstad [mailto:mls@help.no]
Sendt: onsdag 15. november 2017 LO:26

Til: Lasse Danielsen <lass@masov. kommune.no>
Emne: VS: Reklamasjon sak 113485

Hei,

Viser til tidligere innsendt reklamasjon
1



Klienten har snakket med vaktmester, som mener lynnedslaget skjedde våren 2077, og at det ble
meldt fra til teknisk etat i Måsøy kommune umiddelbart. Ber om deres kommentar til dette.

Det har nå gått nesten en måned siden reklamasjonen ble sendt inn til kommunen uten at vi har fått
noe særlig svar på noe som helst. Det er derfor fint om vi får en tilbakemelding snarest.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

Telefon: 22 99 99 36 | e-post: mls@helo.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Osto
www.help.no

(.)HELP
FSÞStile¡ilG

Nå kan du enkelt følqe saken din oå Min side

Fra: Mari Løvdahl Senstad
Sendt: 20. oktober 20L7 I4:L2
Til :'lill.torbjorg@masoy.kommune.no'
Emne: Reklamasjon sak 113485

Måsøy Kommune v/Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken
Torget I
9690 Havøysund Oslo,20.10.2017

Vår ref: 113485
Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

REKLAMASJON ETTER K;IØP AV BOLIG - Lærerbolig Måsøy, 9692 ìl'{iâsøy (Gnr. 12, Blnr. 76 i Måsøy
kommune)

Jan Børre Fagerhaug har kjøpt ovennevnte eiendom av Måsøy kommune.

Det er avdekket at det har skjedd et lynnedslag i røropplegget som har førttil at alt av vannrør er smeltet og ødelagt.

På vegne av kjøper reklameres det vedrørende ovennevnte.

Det er ikke gitt opplysning om ovennevnte ved avtaleinngåelsen og denne side anser dette som en kjøpsrettslig
mangel. Vi vil komme tilbake til kravets størrelse.

Selger oppfordres til å besiktige eiendommen og ta stilling til rettingsadgangen. For ordens sþld understrekes det at
retting må finne sted innen rimelig tid, og at fristen løper fratidspunktet for denne reklamasjonen.

Dersom selger ønsker å besiktige forholdene, og eventuelt benytte utbedringsretten, bes det om at undertegnede
kontaktes for nærmere avtale. Det forutsettes at vi hører fra dere innen to uker dersom dette er aktuelt.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Jurist
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Telefon: 22 99 99 36 | E-post: mls@help.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Oslo
www.help.no
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Kopi: kjøper
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Lasse Danielsen

Fra:

Til:
Sendt:

Emne:

Oppfølgingsflagg:
Forfaller:
Status for flagg:

Mari Løvdahl Senstad < mls@help.no>
fredag 1. desember 2017 13:12

Lasse Danielsen

Sak 113485 Lærerbolig Màsøy

Follow Up

søndag 3. desember 2017 11:15

Flagget

Hei,

Jeg må dra fra kontoret nå, så fint om du setter klient på kopi i mailen du sender angående saken, slik at han også får
den før helgen. Mailadressen er faja@live.no.

God helg når den tid kommer.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

Telefon: 22 99 99 36 | E-post: mls@help.no
HELP Fors¡kring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika 10124 Oslo
www.help.no

(.)HELP
FonståntflG

Nå kan du enkelt føloe saken din på Min side

1





Lasse Danielsen

Fra:

Tit:
Sendt:

Emne:

Mari Løvdahl Senstad < mls@help.no>
mandag 4. desember 2017 15:22

Lasse Danielsen

Sak 113485 Lærerbolig Mâsøy

Hei,

Kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding fra dere. Når kan jeg forvente dette?

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
Advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat Øystein Landmark

Telefon: 22 99 99 36 | E-post mls@help.no
HELP Forsikring AS I Essendrops gate 3, Majorstua
Pb 1870 Vika | 0124 Oslo
wulul.help.no

(ùHELP

Nå kan du enkelt følqe saken din på Min side

1





Lasse Danielsen

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Mari Løvdahl Senstad <mls@help.no>

mandag 1 1. desember 2017 11:35

Lasse Danielsen

Sak 113485 Lærerbolig Måsøy
1 13485-KK.pdf; 1 13485-SO.pdf; 1 13485-OP.pdf; bekreftelse fra eirik

hargaut.pdf

Følg opp
Flagget

Måsøy Kommune
v/ Teknisk sjef Lasse Danielsen
Torget 1

9690 Havøysund

Oslo, 1 1.12.2017
Vår ref: 113485

REKLA¡1IASJON ETTER KJøP AV BOLIG - Lærerbolig Måsøy,9692 Måsøy (Gnr. 12,8nr.76 i Måsøy
kommune)

Viser til tidligere innsendt reklamasjon.

Vedlagt følger:

Kjøpekontrakt
Overtakelsesprotokoll
Salgsoppgave
Notat fra vaktmester Eirik Hargraut

Sakens faktiske side

Kjøper overtok boligen 23. september 2017. Kort tid etter overtakelse ble det avdekket at vannrørene var smeltet som

følge av lynnedslag. t\øper kontaktet da Help Forsikring, som sendte reklamasjon til selger.

Det foreligger uttalelser fra vaktmester Eirik Hargraut om at han har registrert lynnedslaget våren 2O17, og at han

meldte fra tilteknisk etat i kommunen. Se e-postkorrespondanse vedlagt.

Sakens rettslige side

Manoel etter avhl. S 3-7, jfr. S 3-9 første punktum:

Det anføres at det er holdt tilbake opplysninger i forbindelse med salget.

Selger har holdt tilbake opplysninger om at det har vært lynnedslag i vannrørcne.l lølge Eirik Hargraut ble dette meldt

i fra om til teknisk etat i kommunen våren 2017. Selger har dermed hatt kunnskap om forholdet

I verditaksten fremgår det kun at "det er sannsynlig at det har vært rørbrudd på vannrør i vaskerommet". Et brudd i

vannrør er imidlertid ikke det samme som det skadeomfanget som nå er avdekket.

På bakgrunn av redegjørelsen over anser denne süe det bevist at selger kjente eller måtte kjenne til at det hadde

vært lynnedslag i vannrørene.

Kjøper har hatt grunn til å regne med å få opplysninger om det ovennevnte.

1



lnnvirkningskriteriet må også anses oppfylt. Dersom man hadde fått opplysninger om at røropplegget var skadet og
smeltet som følge av lynnedslag ville dette utvilsomt vært av betydning for hva den gjengse t<¡øpeinaOOe vært villié tit
å betale for boligen.

Det foreligger med dette en manget etter avhl. g 3-7, jfr. g 3-9 første punktum.

Manoel etter avhl. $ 3-9 annet punktum:

Under enhver omstendighet er awiket fra det vår klient kunne forvente så alvorlig og omfattende at
vesentlighetskriteriet i avhl. g 3-9 annet punktum er oppfylt.

Kjøpesummen var på kr 250 000. De totale utbedringskostnadene er ikke dokumentert enda, men vil sannsynligvis
utgjøre en høy prosent av kjøpesummen.

På bakgrunn av opplysningene som forelå ved salget hadde l<¡øper grunn til å regne med en del oppussingsarbeider,
men det var ingenting som tydet på at det var nødvendig med arbeider med vannrøtene av et slikt omfang som nå er
avdekket. Det er derimot fra selgers side holdt tilbake opplysninger tilknyttet det som nå er avdekket. Det vises til
anførslene ovenfor under $ 3-7.

At det nå er behov for så omfattende utbedringer utgjør et avvik som medfører at eiendommen er i vesenflig dårligere
stand enn V,¡øper kunne regne med. Det anføres derfor at det foreligger mangel etter avhl. g 3-9 annet punklum

Selger anfører at boligen ble solgt "som den er" og at kjøper har kjøpt det han har sett. I følge kjøper, og som skrevet
i overtakelsesprotokollen, var det imidlertid så mye rot på eiendommen, at det ikke var lett â insþisere héte Ooligen på
visning. Når heller ikke takstmann har sett eller bemerket sotskadene som tyder på lynnedslag, kan det heller ikke
forventes at kjøper skal kunne se det.

Krav om prisavslaq. avhlS 4-12 2 ledd:

Det vil kreves prisavslag lik utbedringskostnadene.

Krav om erstatninq. avhlS 4-14

Det vil kreves erstattet kostnader for erstatningsbolig for den tiden boligen er ubeboelig. Boligen er ubeboelig som
følge av at vannrørene er ødelagt.

Det anføres at det foreligger skyld på selgernes side, og således grunnlag for erstatning etter avhl. g 4-14 annet ledd
Det vises til redegjørelse under avhl. g 3-7.

Det oppfordres med dette til at kommunen melder inn skaden til sitt forsikringsselskap. Hvis det er egenandelen som
er problemet, kan det eventuelt inngås en avtale om at kjøper dekker denne.

Hvis kommunen ikke vil melde inn skaden til sitt forsikringsselskap, sendes det takstmann fra kjøpersiden for å
dokumentere kravet. Kommer derfor eventuelt nærmere tilbake til utbedringskostnader, samt kostnader for
erstatningsbolig.

En snarlig tilbakemelding imøteses.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

Ttf . +47 22 99 99 36
help.no
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{Ð HELT

Følo saken din på Min side

Denne metdingen er kun ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagÍ
informasjon. Dersom du ved en feit har moftaft denne meldingen, vennligst gi beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen og eventuelle utskifter
av denne umiddelbart. Vær også oppmerksom pâ at bruk av e-post har flere svakheter som gjør at opplysninger kan komme pâ aweie. Send

derfor ikke sens¡fiVe opplysninger pä e-post. Takk.
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Kj Øpekontrakt

Ret 5$0008/17IANGA
Omsnr: 53-0022/17

Lærerbolig Måsøy, 9692 MASØY
Kort beskrivelse av eiendommen

Kjøpesum: Kr 250 000,- | P-Rom: 99 kvm I BRA: 114 kvm

Garanti Harnmerfest Boligbyggelaget Nord I Strandgata 16 | PB 191 | 9615 | HAMMERFEST lTel.: 78

407644
Fax: 78 41 43 48 | hammerfest@garanti,no I www.garanti.no | 847 890 622 17592 06 17897

{'
û-
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Kjøpekontrakt
Kontraktens bestemmelser utñylles av lov om avhending av fast eigendom (avhendingslova) av 3. juli
1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett.

Mellom:

Navn: Måsøy kommune

Adresse: Torget 1, 9690 HAVøYSUND

Tlf: 482 41 623 Epost:

heretter kalt "selger", og

Navn: Jan Børre Fageúaug

Adresse:

Tlf: 925 40 238 Epost:

heretter kalt "kjøpef ',
er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

941 087 957

17096537751

sr
SALGSOBJ EKT'KJøP ESU II

Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom:

Lærerbolig Måsøy, gnr. 12, bnr. 76 i Måsøy kommune m/Eiet tomt, heretter kalt "eiendommen"

for en kjøpesum stor:

Kr 250 000,-
heretter kalt "kjøpesummen"

som gjøres opp på følgende måte:

lnnbetales innen overtagelse kr 250 000,-

Tllsammen kr 250 000,-

s2
Oi,lKOSTNI¡IGER

fll I tillegg til kjøpesummen må $øperOetate tølgende omkostninger uoppfordret til Garanti
Hammerfest Boligbyggelaget Nord, PB 191, 9615 Hammerfest, org.nr. 847 890 622 heretter kalt
"Megle/', samtidig med sluttoppgjøret, jfr. $$ 1 og 9.

