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Planvedtak - Detaljregulering for Hovland, Eikefjord, del av gbnr 53/10, 
bustad 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Flora Bystyre vedtek framlegg til Privat detaljreguleringsplan - Hovland - Eikefjord, del av GBnr. 
53/10, Bustad, Planid 20100107 med planomtale med ROS –analyse og plankart datert 11.03.2019 
og føresegner sist datert 12.06.2019.  

 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Utgreiing: 
I møte 20.11.2012 vedtok Plan- og miljøutvalet å legge planframlegg for bustadar på gbnr 53/10 ut på 
høyring. Dette planframlegget la til rette for ei større utbygging i området. Grunna problem med 
tilkomst sett i samband med talet nye bustadar som då var planlagd, blei det vanskeleg å fullføre denne 
planprosessen. I samråd med forslagsstillar Kari Hovland har derfor Flora kommune redusert det 
opphavlege planframlegget. Det nye planframlegget legg til rette for inntil to bueiningar, og er 
monaleg redusert i storleik i høve det første framlegget. Planframlegget har vore på høyring i perioden 
05.04.-20.05.2019. Det er kome 4 merknadar/innspel I høyringsperioden, og det er gjort endringar i 
føresegene for å imøtekome merknadane. 
 
Planforslaget 
Forslag til Privat detaljreguleringsplan - Hovland - Eikefjord, del av GBnr. 53/10, Bustad, Planid 
20100107 er omarbeidd i samråd med forslagsstillar Kari Hovland og grunneigar Johnny Jakobsen. 
Bakgrunn for saka og beskriving av tiltaket går fram av forslaget med tilhøyrande beskriving.  
 
Formålet med reguleringa/omreguleringa 
Formålet med reguleringa/omreguleringa er å leggje til rette for inntil to bueiningar med tilhøyrande 
anlegg på del av gbnr 53/10.  
 
Forhold til overordna planar 
Aktuell del av gbnr 53/10  ligg i området B3 i kommunedelplan Eikefjord 2014 – 2026. B3 er areal for 
framtidig bustad, med krav om detaljregulering. 
 
Førstegongsbehandling 
Planforslaget blei førstegongsbehandla av Plan- og samfunnsutvalet 26.03.2019 i sak 008/19. Utvalet 
vedtok å fremje saka, sende henne på høyring og leggje henne ut til offentleg ettersyn.  
 
Endringar etter førstegongsbehandling 
Dei viktigaste endringane etter førstegongsbehandling:  

· Tillegg til kulepunkt nr 2 i føresegnene punkt 2.1: Alle bygg i planområdet, inkludert uthus 
og garasjer, skal plasserast innafor byggegrensa 

· Nytt kulepunkt nr 4 i føresegnene punkt 2.1: Det skal opparbeidast minimum 50 m2 
uteopphaldsareal pr bueining. Ved oppføring av to-mannsbustad skal minimum 25 m2 av 
uteopphaldsarealet pr bueining være felles uteopphaldsareal. Plassering av uteopphaldsareal 
skal visast på situasjonsplan ved søknad om byggjeløyve. 

· Tillegg til kulepunkt 5 i føresegnene punkt 2.1: Bygg skal plasserast og utformast slik at det 
ikkje vert skjæringar høgare enn 2 m mot nord. 

Høyringsfråsegner 
Planforslaget blei lagt ut til offentleg ettersyn i perioden frå 05.04.-20.05.2019. I same periode blei 
forslaget sendt til fråsegn mellom anna til regionale myndigheiter, grunneigarar som forslaget ville få 
konsekvensar for, og tenesteområde i kommunen. Det kom inn totalt 4 fråsegner. Dei følgjer saka som 
utrykte vedlegg. Hovudtrekka i merknadene er refererte i eit eige vedlegg. 
 
Motsegner 
Det er ikkje varsla motsegner til planen frå fylkeskommunen, nabokommunar eller statlege 
fagmyndigheter der saksområdet blir påverka. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 
 
Lovheimlar 
I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 blir saka lagd fram til vedtak for kommunestyret. 
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Vurdering: 
Innkomne merknader 
Vurderinga av dei enkelte innkomne fråsegnene kjem fram av vurderingane i vedlegget. Det er gjort 
mindre endringar i føresegnene for å imøtekome merknad frå Fylkesmannen i Vestland. 
 
