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Saksbehandler: Jens Hansen Saksnr.: 21/00590-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 14.04.2021 

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Vedlikeholdsplanen for 2021-2024 godkjennes.  
 

 
 
Ås, 07.04.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
 

Vedlegg: 
Vedlikeholdsplan 2021-2024 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 45/16  

Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder teknikk, enhetsleder eiendom, økonomisjef   
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg ble 
behandlet i K-sak 45/16 med følgende vedtak: 

 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2016 

 
1. Kommunens langsiktige mål er: Det skal gjennomføres verdibevarende 

vedlikehold slik at kommunens bygningsmasse til enhver tid ligger i 
tilstandsgrad 1 eller bedre. 

 
2. Kommunestyret er innforstått med at tilgjengelige ressurser tilsier at 

enkelte bygg ikke vil tilfredsstille tilstandsgrad 1. 

 
3. Som grunnlag for budsjettarbeidet for 2017 skal lokale normtall for 

vedlikeholdsarbeidet legges til grunn (kr /kvm). Normtallet skal evalueres 
årlig i forbindelse med rullering av vedlikeholdsplanen og budsjettarbeidet, 
og fremkommer som en tydelig parameter i dokumentene. 

 
Basert på kommunedirektørens kjennskap til bygningsmassen, innkomne 

merknader og vernerunder, samt kommunestyrets vedtatte mål, har 
kommunedirektøren utarbeidet en vedlikeholdsplan for perioden 2021-2024. 
Planen gir en oversikt over identifiserte vedlikeholdsbehov med tilhørende forslag 

til tiltak. Tiltakene er kostnadsberegnet og prioritert utover i planperioden. Tiltak 
og prioriteringer er fremkommet gjennom en faglig vurdering av kostnad vs. 

konsekvens ved utsettelse. Det er lagt til grunn en totalvurdering av byggets 
tilstand. 
 

 
Fakta i saken: 

 
Nøkkeltall for eiendomsportefølje 
 

• BTA ca. 158 000 kvm pr. d.d. (i 2016 ca. 135 000 m2) 

• Antatt verdi, portefølje (bygningsverdi) 3,6 – 4 mrd. kr. (tall fra 2017 og 

må antas å være betydelig høyere ifm de seneste investeringer og 

oppgraderinger). 

• Regnskap vedlikehold 2016-20 ca. 15 mill. (snitt) tilsvarende ca. 100kr/m2 

• Budsjettramme 2021 vedlikehold ca. 12 mill. tilsvarende 81 kr/m2 
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Prioritering og strategimål iht vedtatte rammevilkår 

Eiendomsporteføljen forvaltes i dag iht. til gjellende strategi fra 2016 
(Saksdokument 16/01351-1) på følgende måte:  
 

Prioritet 1 og 2: Holde byggene i sikkerhetsmessig god stand (TG 1 – 1,5) 
 

Prioritet 3:  Ivareta realverdien av den kommunale eiendom (TG 1,5- 2) 
 
Prioritet 4: Holde bygge på et akseptabelt nivå mht universell utforming 

samt utføre noen økonomisk fordelaktige tiltak. (TG 1,5-2,5) 
 

Prioritet 5: Forsøke å holde byggene i en tilstand slik de ikke oppfordre til 
misbruk. (TG 1,5-2,5) 

 
Samtidig prioriteres skoler, barnehager og bygg for helse og omsorg som 
hovedplan før andre typer bygg.  

 
Operativ plan: 

  
 100% av vedlikeholdsbudsjett medgår til planlagte tiltak og dekker 

prioritet 1 og i rimelig stor grad prioritet 2-3. Vedlikeholdstiltak i prioritet 

4-5 begrenses til det absolutt nødvendige.  
 

 For akutte forhold utover planen, kan det søkes tilleggsbevilgning, 
vedlikeholdsfond og/eller det omprioriteres innenfor ramme. 
 

Vurdering: 
 

Rammevilkårene har over flere år vært mindre enn behovet og derfor forvaltes 
eiendomsporteføljen ikke optimalt og verdibevarende. Pr. i dag gjennomføres 
strategimålene som beskrevet over i tråd med prioriteringene, men disse mål 

ligger under den anbefalte grense for verdibevarende vedlikehold. Det betyr at 
verdien og tilstanden på sikt faller til et nivå hvor arealer helt eller delvis må 

stenges, rives eller det må tilføres betydelige midler for å gjennomføre en større 
oppgradering slik som grafen illustrere i figurene under. For lave rammevilkår 
over tid fører til feil eller mangler i og rundt bygg og gir økte driftsomkostninger, 

akutte situasjoner, utfordringer med HMS og i verste fall ulykker og ubrukelige 
arealer. 
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TILSTANDSGRADER iht. Norsk standard 
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Økonomiske konsekvenser: 

Innsparingskrav i vedlikeholdsbudsjett de siste årene medfører en 
verdiforringelse av eiendomsporteføljen, som gir etterslep og på sikt en mer 
kostbar forvaltning.   

 
Med bakgrunn i K-sak 45/16 om fremlagte vedlikeholdsplan, anbefaler 

kommunedirektøren at det skal gjennomføres verdibevarende vedlikehold basert 
på et normtall på 230 kr/kvm. Det er imidlertid ikke realistisk innenfor 
kommunens nåværende økonomiske handlingsrom. Bruk av normtall for 2021 

ville medført et behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet med ca. 18 millioner 
kroner. 

 
Identifiserte prosjekter (se vedlegg) medfører følgende kostnad pr. kvm. for 
vedlikeholdet de neste 4 årene: 

 
2021: 81 kr/kvm 

2022: 117 kr/kvm 
2023: 67 kr/kvm 
2024: 51 kr/kvm 

 
Det må påregnes at det tilkommer nye behov som øker kostnadene i 2023 og 

2024. Dette vil innarbeides ved fremtidige rulleringer av planen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Manglende verdibevarende vedlikehold i byggets levetid medfører kortere levetid 
på byggene. Det er en stor miljøbelastning at eiendom må rives og bygges ny før 

normert levetid.  
 
Alternativer: 

Justert prioriteringsrekkefølge og gjennomføringstidspunkt. Begge er forhold som 
kan medføre budsjettkonsekvens. 
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Konklusjon med begrunnelse: 

Med bakgrunn i vedtatte budsjett og føringer gitt i K-Sak 45/16 anbefaler 
kommunedirektøren at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas. 
 

Vedlikeholdsplanen viser tiltak i 2022 som er høyere enn rammen i 
økonomiplanen. Ved neste fremleggelse av vedlikeholdsplanen vil tiltak 

prioriteres og tilpasses endelig økonomisk ramme i budsjett gjennom justert 
prioritering og gjennomføringstidspunkt. 
 

Det bør legges til grunn at tiltak som ivaretar bygningens eksteriør (klimaskall) 
og drenering av byggegrunnen prioriteres for å unngå omfattende skader på 

byggene. Innvendige tiltak knyttet til innemiljø og innvendig flater, ventilasjon 
m.m. vil måtte nedprioriteres.  

 
Gjennomføres planen for kommende fire år, vil dette ha en positiv virkning for 
drift og vedlikehold av eiendomsmassen.  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  

 