6 250,-

^"1&ù_

Dokumentavgift til Staten (2,5o/o av kjøpesum): kr
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Tinglysningsgebyr skjøte til Staten:

Grunnbokutskrift

Tínglysningsgebyr pr. pantobligasjon:

H EL P Bolig kj øperforsikring Pluss (valgfritt)

HELP Boligkjøperforsikring (valgfritt)

kr

kr

kr

kr

kr

525,-

20y'.,-

525,-

12.000,-

I200,-

E Sum omkostninger (inkludert BoligkJøperforsikring Pluss) kr r9 504

n Sum omkostninger (inkludert Bollgkiøperforsikring) kr 16704

! Sum omkostninger (ekskludert Bollgkiøperforsikring) kr 7 504

OBS! Kjøpers/bankens pantedokumenter sendes direkte til:
Megleroppgjøret AS
Postboks 20
2301 Hamar

[2] Herti¡ kommer tinglysningsgebyr og attestgebyr, til sammen Rr.729,- for hvert pantdokument kjøper
må la tinglyse på eiendommen iforbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i

offentl ige avgifterþebyrer.

s3
OPPGJøR

[1] Oppgjøret mellom partene foretas av megler. Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt
innbetales til Meglers klientkonto nr.7592 05 17897 og merkes med 53-0008117.

Beløpet settes på rentebærende konto. Rjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er
innkommet på klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i $ 1.

[2] For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer kjøper til selger
lovens forsinkelsesrenter med den til enhver tid gjeldene prosentsats. Dersom det allerede
innbetalte beløp ikke kan disponeres av megler, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av hele
kjøpesummen tilfullt oppgjør samt omkostninger er mottatt på meglers klientkonto. Påløpte

forsinkelsesrenter avregnes fta avtalt overtagelse/forfall til betaling finner sted. Kjøper godskrives i

disse tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til meglers klientkonto. Fullt oppgjør anses ikke

innbetalt før også eventuelle påløpte forsinkelsesrenter er innbetalt. Denne bestemmelse gir ikke

kiøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i $ 1.

[3] Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter avregner partene direkte seg i

mellom, pr. overtakelsesdato

[4] Selgeren har ikke krav på å få utbetalt noen del av kjøpesummen før boligen er fraflyttet og

eventuelle panthaveres rettigheter er innløst eller frafalt. Selgeren er innforstått med at oppgjøret
foretas etter at det er mottatt melding fra Statens Kartverk om bekreftet hjemmelsovergang.

[5] Meglers honorarer og utlegg betales av selger iht. oppdragsskjema. Selgeren gir Megler fullmakt til
å heve gebyret og utleggene av oppgjøret. Dersom kjøpesummen i sín helhet medgår til å innfri
pantheftelser på boligen, og dette er klarlagt på tidspunkt for skriving av kontrakt, forplikter selger
seg til å innbetale vederlag og utlegg kontant til Megler ved underskrift av denne kontrakt.

1\w
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s4
HEFTELSER

[1] Kjøper har fått seg forelagt bekrefret utskrift av grunnboken for eiendommen datert 17. ç72O1T, og
har gjort seg kjent med innholdet av denne. Kjøper har også gjort seg kjent med hvilke tinglyste
heftelser som kommer til å bestå tinglyst på eiendommen etter overdragelsen.

[2] Eiendommen overdras frifor pengeheftelser. Eksisterende pengehefrelser skal slettes forselgers
regning.

[3] Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning.

[4] Selger opplyser videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings-
og/eller utleggsfonetninger, utover det som pantattesten viser. Selger forplikter seg til umiddelbart
å underrette Megler dersom slike fonetninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted.
Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og sorn er
forfalt eller forfaller før overtagelsen (fr. g 9).

[5] Selger gir herved megler ugjenkallelþ fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til
annet pantobjekt, cle lån som fremgår av bekreftet grunnbokkopi/oppgjørsskjema og sorn det ¡kke
er avtalt alkjøper skal overta.

s5
T¡NGI"YSN I}¡GISil(KERHET

[l] Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares
hos Megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger gfr. S 2)
og konsesjon er innvilget dersom ervervet er betinget av dette. Kiøper har plikt til å tinglyse skjøtet
når vilkårene for dette er oppfylt.

[2] Ved kontraktens underskrift utsteder selger et pantedokument med urådighetserklæring til megler
som lyder på hele kjøpesummen. Dokumentet tinglyses av megler for selgers regning straks
kontrakten er undertegnet. Ðokumentet tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av
salgssummen og all utbetaling til selger skal inntil tinglysning av skjøtet finner sted, ha sikkerhet
innenfor kjøpesummens ramme.

[3] Megleren skal vederlagsfritt kvittere pantedokumentet til avlysning og besørge dette slettet når
oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning.

[4] Alltinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av Megler. Dokumenter som skal
tinglyses må snarest overleveres Megler i undertegnet og tinglysingsklar stand.

s8
TILBEHøR

[1] Eiendommens tilbehør overtas i den stand det var ved besiktigelsen.
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[2] Med eiendommen følger gjenstander som er på eiendommen og som etter lov, forskrifr eller annet

offentlig vedtak skal tilhøre eiendommen.

s7
SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT'KJøPERS UNDERSøKELSER

[1]Selger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller

måtte kjenne til.
Dersom selger har gitt uriktige opplysninger vil det foreligge mangel.

[2] Kjøæren kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med

ved besiktigelsen.
Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjent til da avtalen ble inngått.

s8
FORBEHOLD OIUI EIENDOi'IMENS TILSTAND

[1] Eiendommen selges iden stand den var ved kjøpers besiktigelse, jft. avhendingsloven $ 3-9.

[2] Bestemmelsen her innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel,

fravikes til ugunst for kjøper.

[3] Eiendommen har likevel mangel i følgende,$felle;*

a

a

a

a

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte

kjenne til, og som K¡øper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man

kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom

eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved

annen markedsføring på vegne av selgeren Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at
opplysníngene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet itide.

Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra

kjøpesummen og forholdene ellers.

Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

se
OVERTAKELSE

[1] Eiendommen overtas av kjøper den 15.09.2017 kl. 12.00 med alle rettigheter og forpliktelser slik

den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.
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[2] Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

[3] Ved overtagelsen skal eiendommen av selger leveres i ryddig og rengjort stand, uten leieforhold av
noen art, sl¡k at hele eiendommen leveres ledig for kjøper.

[4] Risikoen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til
fastsaü tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet da han kunne ha fått
overta bruken.

[5] Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen
bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer
for.

sr0
KONSEKVENSER AV iIIISLIGHOLD - REKLAMASJOI.I

[1] Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter
avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve
oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, hevíng og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av
kjøpesummen.

[2] Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan
selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppfyllelse, heving,
erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til
kjøperen.

[3] Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts
oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres
gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha
oppdaget misligholdet, jfr. avhendingstoven S 4-19 og g 5-7.

srr
FORSIKRING

[1 ] Eiendommen er fullverdiforsikret.

[2] Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtaketsesdagen, jfr S L

[3] Dersom eiendommen blír utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen
før overtakelse opprettholdes kontrakten og k1øper har rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
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I
2

3

HELP Boligkjøperfors¡kr¡ng: Hvorvidt kjøper ønsker å tegne Boligkjøperforsikring fremgår av kjøpers

avkrysning idenne kontrakts 5 2 Omkostninger.

Det bekreftes at kjøper har mottatt informasjon om boligkjØperforsikring.

$ 12,
BILAG

[1] Kjøper har fått seg forelagt følgende

Salgsoppgave med doku menter datert 24.07 .2017

Budjournal

Grunnbokutskrift datert 17 .07 .2017

[2] Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar
og ett beror

hos megler.

Hammerfest den 22.08.2017

Selger

Måsøy kommune Lill Torbjørg Leirbakken Fagerhaug

Selger bekrefter at boligen tjener som

Elfetles bolig med ektefelle

I ilte felles bolig med ektefelle

Ektefelles underckriff
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MASØY

Enebotig med 3 soverom naturskjønt betlggende på Måsøy! Renoveringsbehov.

EARÂIITI'
ENEBouG uÅsøv
250 000

P-rom:99m2

Bra:114m2

Eierform: Eiet

Byggeår:1970

-



lnnledning

Bitder av eiendommen

Fakta om eiendommen

Vilkår

Plantegning

Nabolagsprof iI

Egenerklaeri ngss kj e ma

Verdi og [ånetakst

H ELP botigkjøperf orslkring

Budskjema

Forbrukerinfo om budgivning

Fremgangsmåten ved budgivning



ENEBOLIG MÅSØY

Vetkommen til Måsøy!

Boligeiendorn på Østervågen på Måsøy i område som er
bebygd med boligeç kirke og skole sorn er nedlagt.
Eiendornrnen ha r god tilgiengelighet på forholdsvis flat
tomt. Det er kort vei til antøpskai for hurtigbåt som

frakter passasjereç gods og biter. Hurtìgbåtert anløper
flere gangeri uka. På Måsøyer butikksom drivespå
dugnad. Skolen er nedlagt. Eiendommen har vesentlig med

utsatt vedlikehotd på f lere bygningselementer både

utvertdigoginnvendig. Det vurderes allikevel til at
eiendommen vilvære attraktiv som f ritidseiendorn.
Boligen har tidligere vært benyttet som lærerbolig.

Velkommen tit visning!

Ansvarlie mesler:
Andreai'Gam"gt
Eiendomsmeg I er/F ogan sva r I ig
ar'rdreðs.ga mst@ga ranti.n o
959 47 631

}{øKKELh{FORMASJO}I

Adresse

Prisa ntyd ning

Om kostninger"

Totalt inkl. omk *
Kommunale avgifter

BRA/P-ROM

Antall soverom#

Eie¡fo¡m

Boligtype

Byggeår

Tomt

Lærerbotig Måsøy

250 000

Omkostninger basert på prisantydning:

1. tokumentavgtfl2,Solo kr 6 25Û.-

2. Tingtysing skjøte kr 525,-

3. Tingtysing pantdokument kr525,- pr.

dokument

4. Grunnboksutskrift kt 204-

5. Boligkjøperforsik ring kr 9200,-

(vaþfritt)

Totatt kr 167O4,-

250 000,-

5 055

rr4lee
3

Eiet

Frittliggende enebolig

1970

1030. Eiet

â

* ForutsetnirEer: Regnestykket foÍutsetter àt det kun ti¡glyses en

låneobllgasjon og ðt eiendommen selges til prisantydning
* Prisånt.+omk. Hvis saþ til prisantydnin8
** Det er denfakliske brLften¿v¡ommet på mrkedsføringstidspunktet

som er avgjørende. Srrf en ¿v rommet k¿n være i strid med

byggteknisk fors krift og/eller rnaqgter godkjennelse i kornmunen fo¡
den¿ktuelle bruken.
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Fakta om eiendommen

0ppdragsnr.
s3-0008Æ7

Adressq

Lærerbolig Måsøy,

9692 MÅSøY

Beliggenhet

Boligeiendom på Østervågen på Måsøy

i område som er bebygd med boliger,
kirke og skole som er nedlagt.
Eiendommen har god titgjengelighet på

forholdsvis flat tomt. Det er kort vei tit
anløpskai for hurtigbåt som frakter
passasjerer,gods og biler. Hurtigbåten
anløper flere ganger i uka. På Måsøy er
butikk som drives på dugnad. Skolen er
nedlagt. Eiendommen har vesentlig med

utsatt vedtikehold på flere
bygningselementer både utvendig og

innvendlg. Det vurderes allikevel til at
eiendommen vil være attraktiv som
fritidseiendom. Fra eiendommen er det
utsikt østover mot Magerøya og

vestover mot Havøysund. Måsøya har

gode muligheter for småviltjakt.