Samla vurdering: 
Planforslaget er godt gjennomarbeidd og varetek nødvendige omsyn. Planområdet er i samsvar med 
kommunedelplan for Eikefjord. Det ligg sentrumsnært og har gode kvalitetar som bustadområde. 
 
Med bakgrunn i utgreiinga ovanfor tilrår rådmannen at planforslaget Privat detaljreguleringsplan - 
Hovland - Eikefjord, del av GBnr. 53/10, Bustad, Planid 20100107 blir vedteke. 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Planframlegget vil ikkje ha økonomiske konsekvensar for kommunen 
 
Miljømessige konsekvensar: 
Dette er vurdert i planomtalen. 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter. 
 
 
 
 
32T 
Plansak for offentlig ettersyn - privat detaljreguleringsplan for Hovland, Eikefjord, del av gbnr 53/10, 
bustad 
Planomtale_planid20100107 
Plankart_planid20100107_vedtak 
Føresegner_til vedtak 
Innkomne merknadar høyring 
Asplan Viak, 26.01.2017, Skredfarevurdering 
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Plansak for offentlig ettersyn - privat detaljreguleringsplan for Hovland, 
Eikefjord, del av gbnr 53/10, bustad 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Plan- og samfunnsutvalet godkjenner at framlegg til privat detaljreguleringsplan Hovland 
plan-ID 20100107, med planomtale med ROS-analyse, føresegner og plankart datert 
11.03.19 vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11, med 
følgjande endringar i føresegnene og plankart: 

-Rådmannen skal før slutthandsaminga i utvalet sørgje for at innhaldet i planen og framstillinga av 
han blir digitalisert og kvalitetssikra, og at eventuelle mindre suppleringar og justeringar blir 
gjorde.  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
Plan- og samfunnsutvalet - 008/19 
 
PSUV - handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 
 
 
PSUV - vedtak: 

1. Plan- og samfunnsutvalet godkjenner at framlegg til privat detaljreguleringsplan Hovland 
plan-ID 20100107, med planomtale med ROS-analyse, føresegner og plankart datert 
11.03.19 vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11, med 
følgjande endringar i føresegnene og plankart: 

-Rådmannen skal før slutthandsaminga i utvalet sørgje for at innhaldet i planen og framstillinga av 
han blir digitalisert og kvalitetssikra, og at eventuelle mindre suppleringar og justeringar blir 
gjorde.  
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
I møte 20.11.2012 vedtok Plan- og miljøutvalet å legge planframlegg for bustadar på gbnr 53/10 ut på 
høyring. Dette planframlegget la til rette for ei større utbygging i området. Grunna problem med 
tilkomst sett i samband med talet nye bustadar som då var planlagd, blei det vanskeleg å fullføre denne 
planprosessen. I samråd med forslagsstillar Kari Hovland har derfor Flora kommune redusert det 
opphavlege planframlegget. Det nye planframlegget legg til rette for inntil to bueiningar, og er 
monaleg redusert i storleik i høve det første framlegget. 
 
Planforslaget 
Forslag til Privat detaljreguleringsplan - Hovland - Eikefjord, del av GBnr. 53/10, Bustad, Planid 
20100107 er omarbeidd i samråd med forslagsstillar Kari Hovland og grunneigar Johnny Jakobsen. 
Planforslaget som skal behandlast, består av  

· plankart i målestokk 1:500 i A3, datert 11.03.2019 
· reguleringsføresegner datert 11.03.2019 
· planbeskriving datert 11.03.2019 

 
Formålet med reguleringa 
Formålet med reguleringa er å leggje til rette for bustad på del av gbnr 53/10. 
 
Eigedomsforhold 
Heimelshavarar i området er: 
 

Navn Adresse Postnr PostSted Gnr Bnr 
Johnny D. Jakobsen Hogavegen 10 6940 Eikefjord 53 10 
Sigrid Hovland Jakobsen Hogavegen 10 6940 Eikefjord 53 10 

  
Forhold til overordna planar 
Aktuell del av gbnr 53/10  ligg i området B3 i kommunedelplan Eikefjord 2014 – 2026. B3 er areal for 
framtidig bustad, med krav om detaljregulering. 
 
