Beregning av økte kostnader ved overtakelse av driften av arealer på Breivoll

Utgangspunktet for denne kostnadsberegningen er vår skjøtsel av det arealet vi har på Breivoll pr. i
dag og er basert på plenareal og kantsoner rundt plenarealene, samt tømming av avfallsbeholdere.
Dagens skjøtsel på Breivoll er ikke tilstrekkelig for å ta vare på naturverdier utenom plenareal. Det er
derfor en skjøtselsplan under utarbeidelse for å få vår skjøtsel av områder utenom plenareal opp til
det nivået det burde være, dette er ikke tatt hensyn til i denne beregningen. I tillegg vil vi også få
tilskudd fra statlig hold til denne skjøtselen da det er høyt prioriterte naturverdier på store deler av
arealene på Breivoll(ref. lokalitetsbeskrivelse Biofokus, 2006).
Det vi har av plenareal i dag blir klipt ukentlig og dette er også utgangspunktet for beregningen av
det som er plenareal under skjøtsel av BKM i dag. Størstedelen av de arealene som BKM skjøtter i
dag er fotballbaner. Om vi skal fortsette å drifte det på den måten og hvor stor forskjellen er på
hvordan de skjøtter arealene kontra hvordan vi skjøtter våre er ikke tatt hensyn til da den ikke er
beregnet til å være av avgjørende betydning for resultatet.

Om vi skal ta over driften av de arealene BKM drifter i dag vil det bety en økning i plenareal på 274,86
%. I dag har vi ca. 18 300m2 plenareal, BKM har ca. 50 300m2.
Vi bruker ca. 100 timer i året på plenklipping i dag, ganger vi dette med 500 kr/t for mann + maskin
får vi en anslått kostnad pr. år på ca. 50 000 kr. Ved drift av hele plenarealet på Breivoll vil vi bruke
ca. 370 timer i året. Totalkostnaden blir da ca. 185 000 kr. Pr. år. Altså en økning pr år på ca. 135 000
kr. I realiteten ville vi da ønsket å investere i større utstyr for å få mer effektiv drift. Timeantallet pr år
vil da reduseres en del men vi må da ha penger til nytt utstyr.

Når det gjelder kantsoner/eng har vi i dag ca. 3600 m2 på de arealene vi drifter. BKM har ca. 6200
m2. Totalt blir dette 9800 m2, ca. 10 mål. Dette blir slått 1 gang pr. år. Pr. år har vi da beregnet ca. 30
timer for slått og vending av graset. Det samme antall timer er beregnet for opptak og bortkjøring. 60
timer x 500 kr/t for mann og maskin blir en kostnad på ca. 30 000 kr. totalt pr. år. Dette vil si en
økning på ca. 20 000 kr. pr. år for det nye arealet ut fra et antall på 40 arbeidstimer.

I dag bruker vi ca. 40 timer pr. år på tømming av avfallsbeholdere i året. Dette vil sannsynligvis dobles
ved utsetting av nye beholdere på resten av arealet. En timepris på 300 kr. timen vil da gi en økning
på 12 000 kr. pr. år.

Totalt blir da økningen pr. år i kroner og øre ca. 167 000 kr. I antall arbeidstimer ca. 350 pr. år.