Adkomst
Adkomst via. båt til Måsøy. Det går båt
til Måsøy noen ganger i uken.

lnnhold
Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad,

vaskerom, 3 soverom, wc og 3 boder,

Standard
Boligens standard er iht. byggeår.

Boligen bærer preg av utsatt
vedlikehold, og trenger betydetige
oppgraderinger for å komme opp til
dagens standard.

Tomten

1030
Lett skrånende tomt. Tomten er
hovedsaketig naturtomt.

Parkering

Parkering på egen tomt.

0ppvarming
Elektrisk oppvarming.

Lærerbolig Måsey
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Storrelse
BRA 114 kvm

P-Rom 99 kvm

0ppgitt areal er hentet fra vedlagt
takst/boligsalgsrapport

Eierform
Eiet

Byggeår

1970

Byggemåte

Enebolig oppført i enkelt bindingsverk i

tre, over grunnmur i plasstøpt betong.
Bjelketagskonstruksjoner i tre.
Stubbtoft under bjelkene mot
krypkjetler.

Yttervegger
Vegger over grunnmur er
konstruksjoner i tre.

Takkonstru ksjon er
Takkonstruksjoner i tre med

saltakform. Lufting er over raftene.
Vindskier og kledning under utstikkene
er med overflate behandlet bord.
Taktrobord montert på sperrene.

Taktekking og membraner
Taket er tekke med metallp{ater

Vinduer
2- isoterglass i trekarmer og rammer. I

tillegg koblet utførelse.

Ytterdører og porter
Ytterdører/ balkongdør i isolerkvalitet.
Balkongdør med 2-lags
isoterglass.Boddør i boddørkvatitet.

Utvendige bestag
Takrenner i plast med avrenning til
utvendige ned[øp.

Utvendigge overflater
Bygningen er ktedd med eternittplater
på alle fasadene bortsett fra ved

inngangspartiet hvor det er

tømmermann spane l.

Balkonger og terrasser
5øyleunderstøttet veranda i

trekonstruksjoner. Yttertrappa er i

galvanisert stå1.

Piper og ildsteder
5øyleunderstøttet veranda i
trekonstruksjoner. Yttertrappa er i

gatvanisert stå1.

Prisantydning
Kr 250 000,- + omk.

Kommunale utgifter
Kr 5 055,-
Kommunale avgifter inkluderer
feieavgift og renovasjon.

Eier

Måsøy kommune

Betegnelse

Kommunenummer 2018
Gårdsnummer 12
Bruksnummer 76

Bebyggelse

0mrådet består av spredt bebyggetse

hovedsakelig bestående av eneboliger-
og fritidsboliger.

Vann/vei/kloakk
Eiendommene er tilknyttet privat
vannverk iflg. Måsøy kommune. Måsøy

Vannverk AL

Regulering

Eiendommen er regulert tit botigformå1.

Reguleringsplan kan fåes ved

henvendelse tiI megler, eller ved

direkte henvendelse tiI servicekontoret
i Måsøy kommune.

Hvitvasking
Megler plikter etter
L0V-2009-03-06-1 1 å innberette
mistenketige pengeoverføringer.

Forsikring
Eiendommen er fullverdiforsikret.

Eierskifteforsikring
Det er ikke tegnet eierskifteforsikring
ifbm salget. Det er likevel utarbeidet en

egenerkleering som interessenter bør

gjøre seg kjent med før budgivning.
Egenerklæringsskjema er vedlagt
salgsoppgaven
lnteressenter oppfordres til å gløre seg

kjent med vedlagte
egene rklæringskjem a.

Vederlag

Provisjon 60.000,-
Uttegg 7652,-
Markedspakke 24 800,-
Transport visning 2 000,-

Boligkjrperf orsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper
har anledning til å tegne
botigkjøperforsikring. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven
og dekker all advokatbistand,
skadetakster og utgifter til
rettsapparatet. Forsikringen har ingen

egenandel. Forsikringen tegnes senest
på kontraktsmøtet. Les mer om

forsikringen i salgsoppgaven.

Dokumenter på foresprrsel
Reguleringsbestemmelser,
festekontrakt ( i de titfetter tomten er
festet) og ferdigattest/midtertidig
brukstillatelse utleveres på forespørsel
til megler.

Produksjonsdato

2077-07-24

Lærerbolig Måsey
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Vitkår
Kjøper man fast eiendom er det setve
grunnen med påstående bebyggelse
man kjøper.0m fast eiendom sies det
ofte at grunneieren har fri rådighet
over eiendommen innenfor de

begrensninger som følger av gjetdende
lovgivning og andres særlige
rettigheter til bruk av grunnen. Ved at
eiendomsretten omfatter de
rådighetsformer som ikke er positivt
unntatt ved lov eller særliger
rettigheter for andre enn eieren, sies
det ofte at retten er negativt
begrenset,

0pplysninger som fremgår i denne
satgsoppgaven er i hovedsak gitt av
nåværende eier. Megler har også
innhentet informasjon fra andre
titgjengelige kilder. lnteressenter
oppfordres til selv å foreta
undersøkelser som kan ha betydning
for eventuetle handlingsvalg forbundet
med bud/kjøp av eiendommen.

Det oppfordres speiselt til å:
. Besiktige eiendommen nøye, gjerne

sammen med bygningskyndig
p erson.

. Undersøke vann- og kloakkforhold

med kommunen.
Undersøke reguleringsf orholdmed
kommunen.
Undersøke stuk/avløp på bad.

lnteressenter som mottar informasjon
som oppfattes ikke å sammenfa[[e med
inf ormasjonsnen gitt i salgsoppgaven
oppfordres til å ta dette opp med
megler snarest. Eiendommen selges i

den stand den var ved kjøpers
besiktigelse evt. da kjøper kunne ha

besiktiget eiendommen (as is), jfr.
Avhendingsloven $3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i

følgende tilfeller: Når kjøper ikke har
fått opplysninger om forhold ved
eiendommen som selger kjente eller
måtte kjenne tit, og som kjøper hadde
grunn til å regne med å få. Dette gjelder
likeveI bare dersom man kan gå ut fra at
det har virket inn på avtalen at
opplysningene ikke bte gitt.

Når selger har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå

ut fra at opplysningene har virket inn på

avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide.

Når eiendommen er ivesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn
til å regne med ut fra kjøpesummen og

forholdene ellers. Når eiendommens
tomt har et vesentlig mindre areal enn

opplyst av setgeren. Det forutsettes at
skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom
kjøper ikke ønsker at skjøtet skaI
tinglyses, må det tas spesielt forbehold
om dette i bud. I de tilfeller hvor
kjøpers kreditor krever forsikring/
garantistilletse fra megter utover de

krav som stitles i lov om

eiendomsmegling må kjøper dekke
eventuette kostnader forbundet med
dette.
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LøsØre og tilbehør

Her fremgôr hvilke løsøre som skol følge eíendommen dersom dette var pô eiendommen

ved kjøpers besiktigelse og onnet ikke er ovtolt. Det gjøres spesielt oppmerksom pâ ot hvitevorer

ikke medf ølger ved overdrogelse dersom dette íkke er som en integrert del av innredníng.

01. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte 10. B0LIGALARM (der denne er knyttet tiI en avtale
forutsettes det at avtalen kan overdras til
kjøper).02. VARMEKILDER: Ovner, kaminer og panelovner,

uansett festemåte. Varmeovner på hjut
medfølger tikevel ikke. Dersom beboelsesrom
mangler oppvarmingskitde ved besiktigetse,
medfølger ikke oppvarmingskitde.

03. TV RADI0 0G MUSIKKANLEGG: TV-antenner og
fellesantegg for TV herunder parabolantenner
(dersom tuneren ikke følger med må dette
særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert
TV/ftatskjerm med tilhørende festeanordning
samt musikkanlegg f øIger likevel ikke med.

04. BADER0MSINNREDNING: Badekar, dusjkabi-
nett, speil, hylter, håndkle- og glassholdere samt
såkalt baderomsinnredning, herunder overskap.

05. SPEILFLISER, uansett festemåte.

06. SKAP: Garderobeskap, kjøkkeninnredning etc.,
selv om dissè er løse. Vitrineskap, skjenk og
lignende som ikke er en del av innredningen,
f øIger ikke med.

07. MARKISER, PERSIENNER OG

GARDINOPPHENG.

08. AVTREKKSVIFTER av alle slag.

09. LYSKILDER: Kupler, lysstoffarmatu¡
fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner
med spotlights samt utelys og hagebelysníng.
Vegglamper, krokhengte [amper, herunder
lysekroner, prismelamper og Iignende følger
likevelikke med.

11. UTVENDIGE 5ØPPELKASSER og eventuelt
holder tiI disse.

12. POSTKASSE

13. PLANTER, BUSKER 0G TRÆR som er plantet på

tomten eller ifastmonterte kasser og lignende.

14. FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ.

15. 0LJE/PARAFINFAT: Eventuell beholdning av
parafin/fyringsolje avregnes direkte me[[om
partene per overtakelsesdato.

16. GASSBEH0LDER tilgasskomfyr og GASSPEIS.

17. STIGE: Brannstige og lignende der dette er
påbudt,jf. kapittet 2 i Forskrift om
brannforebyggende tiltak. Feiestige der dette
er påbudt,jf. kapittel 2 i Forskrlft om
brannforebyggende tittak.

18. BRANNSLOKNINGSAPPARAT/BRANNSLANGE
og RØYKVARSLER er påbudtjf. Lov om brann-
og eksplosjonsvern $ 6 første tedd

Lærerbolig Måsry
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Matrikkel
Kommune'
AdrÊaÉe

Gnr l1: Bnr 78
2O1E üASøY I(OüTIU¡¡E
ttárey, ttlX ilÅSøY

ÀnqRKEÕSVEROI {nûrynat salgsverdi)'

KR.

Uücn ¡v ¡rutori¡erl mçdle¡nrloret¿k I f{TF
Prcton Ha¡nmerfegt AS
Pb 472, Sõ15 HAMMËRFEST
Ielefsn g0 9S 72 ?3
Organlsasionrnr: 912 1 69 642

gerüfirrrf tekstmrrin:
Odd ldar Johansen
Ïelefon: 90S *7 273
E'posl. oddjohansÈn@prstonlakÊl,no
Eollc: U¡vhenglg takrtmann

ÊÊuKgÀnEåL fBña¡
114 m¡
65 ¡nt

ARÊÁL P.ÊOTT:

$9 rn'
0mt

';

tftskrlftsd¡to;
Dato befarlng:

?,ï,(i6,:üt7 Oppdraç nr I t55
1?.0Þ ?01 7

û
NORCES
ÏAK5ÉRINGS
FÛRBUNOh.lÈi¡g

Læreóolig:
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l,lÊtrü*û1.

l{¡rnmuns
AtarcE:

Gnr 1?: Brit ?€

tûf È MÂsøY l(t¡fiiuilË
Må¡¡y" 9d9? ft{LtðY

Prolofi Hemmül¡gt AS

Pb ¡172. sstf HAt'ffúãRFEgT
Tölclofi tt Es ?2 ?3 æ

htÅ¡r ir

Takstmannens rolle
O€nn! fåpggrtên €r stnrbÈidFt {v cn uarrhengl¡ tðtstrñðnñ ulen bahdlng€r t¡l andrû ùktórÊr I eiendornsht¡niþn. Tâtrlrhðnnan hrr verken

¡is¿ttelsc¡fqrh{rld tll ell¡r úkonomlsh lntarrrsss I 5¡n oppdrðgrÍivÊÊ virlromhût. For nærmere berkrtwls¡ ¡v kr¡vpnê lil låkstmðnnenr
lnteg¡ltrt, sC låkserlnt¡br¿n5¡ens €ll5kÊ rctnangsll¡lêr gå w¡rru¡,r¡lf.no,

Forutsetninger

Egne forutsetninger
Alþ utvêndlgê llater be rktiget ka Þakken, Ksldloü er besrktþet fra lukc I himlingen. Kaldlofrcl over bodavdclingan er ikka
besildqet.
Ktypklollor or hun delvis bssiktigrt i frerne del på grunn av vanekclig t,lgrongelighet pá grunn av avtall på grunnen og
rsrslrekk.