Reguleringsplanar i området 
Planområdet er ikkje regulert i dag. Det grensar mot detaljreguleringsplan Kvalvik/Eikefjord sentrum - 
GBnr 52/59,63, 194 mfl - Veg og teknisk infrastruktur, planid 20160109 i sør. 
 
Innkomne merknader til planoppstart 
Då planframlegget er vesentleg endra i høve det som låg til høyring i 2012 er det varsla ny 
planoppstart til alle partar som planarbeidet påverkar. Partane vart varsla med brev 07.09.2018 og 
planarbeidet vart kunngjort i Firdaposten 29.08.2018. Det kom inn 7 fråsegner totalt. Dei følgjer saka 
som utrykte vedlegg. Hovudtrekka i merknadene er refererte i planomtalen.  
 
Vurdering: 
Byggjeplanane 
Planområdet ligg i eit område utbygd med einebustadar i dag langs FV542 og nedre del av 
Hogavegen. Eksisterande bygg i bustadområdet har varierande alder og utforming. I planframlegget er 
det derfor lagt vekt på at bygg innanfor planområdet i hovudsak skal tilpassast volum til eksisterande 
bygg. Byggegrense og maks kotehøgde sikrar at nye bygg ikkje kjem for høgt i høve eksisterande 
bygg. I føresegene er det sett krav til god arkitektonisk utforming av bygg. Etter rådmannen si 
vurdering vil utbygginga som planen legg opp til passe godt inn i eksisterande bustadområde. 
 
Innkomne merknader 
Vurderinga av dei enkelte innkomne fråsegnene kjem fram av planomtalen. Omfanget er ikkje stort, 
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og merknadene er i hovudsak innarbeidd i planframlegget. 
 
Uteopphaldsareal 
Innafor planområdet ligg det godt til rette for opparbeiding av gode uteopphaldsareal. Planområdet 
ligg heller ikkje langt frå Eikefjord skule, som har gode uteområder.  
 
Infrastruktur 
Planområdet vil ha tilkomst via Hogavegen. Då avkøyrsla til Hogavegen frå Fv542 har dårlege 
siktforhold i dag, er det rekkjefølgjekrav i føresegene om at denne må opparbeidast som vist i 
Detaljreguleringsplan - Kvalvik/Eikefjord sentrum - GBnr 52/59,63, 194 mfl - veg og teknisk 
infrastruktur, planid 20160109 før bustadar i området kan takast i bruk. 
 
Det er offentleg anlegg for vatn og avløp i området, og nye bustadar må knytast til dette. Det er ikkje 
offentleg anlegg for overvatn. Handtering av overvatn må såleis løysast i privat anlegg. Det er krav i 
føresegnene at anlegg for handtering av overvatn skal ta høgde for framtidig auke i nedbør. 
 
Planframlegget set krav om 1,5 parkeringsplassar pr bueining. I tillegg er byggegrensa mot sør trekt 6 
m frå eigedomsgrensa, slik at det skal være mogleg for andre å parkere på eigedomen, ved glatt føre i 
Hogavegen. 
 
Konsekvensutgreiing 
Planforslaget er vurdert i samsvar med plan- og bygningslova kapittel VII «Konsekvensutredninger», 
med tilhøyrande forskrift. Tiltaket fell ikkje inn under oppfangskriteria i forskrifta og skal derfor ikkje 
konsekvensutgreiast. 
 
Naturmangfaldslova 
Planframlegget er vurdert i høve naturmangfaldlova i planomtalen. Rådmannen sluttar seg til denne 
vurderinga, og har ikkje ytterlegare merknadar. 
 
Samla vurdering: 
Med bakgrunn i utgreiinga ovanfor tilrår rådmannen å sende planforslaget Privat detaljreguleringsplan 
- Hovland - Eikefjord, del av GBnr. 53/10, Bustad, Planid 20100107 på høyring og leggje det ut til 
offentleg ettersyn. 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Planframlegget har ikkje økonomiske konsekvensar for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvensar: 
Dei miljømessige konsekvensane er vurdert i planomtalen. 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Plan- og bygningslova med forskrifter. 
 