Grunnboküt$knf oo bygqeeaksmsÞpc er ¡l(kÈ kõfitro{lê¡t

Konklusjon og markedsvurdcring

Verdit¡ksten er utfrrt ¡ht. f{Ttr re¡ler. NS 39ilt}:lO1L q Trkrtbrtnsjrns ietnrntellnisr for arealmállng'. Dct b¡merker rt rommcne¡ ùruk
&an være i *trid med byg8eforuhrlfte ne ¡elv om de ar üåleve¡dlle Èttcr a'¡g 3$"fit. 5e for$wls under Àrealer I rôFporten T¡k¡ten rr lun
hare* p:i en enl¡el vl¡r¡ll bêfsrlnÍ ¡tsn lnngrep i by¡gverket- Det e¡ ikke foretrtt tttkktåklnger ellrr mnen fsrm lor enlle målinger, Det er
ilrte flyltet på mdbler, tcpger, berlekerldus¡krhrmtt, hvitev¡rer elle¡ ¡ndrë gilËnctåndêr. ßrpporrcn er c¡ ten verdltakst og må lkla
lorvçkrles med €n tllst¡ñdrrãppÕrt, rom beskrtvêr bvgßvcrkçt¡ tekn¡r*ß tilrtind. Þetts ksn mrdf6r¡ tt dÈt k¡n være rkader/men¡ler ved
eiqndommen som iklce lr€mkommÊr ¡ tåksten" Takitm¡nnen er ií|(Ê rnevarhg lor rnmgkrnde opdyrninger om fe¡l/m¡ngter rom itke
kunne oppdagcå ettsr å h¿ undenskt t¡ksrobjÊhtrl eofii bc¡trevet wenfor. T¡ksllro¡klu¡jonen bilorer seg pl oblakrets rllsÌånd, ¡¡ih dËl
frcm¡to baf¡rintsda6*n. t(undeo/iekv¡rÊntÊn siËl tera glennom doksmentet fc¡ bruk oÍ gi tilbatemeldinB tit t¡krtmrnnên hvi3 dct finnçt

loñr búr réÍer qpp, $rir rapporten er çldre enn 6 månçfg¡, b¡r t¿lÉtmannÊn konlôlt€s for ny bclaring og oppd¡trrlng.

En urrdi- o¡ llncttkrt cr lnçn ttlrtrndx¡Ffoft. llorger Tebcrlng*orhrnd ¿nùef¡lcr ¡t dÈt vÊd om¡.tnfn¡ lv boli¡cr brnylter m
msú urrdltt*rt,

far Docnhrtcr:
Á.È¡lmfllnÉPnë I denne rapporlen bar t{3 !940:1O1t ¡om ütgångspuakt. Preslserrn¡er lor enlelte a¡e¡lbagreper og daflnir¡o¡Êr I

lorbi¡dalsc med ¡rcalmåhn¡ wd omretning og/gller vordi¡pttlng å$ boèoheler er betk,elml I 'Trksedr¿sbmosjenr rehingslinier for
arealmåling- l0l4'. Areaf oppgt¡ r hele lvadratmeter i r¡pForton, og glelder for det Udsfñrn[t oppmåltngen trnt rted. Ved marltcdrfuring
rv boli¡er rkal drt bonyttas âgne ðreðlb€tf,tnëlrsr: FROM ûgS'ROM. Fr¡rnærroo. o¡ sekundærrom (P-ROM dt FßOMI. fordeltng mellom
dtrse er barert på r€tninErliniene o* talrfnÌðnñ€ns e¡et rklÍnn, [n bruksendring rv et rsm ken he betydnlng lor hvllken kate8orl rommet
ttlhorer.
Målev*rdige arealet Sltrre åpningar con n6dvcndige åpninger r etrrþ¡killer for trrpp, he6er, rjakter og llgncnde, regñÊi ikft€ mêd i
et¡ÌEnr real. llvi* Îr¡¡¡p lnngår i lpningen, rtgnci trâppçnr horirontalpro¡ekrfon med I etasienl rreal. flom ¡k¡l hå ¡tlümrt og g¡ngbrrt
gulv. fiommcne bruk lun r¡¿ere I ¡trid med byggeforstriftcr¡q seþ om dr er rnåleverdi8e,

il¡rl¡d¡verdl {normrl s¡lg¡vlrdll Kr. lhke f¡¡t¡¡tl

Frs e¡ertdomffran tr det ulgrkt rnot Magerøye og v€stqver rnot Måsoya.
Màsoyr hËr güde mulighetar for umåvilliakl,
Det er agen rernedyrstamme på oya. Donne er eannsynligvis I pnvat eic,

pË6sas¡er€r
nedlagt
¡ôm fi¿kter

k¡rl(ê somskole 8fog
Ei fsanløp*k hurt¡gbå1

både ulvondig rnnvendig0g

(]{:tr{lr ,ìr 1 l5l) Btíalttg$'tt;tt: t i ljil !{J I i lï,¡1e I ¿v ü



Mrril*ül'
l{onrmu¡r:
Adrc¡m:

Grn l? Elr¡78
u{¡ I t t lÅsø;Y KOfWtlU }¡E

Må9!'. 16ü? MAËøY

Frdlon H¡nìm.¡frê! AS
pb, ¿?2, 86t5 llAÀîÎ{fRFEST
Ïålülm Sû Ée ?2 73 G

Befarings- og eiendomæpplysni nger

l{unde:

Erfrrf nglühtedo:
- odd

Eiend-qmanaglingGrnEnt Hammaileat

17.0ê,20r?.
Tlt sr' 99 72 73

F¡ggþ4nc:
Adkom¡tvcl:

Ssrvltt¡lbn

Om tomþn:

vtll! _
rvlrp:

y94ç.[til â yçç_o¡E[ort i!ncnhold til bruseg(ikk og-lranderd þ_f.Þygg"€-N$!,

B.v¡{rÞ!!ïgggEp,.-!e..!resþ!e!19n?1ry!9.q8*
oqlg{!:y_qjglr_luçlqryq qqqgl_qf mglg { kls$ bil helt rrem.

17. QOO lfelgc Eiçndomsdat¡fure! -e-?þr,!& 196

tll gt qvlgpctgl¡¡ll-flq¡¡. men det er tkke

çf
cr forholdcvlo llat noe dcrånende mot rst.

vannkommunall

eq!!g! !e!þgFr.{4_al}'.! _l!!8¡r
6n bollg på el pl_ql gg ut¡qf.

or¡ sûrvitultêr IÕct er ikhe

Få torfl¡å

_ Flllrïeåtet _ -

Hþmmelrhavar:

Areal:

þa Eiendomsdsta.

[,TAgøy

1/1

1? B¡r ?6

lføloc Êicndornsdate.

üÊ¡.qv-

Esr,ç
Eíendomedale.no

gtBþ!. ..Sida_r
17 .06.2017

fiakornmer l(¡rtvÊrk"Stätgnglsg 0s
tilletemed fr8]sç SlstÊfl g¡€nnom

NÕË¡ésslÉkapet

11,04.2t17

Opplyrningcne kan

-D_e_t¡ng¡tü{e_ .Oato ¡Kg-qr¡r¡gnþr
Rtsi;trÊrl un der b€farhoen

I Utskriûsdsto. Ubekrellet .Jl¡krifr.

ikkc ejour elÞr det kan
tag dr¡for forbÊho¡d om

i^l¡lgnr ¡¡ ltgj B+r.crtrtgs,J¡lr: ! ¡ 0d-. 2Sl I $rrle -i :u Å



hlåtrikkst
Kornmunr¡

,A¡Jress¿:

{ìnr 1T Enr 7È

!rl1ð MAsøY Kr3*lMUhË
ù'lúsÉy, 1169ã MAsrðY

Fftt¡n HårflfllFrfnsl. AS

Fb .l¡â. 96 5 HA¡¡4MERFFST

Tùla{on: St å¡ f3 13

Bygninger på eiendommen
Lærerbolig

Bygnlngrdrts
Syqgeår: 197t¡ Krlde lfølgc Fiendoatsdata

Soliqen sr ikke i btuk F.t.

BülrgÉ,n et opplørl ¡ henhold l{l vsnlig bygge*ktkk og slandard for byggeåret.

Êygnrngen hrr ees€nllig utsålt vedftkehold på de lleste bygningodèler både ulvend¡å og tnrrvendig.

I

Standard

Verllikchold
Det er san at det har vært rørbfudd vanrìrøl l

¡-ìÉ eqcl ìtvtnËl , ra6Foriens fùrulsrlnfrqër ffi4t útÈlllrnqdnll oi¡ qålerqrdi-¡€ àttele¡

Kommontrr rrerl
Ðppnnálle ¡realer sr utfgrt mol rnûveÍrdige veggflater ev yttÊrvegger (BFA.bruksarcalÌ,
B¡utloareal {BTA:_Þg1lSq{9_¡l} g¡ !3!lag! areq! ð! glqqllg,Elittlqe tykkelse Þa ylËIvesser 

_

!(snüüulcrjon.r og ln nvcnd lgt fgrùold - LrllÉolig
Bygning, generelt

Frit{tiggende bygnrng op_pf.ort I.lrekÕnå1Íukalon6r på grunnmur r plasstop-t þctor_rg,

Glunn og fundamenter" ganarult

trunnfarhold ellsr fund¡menler¡ngsmelode er rkke k¡ent, men det er vesenllig û1ed 5ånd uñder bes¡(jedênt rna*dekke
{Jet €r ventrlen krypk¡eller under balrge* rned adkómÊt gieñnorn luke under verandaen

Grunrler¡ ¡ lqelleren er sand

Erlde fra krypk¡elfer

f.t

Frittbarcndç dekker

B¡elkelagskonslruksloner r tre. Stubhlot iindår bielkene mot hrypkfeller

ú11i.lf tt,rf,5.lüli ' .' :,ii llJ I .r.ir I ¡,, l

I
t'l
I'Ì.

$åkslt<rtr 5-ÎoM

1Ã

15

! xo.nr"""rot

1å5

frrd

ArudEr

E!ã3¡Ë

Sum

EelÌo¿råsl

if l 
^ 

ñ'
lrrvtsãóËlþRÅ nt
f'nmsr t'"RilM

99t14

i14

'1. etas,è

!o¡rfonlc.!¡_r¡
Etäs,e

'1, etaeje

Prirnærare¡l (P-ROMI

rVrndfang, ganq stue hiøklten, bad. uaske¡orn. 3
isovçfom. ,.!c

Sekunciæra¡eat {S-ROM}
Bod 1, þod 2, bod 3



iilrtr¡lrkd
Komr¡t¡ne'
,{dre¡¡a:

Gnr t2 Br¡r 7õ

1€Iã LlÀsøY t(OMiltu¡tË
M.¡s¡ï, 9óS! MÂ.ÊøV

Ftolon HsrîmÉrlätl ¡,€
Pb {72, 9616 HÄrrlf'iERFEST

T6hfon: 90 g9 72 ï3

Y.r¡e¡ryg*c_{ _

over g/unnmur_!{ f_SrEletq9ñqr i !!q,
Tetkol¡t¡ukr-lo1e11 

.

i lre med såltåkfom. Lullrng er ovôr rðll€ne.
çf -4tq{ Svqdele ÞÊlun{!g"t!9dJ9kt&bqrq mo.nte-4 8Ê !És&c¡ô.-

Trklotllng o! mombËMl-
reheteileEt{C! -med mFl4[ptater
Vlnducr

2- jgeLe_g!Ë!itr-ek-a¡m_erogrËmmel,l*rrllegg[o_b_!qtu!rfe!ie-:

og portrr

Þalkongdør i iroledtvallet. Ba*ongdor med 2Jâgs irolerglser,
Boddor i boddsrkvall,tet

Tsftronncr r p!q1¡ mg{ ay¡p.ry¡lllg til utvendige nedlop.
lnnvrndlqr drrrr
Slêue l¡nartå ê{ltlelqr Wm gt lãklt_ërlel m?!rÉ

tltvcndiqe ovedlrtcr
nggn qf rþ-dC qe! -elgmjllpl¡lç! på a_lþ fagada¡e bortsett fra ved inngangapartnt hrq (e,t er !øq¡qlmannspånct.

Etemittplatcnc cr rliü.

Ot¡erñrt¡¡ pl lnnvrndlgo gulv
På gulwne er lsminair parkeït og vinyl og vinyllilr.

På badel, qa¡lgrqm r1çt 9g-ryÊ çr.yt{rtt,
ov¡.{4e1p_f !91y1*dt ge vçssGr
På veggena ar hovedeakelig malte plâter, lepeu stri€ máll og lrepanel

På þa,{qlar yå!¡o1¡gplq¡er og på'lr.c og vaskerornmet ar matte datar
himling

I hlmllnge.na glg1eltg p!g!gf, !_u!g!tred nedtu$bar stige I soverommet.
Bglkgng9¡, lerr¿æor ol.

$øyleunderstøttÇt veranda i trekonrtruk*ionar.
Vlte{¡¡ppg êJ r gahanþert ståt. . _ __.-_
Piper, pl¡r¡bygdê lldrÞdÊr m,y.
Elcmenþrpe som er puss€l og mall
D€! lrurdqrgs ltl e!fçjgLqFC er ikrypkjeüer

lldrþder
Ðvn ,b¡q¡9ç! 4ontqrÍ r stue.

Ovnen istua.

lF

Skap og rroler

lnnredningrn har lgminerle oE foliene ekrog og fronter. Frontone er stelt?.
lqffa hq ventilålor or aannsynligvis !ort qg. ovqitaket,

S:tt: l' :v fiilpt'rfi lt l lli* B*î;ttr1lrirtJlr-l I ì .Slj 101 ;



M¡filtlt¡l:
l{Þtrtnu¡ne:

Ád¡asrÊt

Gff tt'enr 10

tû'l ! MA,SøV K0ilt¡lU¡Ë
l¡lårry, 9ûtt MAåEFf

Prstm H¡rm*f¡¡l A5
Pb, 4r3. å615 HmfilEFfEST
Td¡*i¡n: 8û âB ft Ë û

.',? '.

.,r.t¡4.'

for
Pá bsdet år monbr ¡6rvÈnt
Få wgkcromrnÊl er monþrl

|lnftrrårrtrll¡tþn.?

for?!nlg:dsqFl¡e!:r

of b¡dck¡r msd blsndcbsltcrl.
skyllekar I plå!t, ûFplegg for y¡e*(dnaEkin og bersdôr på 30t ltter og på rw sr ñ¡onÞd rervant ng

Vlrml, grnrrult

O¡pv¡¡rniry Ërmêd ûvn for fn¡t brçnsal og Fsndoynër.

nedsrãr¡d qü€tank

Elkrr&
Cf

I SH(rin$€¡rãp med d<rudlcr,ing*
üe$ --

t¡rnmhrm

Uthur. Ui¡olert

Eyggaår' 1975 Kildêi Sfipulertùyggcår. Âwiktnå plrugnea

lkhe i bruh,

jQltr-uænr at b¡s¡t¡ss¡1.sr*çppþrllleüpld ulsa¡ln-rys$g$es$s!Éld-þrþytceålEL
lBvEn¡nacn er ete*t orçnet av ut$tt ïËdllkÊhold.

8t¡ndatd
Vadllkehold:

fJntitJr nr l l5tl BËtðr¡ngsdalo 17 ûfi' ?0 l / S¡de 6 ¡v ll
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_ü$rngs¡\Ë$Ë!¡€f.Si9tt'çt s!ùqL{g* __-_
Sum t¡knf¡k wrdl- Uthu¡" Utrolert ltu lt 000

Fradng {aHcr. ulidrmesighct uedl¡kcholdåmrnglcr,
lilelaqSgvÊltglgSt,. d!!!{:_$bc¡d!fì*_._

isotcrmrsr.

l(r,

Kr.

0{to otosom for nybyggì

{ll ,.-PUIr]f o.g

tÊlalrk3um vsrdl I r00 000

lJltrur. Ulgolsrt

t¡tnbk veldl Kr. I t26 000

_-_*__ rf.
Xr.

__.!û0_89-0
- 1 80{r 000

HAMMEHFEST, 2S.06"201?
- ¡t

¡,,t !i . i'f ì

I t, I i,,tÌl! l| ' !

,,!,üt i !-,,,_

Odd ldar Jchanssn
Tehfo¡. S0 SC 7e 73

üu*,Jr rt; 1l5li l{¿l¡r.r'¡qar't;¡lrl 1i tlñ.?flr ¡ :i,tJl B ¡¡,d



!T a

r*Ì

oüll17,ñ,n-r,

ttil t f

I t:,

,7t

,+ll ,ll

flll¡l

ttl

ol.ifËt

+¡:,'$r



tÀT0ü,0'l $amlet rapport for rnatrikkelenhet

e01g - MA$øY
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U Fkrlflndaüolklokkee lett :

Produeefi av:

20.
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Jom
50Lt-tAU6

I

I

nÊr er hentet fre rcgioùeret ABkêladden hoE Rikeentihvaren. På http:ffrmrrr.ra,no/ finnes rnar inficrmai
trer orfi de regi*trertÊ kulturrninnene

Vrm*ype HaÞgorisûmrâds Autometiek fredst Arkaãbgi¡k lok^Elitetsomrâde A:rtomatisk fredet Arkso{csisk lokslitet
Autornetieh fredet Kirtreeted

atrikkelgnhster dar t Z^ | Tfr inngår

Arsal {m2} l(snrmentnr
1 029,7

12 836,4 Usikkert aresl

rds.d.iorg"nr
1't08795r

Hsvn
MÅsøY KOMMUHE

Brrrhsünhet ftlre,¡ec
TORGET 1

9690 l4AVøYSUl,'lD

mrh tll frllruttlng Tlnglyalngs*trtus nglyslngretetusdato Forretn ingcdrtc

26.09. r g?t

RollE
Avgivcr
tulottaker

Matri
201Ê

401 B



itravn Gårdrnr
13

Eruk¡nr
76

Fsctsnr Undrrnr0r¡ Krut¡er
Grunnkrets
Valgknete:
Kirkacogn
Pcstnr"område:
Tsttsted:

I
'T 10$06t1

sËsÊ

M
M
M
trl

0't11

Bebygd areal:
Brukeereal bolig:

BRA annet:
Br¡¡ksar-eal tctatt:
Alternativt areeh

Altcrrutivt arsal 2:

tppuarming.

BrukscnhcüEtype

0 Ant bollgrer 1

1t5 Ant. etaejer: 1

0 Vannforeyning:
Auløp:

Her heie:

05

0
û

I
ftlei

I ËRA ann¡t
t¡.0

ÊRA toûÊtt
105.0

Erukeanhstsnummçr
t{0101 Bo{ig

Eruksereül Ant. mm KiskkÊntilgãng Bsd
105û0

e til balig

ERA annet
5ã.0

Bebygcl arsäl;
Brukssreal bolig:
ERA snnet:
Bruksareal totalt:

Altemativt arasl:
Alternalivt areal 2:

tppuerming:

t Ant boliger: 0

û Ant. etaeier: 1

5S Vannforayrilng:
Åvløp'
Har heù*:

s5

0

0

Hei

I BRA trlålt
õû.0

Ba¡|t¡enhelsn¡¡mrner
HOIOl

Bn¡hscnheù¡typa
Annet enn bolig

BruÍuarsäl Ant. rom $okl¡enülgeng Bd
5ä00
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Arealmerknåd.
tryutrrn: EUREFE9 UTM Sona 35 llorü: 78?û{0e

Tïrr ngnmln¡
6¡t 427365

Grcntomerke nedsËtt ¡ / Greneepunhttype I
t-enode Hleloelinlatvne Måfsmetode

lkkç spççifirçrt Geometrltlt hfelpep{rn¡ú 82 Frihfudetagning: Dtrekùs innlagt p;

g"go- !lolr$lry!l[*-*#-
lkhe eperillrart Ukient Û2 Frlhån&tegning: DirEkte innlagrt pi

tr8,{l9 lktee hjalp*linja

lkke apes¡fi$Êrt Geornehisk ñielpepunH
20,00 lkke hlslpelinþ

8? FrilTåndstrgnlng: üirskte innûegt pr

lkke sperifisert Geornefiielt hJelpepunkt

39,S9 lklte hjelpelinje

EI Frihånddegning: OireHe innlagt pi

llrkc spesifis,srt Geornatriek hþlpepunH
g4,Sg lfike hfelpellnfe

82 Frihåndstagning: tirEkte lnnlagt p
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Årca$ncrknad: Noen fildiua grsnäêr,

ñlrterri; EURËFtg UTM Sone frS
uegkant

ilord: 787ü356 ürü 4å7445

Ì'brru¡nmlu
Greneemske nsdsrtt ¡ / GrensepunftttypË /

Lenads Hietnelinietvsa Målemetode
lltlce ryæifisert Geomelriak hþlpeF{rnki

gÊ,gg lhke hjelpelinþ
1t TarrEngmålt Teodolrtt med elekFr
avctandsmåfsr

lkke ¡pesifieert Geornçfiek hielpepmkt
1e,5S lkke hjdpclinþ

58 tligfüalisert på rkierm fra scânnst t
{mrter}

lklte apetiflsort Êromelriek hielpepunkt

2'1,7Ê lhlke hjalpelinþ
f,3 Frihåndstegning: Oirekts innlagt p

lkk* speeiftsart UkJenû

33,Ílg lkke hielpelinJe

tl Frihåndrtegnlng: Ðlrekle innlegt p

lkke upeoifrsert Uftlent
?S,lE lkke hjrlpellnJ*

ü? Frthånd*tegnlng: BireHe innlagt p

tkhe spe+iñsert Georndrisk hþlpapunlet

14,78 lkke hjelpetinje

56 Þþitaliært på *k¡erm frs EcennÉt r
(rErttrl

JorüNeet stdn Offenrlþ gcdtqjent grenËemËrka S8 Dþitalisett på shierm hs ¡csnnet I