 
 
 
32T 
Planomtale_planid20100107 
Planid20100107_20190311 
Føresegner 
Asplan Viak, 26.01.2017, Skredfarevurdering 
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1 INNLEIING 
I møte 20.11.2012 vedtok Plan- og miljøutvalet 
å legge planframlegg for bustadar på gbnr 
53/10 ut på høyring. Dette planframlegget la til 
rette for ei større utbygging i området. Grunna 
problem med tilkomst sett i samband med talet 
nye bustadar som då var planlagd, blei det 
vanskeleg å fullføre denne planprosessen. I 
samråd med forslagsstillar Kari Hovland har 
derfor Flora kommune redusert det opphavlege 
planframlegget, og varsla ny oppstart 30. 
august 2018.  

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 
Føremålet for planarbeidet er etablering av 
bustader på ein del av eigedom 53/10 på 
Hovland i Eikefjord. Det vert også avsatt areal 
til parkering på tomta. 

1.2 Lokalisering 
Planområdet ligg i Hogavegen på Hovland i 
Eikefjord. Hogavegen har samband både til fv. 
542 og rv.5. Planområdet ligg mot Hogavegen, 
med tilkomst frå fv. 542, sjå raud ring på figur 
1. 

1.3 Gjeldande planar 
Aktuell del av gbnr 53/10  ligg i området B3 i 
kommunedelplan Eikefjord 2014 – 2026. B3 er 
areal for framtidig bustad, med krav om 
detaljregulering. 

Planområdet grensar mot detaljreguleringsplan 
Kvalvik/Eikefjord sentrum - GBnr 52/59,63, 194 
mfl - Veg og teknisk infrastruktur, planid 
20160109 i sør, sjå figur 3. 

1.4 Avgrensing planområdet 
Planområdet ligg i tilknyting til ekeisterande 
bustadar. Det er avgrensa av eigedomsgrense 
og veg i vest, og følgjer ei bein linje mot gbnr 
53/19 i aust. Mot nord følgjer det 
eigedomsgrensa mot 53/36 og mot sør vert det 
avslutta mot detaljreguleringsplan for 
Kvalvik/Eikefjord sentrum - GBnr 52/59,63, 194 
mfl - Veg og teknisk infrastruktur. Det er gjort 
justeringar i varsla planavgrensing etter avtale 
mellom forslagsstillar Kari Hovland og representant for grunneigar Johnny Jakobsen. Varsla 
planomriss er vist i figur 3. 

Figur 1. Planområdet ligg i Hogavegen med tilkomst frå fv. 542 

Figur 2. Utsnitt av kommunedelplan Eikefjord 

Figur 3. Planområdet grensar mot Kvalvik/Eikefjord sentrum - 
GBnr 52/59,63, 194 mfl - Veg og teknisk infrastruktur i sør. 
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2 PLANPROSESS 

2.1 Kunngjering av planoppstart og medverknad i planprosess 
Det første planarbeidet tok til i juli 2010 med Kari Hovland og Nils Hovland som 
tiltakshavar/forslagsstillar. Det vart halde planoppstartsmøte med kommunen 25.08.10. Første 
planutkast viste fortetting med to nye einebustadar i søre (nedre) del av feltet og tett utnytting med 
to fleirmannsbustadar i nordre (øvre) del. Eksisterande tilkomstveg var tenkt justert med heving i 
nedre del og senking i øvre del for å oppnå akseptable stikningstilhøve. Å finne anna vegføring enn 
eksisterande, vart svært vanskeleg og økonomisk krevjande på grunn av landskapsform og 
høgdeskildnad. Grunna det høge antallet nye bueiningar var det naudsynt med ei vesentleg utbetring 
av vegen. Då dette ikkje lot seg løyse, stogga planarbeidet opp. I samråd med forslagsstillar Kari 
Hovland har derfor Flora kommune redusert det opphavlege planframlegget. Det nye planframlegget 
legg til rette for inntil to bustader. Planarbeidet vart varsla den 30.08.2018 på Flora kommune si 
heimeside, og det var annonsert med annonse i Firdaposten med merknadsfrist 04.10.2018. Det kom 
inn i alt sju innspel. Det vart arrangert eit dialogmøte mellom kommunen, forslagsstillar  og 
grunneigar for å avgjere premissar for planen. I dette møtet vart det samstundes avgjort at 
planområdet skulle utvidast noko utan at dette skulle påverke talet på bustadar. 