74,ûT lklre hialpalinie {ra$er}

lktte speeifisert tfrantlig gorll{snt grênrsmÊrke 5t tlþita,liært få shJ€rm frs scannet I

41,53 lklte hþlpeltnie {raster}

lhke *pe*ifirert tftntlþ godljent grenÉemerlre 56 trigttallært på skierm fra scannet I

45,1'l lkke hlelpelinje (raater)

I khe øpeeiffsert Germetrirk ldelpqpunkt
59,$3 Vegkflrlt

63 Gene¡ert sirke¡gËemetri

lklrE apaslfiaert Goometritk hjelpepunkt

Ê1,75 Vegkant

Ê3 ôsnsrert airkdgeornetri

lklæ spesifiaart Geomstdak ltjelpepunld
3,72 Vegkent

Ê2 Frihånrlstegning: Dltukla fnnlegt pr

.lordfas.t stein tfrnllig gorlkient grËnËernÊfte 56 Digitalirert

2?,&?. lkke h¡elpelinje {raetar}
sftierm frs Eõännet r
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*t{m ape*iaçrr U$Ërrt
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Greneernerke nedsaf i / Grensepunkttype I
lJiefpellnietvpe Målemetode

lkke ryesifisert GesmÊtrieh hjelpepunkt
?4,30 lkko hjelpalinþ

8? FrihåndstÊgn[ng: Dirente innlagrt F

- îlffi;ffåñ*rt G-r*"tr"frtpiirp;nt-f - ã5Frihffid;t6s"*,õ. tt¡reñË inñtå$t ñ
39,99 kkc

lkke epesúfieErt Geornetrirk tr,¡elpepunkl

?5,{g lkhe hþlpa{inje
82 Frihåntletegning: Dírekts innlagt p

lkke Ëpeslfiaert Ukjent
21.99 lltke hjetpelinie

8ä Frihåndaùegning: Blrehte innlagt p

lndn rqnnrftrg t
Grenrernerka nedsatt i / Grensupunkttype /

HletsalinietYDB

lkke spcrifis€rt GgomÊtnah hjclpepunht
3å-g'l lkfte hje{pe}lnje

8,ä Frih,åndstcgning: [tirekte lnnlagt p,

lkhe speeifuert Geom,etrisk h'¡elpepunkt
48,09 lkke hia{,peftnje

82 Fñ'rrsriuãeüirîns : D¡rãñã ¡ññ¡"0 r p

I kka spÊstfiEÊrt Georrùetritk hjelpepunkt
30,49 lkke hþlpdjnje

üâ Frihåndstegming: Direkte innlsgt p

I k&e rpesifisÊrt Geom$riak hielpepunht
48,'14 lkke hlelpelinje

F8? BirekÞ innlegl p:

lndn rrgnnrlry |
GrênEemerke nedsstl ¡ I Grerueprnkttype,f

Lenode þ.lisl Eêl&nietvoe üitålem¿4oda

I kke e.pesifi ser{ Oesmetritk hjalpepuntrt
1g"gg fkke hþlprlinja

8? FrihåndctagnÍng: DiraktE innlagrt pr

lleke speeifi eert Geornetriek hielpepunfit
1g''gg tkke hjelpelinje

F8e Direkte innlagü pr

lkke sperifrsefi Ëeonnetri*k hþpapunkt
lg,Sg lllhe fielpalinjs

8! Frifråndategning: Direhls inn*agt pi

lklta ryc*il?sÉrt U$ent
20,t0 lkke fiie{pelinle

oã Fr¡ttã"ostçg*nÐ ríirãñ'te ¡nnl"gt p,



(ùHELP

gkjøperforsikri ngt¡HELP Bo
.se[u om sefger g¡lør' sitf yttrrxfeJor d gi ull releuarul inforuncrq¡bn om hofígen,
,o.q edendomsmegJeren glennomþrer rrpprtrugel lçr¡¡"¡"rfcl, ar def fftke muftg
,å gnrdenÊ f,süt rnot rgForutcetfe prtrblemer nürdru lcjoper åofrg.

BO LIGKJS PERFTRSÍ KH I N G BOLIG KJ øPE HFI}HS IKHI FIG

PtUS$
Ir¡gEårt Ledüafçt¡qp Ssrtlf,ls de*n*¡g som ùdffiqprrûrstturng

+ fu/I¡nsd¡g adl,aßatlr¡sp d wßlrga

ænssrr¡ródsr t gr iwttiwt

- Fullverdig edvolrathielp ved hiop

av ferdlg oppfort bolit
- Adwh¡thiçlp hela voirn til

rettrlrafilg dom. or¡ neüvandig
- Dekkçr rnçtpñrtanñ ornkc$ningcr

forut$ått at HELP utFeher ¡dvqk¡ten
- Ubegrenset d*ftning gir ste,rl.ere

posåsion i forhandlinger
- Eierehilleforaìkring er relgerc forsihring.

baligtcjøperf orsih ri ng er kiÉpem rnotvçkt
- lngen egenirndel
- 5 års var{ghet
- Folg saken din på Mirr sitle

- S¡mboeravtakd+krepakt
. Arv
- Flåndvsrkertiene*or og urtleie

- Kigp nr kicretoU og leroro
- f'lsboforhold
- Toffitgfegtg, vêirËtt€r og andre

rettigheter or¡er fast siendom
- Plan- og bygningrrett
- Shattsrettslige aporemål og vedtak

rundt opp$ssrrlg, ulleie og

sdendonnåslfit
- lilgang til digitals juridiska svtãlar

via Min tidc

Bnr*ttslagobolig
Aksie- a g s+l veierlerlighet
Ën ebo lig, turnan nsbo lig,
rukkshur" fritidr,bolig rü t0nìt

Kr 3 9t0
Hr S 50t!

Kr E f0tl
Kr 9 3OÐ

Borott*lagrbolig
Akrje- og s elueierleilrghet
Ënebo[E, tomannshnlig"
reklqchu*. f ritidsbaliq 0g tünlt

Fc¡¡ .ft ¡t r¡¡ fil¡-' ft* yif ¡l il ¡ E i-r ¡y ¡,y111 /: ¿-f¡-r,rr ¡

Kr $ Ëûû fir l2 0û'û
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Forbrukerinformasjrn 0 m budglvning
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lnfo tll Dette skiema tas med pà oveilakelse/a vleverino avden so/ofe

Ove rta kelsese rklæ r¡ n g

For eiendommen: | ¡rerbolia Måsøv

Undertegnede kjøpe(e) og selge(e) av ovennevnte eiendom erklærer herved følgende:

' Eiendommen €r ryddet og i rengjort stand, iht. avtale
" Nøkler er overlevert kjøper
' Tilbehørifastmontert utstyr er overlevert, iht. avtale

(eks. panelovn, skap, markser, persienner, lyskilder etc.)

Tvislluenlghet:
Eventuelle uoverensstemmelser om ovennevnle forhold e¡ en sak mellom kjøper og selger
Tvisten løses ved avtale mellom partene - eW. med bbtand fra megler, iht. avtale.

- Eventuelle bemerkninger noteres

Vår ref: s3-0008/17

Strømevlesnlng:

lest av mmen som

av strøm samt registrering av ny abonnent strø

avvannmåler:

Målerstand

Selger 1: Måsøy kommune, f.dato:
Iß:48241623
Gateadresse/anleggsadresse: Torget 1, 9690 HAVøYSUND

Mâlernr:
AV

Målernr:

ordnes av

vi i fellesskap megler fullmald til å bestille og avbestílle strøm og netüeie for eiendommen overtagelsen gjelder

Sted: f)eln-

Målersfand

Selger 2: , f.dato:
Ttf
Gateadresse/anleggsadresse:,

Dâtol Si.rnSted:

Kiøpet 1: Kjell Harald Fagerhaug, f.dato; 020S64
Tlf: 971 33 275
Gateadre$e/anleggsadresse:,

sterl: l'laio'

Kjøper 2: Jan Børre Fagerhaug, f.dato; 170965
Ttf 925 40 238
Gateadresse/anleggsadresse:,

t

Nv Êdreqse selqer:

Str! er ansvarlig for at denne erklæring - i utllt og signert stand blir returned Garanti Hammerfest Boligbyggelaget Nord snarest
mulig.
NBI Oppgjør fra meglêr v¡l ¡kke bli igangsatt før denne erklæring er oss i hende.
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Lasse Danielsen

Fra:

Til:
Sendt:

Emne:

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Mari Løvdahl Senstad <mls@help.no>

fredag 22. desember 2017 13:14

Lasse Danielsen

VS: Sak 113485 Lærerbolig Mäsøy

Følg opp
Flagget

Hei,

Viser til tidligere innsendte reklamasjoner

Deres snarlige tilbakemelding imøteses.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark
Tlt. +47 22 99 99 36
help,no

(.) HELP

Følq saken din på Min side

Denne metdingen er kun ment for den etter de person(er) som er navngift ovenfor. Meldingen kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagt
informasjon. Dersom du ved en fei! har mottaft denne meldingen, vennl¡gst gi beskjed t¡t avsender og til¡ntetgiør meldingen og eventuelle utskrifter
av denne umiddelbañ. Vær ogsà oppmerksom pâ at bruk av e-post harftere svakheter som gjør at opplysninger kan komme pà aweie. Send

deior ikke sensftlve opplysninger pâ e-post. Takk.

Fra: Mari Løvdahl Senstad
Sendt: 11. desember 2017 11:35
Til: 'Lasse Danielsen'
Emne: Sak 113485 Lærerbolig Måsøy

Måsøy Kommune
v/ Teknisk sjef Lasse Danielsen
Torget 1

9690 Havøysund

Oslo, 1 1.12.2017
Vår ref: 113485

REKLAMASJON ETTER KJøP AV BOLIG - Lærerbolig Måsøy,9692 Måsøy (Gnr. 12,8nr.76 i Måsøy
kommune)

Viser til tidligere innsendt reklamasjon.

Vedlagt følger:

Kjøpekontrakt
Overtakelsesprotokoll
Salgsoppgave
Notat fra vaktmester Eirik Hargraut



Sakens faktiske side

K¡øper overtok boligen 23. september 2017. Kort tid etter overtakelse ble det avdekket at vannrørene var smeltet som
følge av lynnedslag. Kjøper kontaktet da Help Forsikring, som sendte reklamasjon til selger.

Det foreligger uttalelser fra vaktmester Eirik Hargraut om at han har registrert lynnedslaget våren 2017, og at han
meldte fra til teknisk etat i kommunen. Se e-postkorrespondanse vedlagt.

Sakens rettslige side

Mangel etter avhl. S 3-7, jfr. S 3-9 første punktum:

Det anføres at det er holdt tilbake opplysninger i forbindelse med salget.

Selger har holdt tilbake opplysninger om at det har vært lynnedslag i vannrørene. I lølge Eirik Hargraut ble dette meldt
i fra om til teknisk etat i kommunen våren 2017. Selger har dermed hatt kunnskap om forholdet

I verditaksten fremgår det kun at "det er sannsynlig at det har vært rørbrudd på vannrør i vaskerommet". Et brudd i
vanmøt er imidlertid ikke det samme som det skadeomfanget som nå er avdekket.

På bakgrunn av redegjørelsen over anser denne side det bevist at selger kjente eller måtte kjenne til at det hadde
vært lynnedslag i vannrørene.

K¡øper har hatt grunn til å regne med å få opplysninger om det ovennevnte.

lnnvirkningskriteriet må også anses oppfylt. Dersom man hadde fått opplysninger om at røropplegget var skadet og
smeltet som følge av lynnedslag ville dette utvilsomt vært av betydning for hva den gjengse kjøper hadde vært villié til
å betale for boligen.

Det foreligger med dette en mangel etter avht. g 3-7, jfr. g 3-9 første punktum.

Manqel etter avhl. S 3-9 annet punktum:

Under enhver omstendighet er awiket fra det vår klient kunne forvente så alvorlig og omfattende at
vesentlighetskriteriet i avhl. g 3-9 annet punktum er oppfytt.

Kjøpesummen var på kr 250 000. De totale utbedringskostnadene er ikke dokumentert enda, men vil sannsynligvis
utgjøre en høy prosent av kjøpesummen.

På bakgrunn av opplysningene som forelå ved salget hadde lgøper grunn til å regne med en del oppussingsarbeider,
men det var ingenting som tydet på at det var nødvendig med arbeider med vannrørene av et slikt omfang som nå er
avdekket. Det er derimot fra selgers side holdt tilbake opplysninger tilknyttet det som nå er avdekket. Det vises til
anførslene ovenfor under $ 3-7.

At det nå er behov for så omfattende utbedringer utgjør et avvik som medfører at eiendommen er i vesenflig dårligere
stand enn kjøper kunne regne med. Det anføres derfor at det foreligger mangel etter avhl. g 3-9 annet punlitum

Selger anfører at boligen ble solgt "som den er" og at kjøper har kjøpt det han har sett. 1føþelgøper, og som skrevet
i overtakelsesprotokollen, var det imidlertid så mye rot på eiendommen, at det ikke var lett å inspisere hète boligen på
visning. Når heller ikke takstmann har sett eller bemerket sotskadene som tyder på lynnedslag, kan det heller ikke
forventes at kjøper skal kunne se det.

Krav om prisavslag, avhlS 4-12 2 ledd:

Det vil kreves prisavslag lik utbedringskostnadene

2

Krav om erstatning, avhl S 4-14



Det vil kreves erstattet kostnader for erstatningsbolig for den tiden boligen er ubeboelig. Boligen er ubeboelig som
følge av at vannrørene er ødelagt.

Det anføres at det foreligger skyld på selgernes side, og således grunnlag for erstatning etter avhl. $ 4-14 annet ledd.
Det vises til redegjørelse under avhl. $ 3-7.

Det oppfordres med dette til at kommunen melder inn skaden til sitt forsikringsselskap. Hvis det er egenandelen som
er problemet, kan det eventuelt inngås en avtale om at kjøper dekker denne.

Hvis kommunen ikke vil melde inn skaden til sitt forsikringsselskap, sendes det takstmann fra kjøpersiden for å
dokumentere kravet. Kommer derfor eventuelt nærmere tilbake til utbedringskostnader, samt kostnader for
erstatningsbolig.

En snarlig tilbakemelding imøteses.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark

Tlf . +47 2299 99 36
help.no

$HELP

Følq saken din på Min side

Denne meldingen er kun ment for den eller de person(er) som er navngift ovenfor. Meldingen kan inneholde konfrdensiell eller taushetsbelagt
informasjon. Dersom du ved en feil har moftatt denne meldingen, vennl¡gst g¡ beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen og eventuelle utskrifter
av denne umiddelbaft. Vær ogsà oppmerksom pà at bruk av e-post har flere svakheter som gjør at opplysninger kan komme pâ aweie. Send
dertor ikke sensrTrVe opplysnìnger pà e-post. Takk.
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Lasse Danielsen

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Mari Løvdahl Senstad < mls@help.no>
mandag 8. januar 2018 12:35

Lasse Danielsen

Lærerbolig Mäsøy - Fagkyndigrapport
1 1 3485-Fagkyndig rapport-Norconsult-0301 18.pdf.pdf; 1 1 3485

-Kalkyle-Norconsult-0301 1 8.pdf.pdf; SV: Lærerbolig Måsøy

Hei,

Vedlagt ligger fagkyndigrapport, kostnadskalkyle og bekreftelse på at boligen er ubeboelig som følge av skadene

Som avtalt på telefon tar du kontakt med klient for ä prøve å komme til enighet.

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark
Tlf . +47 22 99 99 36
help.no

(.) HELP

Følq saken din på Min side

Denne meldíngen er kun ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagt
informasjon. Dersom du ved en feil har mottatt denne meldingen, vennligst gi beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen og eventuelle utskrifter
av denne umiddetba¡t. Vær ogsà oppmerksom pâ at bruk av e-post harflere svakheter som gjør at opplysninger kan komme pâ aweie. Send
deffor ikke senslfiVe opplysninger pà e-post. Takk.
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Norconsuk $

Forsikringsselskap:

Adresse:

Postnr./poststed:

Skadenummer:

Oppdrag rekvirert av:

Avtalenr.:

Oppdrag mottatt dato:

Takstfirma:

Adresse:

Postnr./ sted:

Tlf. nr.:

Forsikringstaker:

Adresse:

Tlf. nr.:

E-post:

Skadedato:

Skadeårsak:

Befaringsdato:

Deltager(e) på befaring:

Jan Børre Fagerhaug

Geir H. Leite

Help Forsikring

Postboks 1870 Vika

0124 oSLO

1 13485

Camilla Sollie

2017-12-05

Norconsult AS

Strandgata 1

9600 HAMMERFEST

454 04 857

Kjell Harald Fagerhaug

9692 MASøY

97133275

faja@live.no

Februar 2017

Lynskade

2017-12-12

Rolle:

Leietaker

Takstmann

Utførende takstkonsulent:

Tlf. nr.

E-post:

Mobiltlf:

Skadested/adresse

Kommune

Gnr./bnr.:

Type bygg:

Areal

Byggeår:

Ombygd/modernisert:

Ttf.:

925 40238

45404 857

SKADETAKTSRAPPORT
SkadenummeÍ:

Oppdragsnummer:

Geir H. Leite

454 04 857

geir. h. leite@norconsult. com

454 04857

Måsøy

Måsøy

12n6

Bolig

126

1975

E-Post:

faja@live.no

qeir. h. leite@norconsu lt. com

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bolighus oppført i tre bindingsverk i 1 etasje på ringmur. Etasjeskille i tre bjelkelag og tak med selvbærende
takstoler, tro og papptekke.

Vannrør i kobber med loddede skjøter. 200 liter W - bereder fra 1993

SKADEDATA/S KADEFO RLøP

Forsikringstaker (FT) opplyste at boligen har stått tom de 2 siste årene med sporadisk tilsyn. Tilsynsmannen
opplyser at han var i bygget i januar 2017 og da var alt i orden. Vannet var avstengt med stoppekrane. Ved ny

befaring medio mars 2017 sâ alt ut til å være i orden, men da han åpnet vannet sprutet vannet ut fra flere

skjøter på vannledningene. Han registrerer da at vannrørene i boligen over flere strekninger er sorte og virker
brente. De fleste av de loddede skjøtene er løsnet.
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Norconsuk oþ SKADETAKTSRAPPORT
Skadenummer:

merl

SKADEARSAK/BAKENFORLIGG ENDE ANSIX
Arsaken til skaden på vannledningen er vanskelig å fastslå, i utgangspunktet ser det ut som det er satt høy
elektrisk spenning på rørene f.eks. for å tine frosne vannrør. Dette er opplyst ovenfor tilsynsmannen som
hadde tilsyn med boligen på det aktuelle tidspunkt, men han bedyrer at vannet ikke har vært frosset og at det
ikke er foretatt tining.

FT og tilsynsmannen mener det må være lynnedslag, noe jeg ikke finner helt sannsynlig, da det ikke er andre
merker/skader etter lynnedslag. Dersom lynet hadde slått ned og skadet rørene, måtte det ha kommet gjennom
taket, og da skulle det ha vært merker i treverket eller himlingsplatene. Men her er det ingen registrerte merker
på noen av rommene. Lynet kunne også ha slått inn gjennom inntaksrøret, men så lenge dette er et plastrør
finner jeg også dette lite sannsynlig.

Ut fra overstående må en konkludere med at det her har vært i sving elektrisitet med høy spenning, men at
kilden/opphavet er ukjent.

ANSVAR/REGRESS

Det vises til skadeårsak beskrevet ovenfor

SKADEOMFANG

Skaden begrenser seg til vannforsyningsanlegget, rørene fra stoppekran på inntaksledningen og frem til
servanter mv. på kjøkken på WC og på baderom. I tillegg er \4,/ - bereder defekt. På grunn av manglende
vann i ledningene har en ikke fått kontrollert om blandebatteriene er skadet. I tilfelle må blandebatteri på
oppvaskkum på kjøkken og på servant på WC og på baderom skiftes.

BILDER

Vedlagt oversendes bilder som viser bygningen og påviste skader

SI KKERHETS FORSKRI FTER

Vannet var avstengt og bygningen hadde sporadisk tilsyn, og skadene på vannrørene har derfor ikke påført
andre bygningsmessige vannskader.

IVERKSATTE TILTAK/AWALT FREM DRIFT

FT har kjøpt boligen i sommer og er i gang med renovering av bygget. Han er videre i drøftinger med selger
om ansvar for utbedring av skaden.

FORBEDRINGER

I taksten er det lagt opp til gjenoppbygging av et åpent anlegg av kobberrør med loddede skjøter mv. uten bruk
av rør i rør.

REPARASJONSBESKRIVELSE / SKADEUTBEDRING

I reparasjonsarbeidene inngår følgende:

WC- rom, servant og dusjbatteri på baderom, samt W - bereder og skyllekar på vaskerom.
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Norconsuk rþ SKADETAKTSRAPPORT
Skadenummer:

Oppdragsnummer:

Det er i denne rapporten tatt hensyn til å føre bygningen tilbake i samme eller vesentlig samme stand som før
skaden.

Dagens prisnivå er lagt til grunn for reparasjonsbeskrivelsen

REPARASJONSKOSTNADER

r' Denne takstrapporten tar ikke hensyn til erstatningsspørsmålet.
,/ I kalkulasjonsskjemaet er det tatt hensyn til normalt kapp og spill, og massene er beregnet netto.
r' Skaden forutsettes utbedret som beskrevet i denne rapporten. Det gjøres spesielt oppmerksom på:

Awiker skadeomfanget fra det som er beskrevet, må den som behandler skaden kontaktes. Blir ikke awik
meldt, kan ikke erstatning for denne del av reparasjonskostnadene påregnes.

Eventuelle merkostnader p.g.a. valgt annet materiale, og/eller utførelse, må bekostes av forsikringstaker.

Under forutsetning av at skadene utbedres som beskreveVkalkulert i denne rapporten, er de kalkulert til

kr. 36 000,- eks. mva.

Normal reparasjonstid: 3 dager

Avbrudd/husleietap er ikke aktuelt da bygget er under renovering

OPPFøLGING

Videre oppfølging er ikke avtalt.

Med vennlig hilsen,

I

Geir H. Leite
45404857
geir. h. leite@norconsult. com
Norconsult AS
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Norconsuk oþ SKADETAKTSRAPPORT
' Skadenummer:

nummer:

BILDER

Boligen sett fra adkomstveien

<Svidde> vannrør på vaskerommet
lnntaksrør i gulv i hjørnet

Vannrørihimlingigang
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Skadenrimrner:

()ppd ragsn urn mer:

Vannrør i himling og langs vegg på
WC - rom

Etset stripe i gulvbelegg i gangen

Mer av rørene i himling og ned til
W - bereder på vaskerom
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Norconsuk oþ SKADETAKTSRAPPORT
Skadenummer:

opp9Fggnu.q_!!9rl
V_

<<Smelteb lodding av skjøt på W-
bereder

Brente rør og sviskader på vegg og
gulv på vaskerom
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RE PARASJ O N S BESKRIVE LSE
Norconsult.S

Sign.

GHL

Dato

16.12.2017

Skadenr

113485

ForsikringsnrForsikringstaker:

Kjell Harald Fagerhaug

Totalt
eks. mva.

1 350
4 500

800

5 750
7 920

500

1575
10 000
3 605

36 000

Enh.
Dr¡s

75
1 500

800

5 750
440

500

525
10 000
3 605

Materialer
Dris totalt

5 000
2 520

75

7 595

5 000
140

25

totalt

1 350

750
5 400

1 500

9 000

Arbeid
sats

750

750
750

500

timer

1,8

1,0
7,2

3,0

1 3

enh.t

0,1

1,0
0,4

1,0

ilasse

18,0
3,0
1,0

1,0
18,0

1,0

3,0
1,0
1,0

Enh.

m

RS
RS

stk
m

RS

t
RS
RS

Beskrivende tekst
Rivingsarbeider
Rørleqqer
Rivi av eksisterende vannrør
De - og remontering av blandebatterier
Demontering av W - bereder

Gienoppbyqq¡nq
Rørlegger
Montering av ny W - bereder 200 I

Monterinq av røroppleqo

AVFALLSHAI,¡OTCNIruC
Bortkiøring avfall til lokalt deponi

DIVERSE
Renqiørinq
Reisetid oq transport
Riss/drifUtildekkins/ryddins mm (ca. 1 0%)

SUM EKSKLUSIVE M ERVERDIAVGIFT

Kostnadskalkulasjon Side 1 av 1





Lasse Danielsen

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Leite Geir H. <Geir.H.Leite@norconsult.com>

mandag B. januar 2018 10:20

Mari Løvdahl Senstad

SV: Lærerbolig Måsøy

Hei

Ja, boligen er selvfølgelig ubeboelig uten vann. Men utskifting av vannrørene og montering av ny

W - bereder er 2 -3 dagers arbeid, og tar en med rigg mv. er det snakk om 1 uke hvor boligen har
vært ubeboelig pga. rørskadene. Da skaden oppsto 1ør eier kjøpte boligen og selger etter det en

får opplyst, kjente til forholdet, ville selger normalt ha foretatt utbedring av skaden f6r salg eller
ialle falloverlevering. I denne perioden var boligen ubebodd.

Husleiesatsen på MåsØV settes til kr. 8 000,- pr. mnd og da blir husleietapet for 1 uke kr. 2 000,-

Geir H. Leite
Sen¡or ingen¡ør

Mobi +47 45 40 48 57

eeirh.leite@norconsult.com

Norconsult AS

Strandgata 1, NO-9600 Hammerfest

www.norconsult.no

Fra: Mari Løvdahl Senstad [mailto:mls@help.no]
Sendt: 8. januar 2018 09:50
Til: Leite Geir H. <Geir.H.Leite@norconsult.com>
Emne: Lærerbolig Måsøy

Hei,

Viser til telefonsamtale.

Som nevnt stusser jeg litt angående det du skriver angående at avbrudd/husleietap ikke er aktuelt da huset er
under renovering. I følge klienten hadde ikke den renoveringen som nå pågår blitt satt i gang hvis det ikke
hadde vært for de ødelagte vannrørene. Det jeg lurer på er derfor om boligen er ubeboelig som følge av de
ødelagte vannrørene, når man ser bort fra renoveringen som nå er igangsatt?

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark
Tlf . +47 22 99 99 36
help.no

(.} HELP

Følq saken din på Min side

Denne meldingen er kun ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde konfidensiell eller
taushetsbelagt informasjon. Dersom du ved en feil har mottatt denne meldingen, vennligst gi beskjed til avsender og t¡l¡ntetgjør
meldingen og eventuelle utskrifter av denne umiddelbañ. Vær ogsà oppmerksom pâ at bruk av e-post har flere svakheter som gjør at
opplysninger kan komme pà aweie. Send derfor ikke sensftiVe opplysninger pêt e-post. Takk.

1



2



Lasse Danielsen

Fra:

Sendt:
Mari Løvdahl Senstad <mls@help.no>

tirsdag 16. januar 201811:48
Lasse Danielsen
'Jan Børre Fagerhaug'
Lærerbolig Måsøy

Hei Lasse,

Når kan viforvente tilbakemelding angående saken vedrørende Lærerbolig Måsøy?

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark
Tl1. +47 22 99 99 36
help.no

$I#LP
Følo saken din på Min side

Denne meldingen er kun ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagt
informasjon. Dersom du ved en feil har mottatt denne meldingen, vennligst gi beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen og eventuelle utskifter
av denne umiddelbaft. Vær ogsà oppmerksom på at bruk av e-post har flere svakheter som gjør at opplysninger kan komme pà aweie. Send
dertor ikke senslïlve opplysninger pà e-post. Takk.

Til:
Kopi:
Emne:

1





Måsøy kommune

Notat
Tit: Eirik Hargaut

Fra: Lasse Danielsen

Kopi: Navn

Dato: 24.11.17

SV: Telefonsamtale med Eirik Hargaut, angående lynnedslag ilærerbolig på
Måsøya.

uÅsøy
KÕMMTTNE

Arkiv:
L*'|"¿^[o-ir'i r

Arkivkode:

Årsaksnr.: lH RIçQ - Joumalnr

Mottatt: I Gradering

Saksbeh.: (-'Ði+

Telefonsamtale med Eirik Hargaut 24.11.17 (tidligere vaktmester)

I følge Eiruk Hargaut har skaden oppstått i mars 2017. Hendelsen ble oppdaget da Hargaut
skulle fylle vann ivannlåsene i boligen.

Hargaut mener han har informert teknisk etat om hendelsen, men kan ikke huske til hvem
eller hvordan. Undertegnede kan ikke minnes å ha fåft noen informasjon om hendelsen. Har
også forsøkt å finne tidligere e-poster om hendelsen fra Hargaut, uten å lykkes. Stein
Kristiansen som er avdelingsingeniør kan heller ikke minnes at han har fått denne
informasjonen fra Hargaut.

Hargaut var kommunens kontaktperson under salget av boligen. Hargaut sier at han også i

forkant av besiktigelse av boligen, informerte kjøper (Jan Børre Fagerhaug) om skaden.





Hel
I forbindelse med at du var
kommu nens kontaktperson
på Måsøy under salget av
lærerboligen, trenger jeg at
du bekrefter det som ble
sagt ltelefonsamtale
24.1 1.17 angående
lynnedslag I vannledning til
lærerboligen. I

telefonsamtalen opplyste du
meg at I forkant av visning
og besiktigelse hadde
informert Jan Børre
Fagerhaug om denne
hendelsen, og at lynet hadde
påført skader på vanil:
ledningsnettet til boligen.

Mvh
Lasse Danielsen

(}

10:52





Måsøy kommune

Notat Arkiv:
Ç-f-"rJc<V¿'

Arkivkode:

År saksnr.: ll çb(t - Joumalnr

Mottatt: Gradering

Saksbeh.: L DA
Til: Navn på mottaker

Fra: Ditt navn

Kopi: Navn

Dato: Dato

SV: Telefonsamtale 05.01.18 med Jan børre Fagerhaug

05.01 .2018 ca. k|.14:00 ringte Jan Børre Fagerhaug iforbindelse med takst rapport og
melding som jeg hadde sendt til Eirik Hargaut. Fagerhaug oppfordret om at kommunen ikke
måtte forsøke å villede Hargaut til å skrive under på noe som ikke stemte. Hargaut har ikke
kontaktet meg på meldingen men isted"{rlatt kontaktet med Fagerhaug.





Lasse Danielsen

Til:
Kopi:
Emne:

Fra:

Hei

Sendt:
Lasse Danielsen

onsdag 17. januar 2018 12:31

Mari Løvdahl Senstad

Lill Torbjørg Leirbakken
SV: Lærerbolig Måsøy

Aksepten på tilbudet er mottatt.

Utbetaling vil bli gjort i løpet av neste uke

Ha en fortsatt fín dag.

Fra: Mari Løvdahl Senstad [mailto:mls@help.no]
Sendt: tirsdag 16. januar 20L8 L6:43
Til: Lasse Danielsen <lass@masoy.kommune.no>
Emne: SV: Lærerbolig Måsøy

Hei,

På vegne av klient aksepteres tilbudet på kr 36 000.

Kontonummer er 4910.12.86397 . Kontoinnehavers navn er Kjell Harald Fagerhaug

Det bes om tilbakemelding på tidspunkt for utbetaling, samt at aksepten er mottatt.

Vennlig hilsen

Mari LøvdahlSenstad
advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark
Tlf . +47 22 99 99 36
help.no

(ù HELP

Følq saken din på Min side

Denne meldingen er kun ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagt
informasjon. Dersom du ved en feit har mottaft denne meldingen, vennligst gi beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen og eventuelle utskrifter
av denne umiddetbaft. Vær ogsä oppmerksom pâ at bruk av e-post har flere svakheter som gjør at opplysninger kan komme pà aweie. Send
derfor ikke sensífiVe opplysninger pâ e-post. Takk.

Fra : Lasse Danielsen [ma ilto : lass@masoy. komm u ne, no]
Sendt: 16. januar 2018 L4:L7
Til: Jan Børre Fagerhaug
Kopi: Mari Løvdahl Senstad
Emne: SV: Lærerbolig Måsøy

1



Hei

lvlåsøy kommune etterkommer delvis framlagt erstatn¡ngskrav, i forbindelse med rørskade på lærerbolig på Måsøya.
Måsøy kommune tilbyr kjøper en sum på kr. 36.000,- i kompensasjon. Tilbudet står til onsdag 17.O1.t8 kl. 12:00.

Mvh
Lasse Danielsen

Fra: Mari Løvdahl Senstad Imailto:mls@help.no]
Sendt: tirsdag 16. januar 201"8 11:48
Til: Lasse Danielsen <lass@masov.kommune.no>
Kopi:'Jan B6rre Fagerhaug' <faia@live.no>
Emne: Lærerbolig MåsØy

Hei Lasse,

Når kan viforvente tilbakemelding angående saken vedrørende Lærerbolig Måsøy?

Vennlig hilsen

Mari Løvdahl Senstad
advokatfullmektig MNA

Ansvarlig advokat: Øystein Landmark
Tlf . +47 22 99 99 36
help.no

S) HELP

Følq saken din på [,lin side

Denne meldingen er kun ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde konfidensietl etler taushetsbetagt
informasion. Dersom du ved en feil har mottatt denne meldingen, vennligst gi beskjed tit avsender og titintetgjør meldingen og eventuette utskrifter
av denne umiddelbart. Vær ogsët oppmerksom pà at bruk av e-post har flere svakheter som gjør at opplysninger kan komme pà aweie. Send
dertor ikke sensftiVe opplysninger pâ e-post. Takk.
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