2.2 Vurdering av krav om konsekvensutgreiing 
Etter Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskrifta) § 4, skal den som fremjer forslag til plan 
etter plan- og bygningslova  sjølv vurdere om planen fell inn under sitt verkeområde. 
Tiltaket gjeld etablering av bustad i Hogavegen nær Eikefjord sentrum, og området er etter 
kommunedelplan for Eikefjord 2014 – 2026 regulert for bustader. Ei konsekvensutgreiing er difor 
ikkje naudsynt. 

3 VIKTIGE OMSYN I PLANARBEIDET 
I planarbeidet er det teke omsyn til nasjonale, regionale og kommunale føringar . 
Nasjonale føringar: 
• Klimaframskrivingar og klimapolitikk 
• Naturmangfald 
• Byggeskikk og estetikk 
• Universell utforming 
• Born og unge: Retningslinjene skal synleggjere og styrke barn og unges interesser i all planlegging 

og byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova 
 
Regionale føringar 
• Fylkesdelplan for klima- og miljø: 
• Klimaprofil, Sogn og Fjordane 
• Regional planstrategi for Sogn og Fjordane, 2016-2020 
• Regional plan for folkehelse 2015-2025, Sogn og Fjordane Fylkeskommune 
• Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019, Sogn og Fjordane 

Fylkeskommune 
 

Kommunale føringar 
• Kommuneplanen sin samfunnsdel 2016-2020 
• Kommunedelplan for Eikefjord 2014 – 2026. 
• Kommunedelplan for universell utforming og rettleiar for universell utforming 
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4 PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON 

4.1 Landskap og estetikk. 
Planområdet ligg i ei bratt sørhelling ned mot Fylkesveg 542 med eit flatare parti lengst nede vest for 
Hogavegen 4. Ned mot fylkesvegen er det frå før av utbygd med einebustadar. Ovanfor planområdet 
ligg ein gard på Haugane, med rv.5 i bakkant.  

4.2 Naturmiljø, naturmangfald og friluftsliv 
Området er delvis opparbeidd med grasmark/plen mot sør og mot nord er det bratt og tresett. Det er 
ikkje registrert sårbare artar eller utvalde naturtypar i området, og det har heller ikkje verdi som 
friluftsområde. Området er heller ikkje eit naturvernområde. 

4.3 Kulturminne/Kulturmiljø 
Det er ikkje registrert automatisk freda 
kultuminne innanfor planområdet. 
Planområdet ligg heller ikkje som ein del av eit 
verna/freda kulturmiljø.  

4.4 Born og unge, folkehelse og 
universell utforming 

Planområdet ligg ikkje langt frå Eikefjord 
sentrum, og skuleområdet som har gode 
uteareal for leik. I nærområdet til planområdet 
er det mange turmoglegheiter.  
 
.   

Figur 5. Planområdet sett frå sør. 

Figur 4 Planområdet ligg vest for Hogavegen 4, og strekk oppover skråninga mot eigedomsgrensa i nord. 
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4.5 Miljøfaglege forhold, forureining og støy 
Tidlegare bruk av området gjev ikkje indikasjon 
på at det skal være forureina grunn i området. I  
høve støy er planområdet er skjerma frå fv. 542 
med ein bustad i mellom. Fylkesvegen nyttast i 
stor grad til lokaltrafikk, og mengda er 
betydeleg redusert etter at rv. 5 vart omlagt.  

4.6 Tryggleik mot naturskade 
Planområdet ligg innanfor omsynssone for ras 
og skredfare i kommunedelplan for Eikefjord. I 
samband med detaljregulering av ny gang og 
sykkelveg er området vurdert i høve skredfare. 
Denne vurderinga konkluderer med at det ikkje 
er skredfare i området. 

4.7 Veg, trafikktilhøve og infrastruktur 
Planområdet ligg ved Hogavegen, som har avkøyrsle til Fv 542. Det er kort veg til Eikefjord sentrum, 
men det er ikkje gang- og sykkelveg. Det er laga detaljreguleringsplan for opprusting av fylkesvegen. 
Det er kommunalt anlegg for vatn og avløp i området. Men det er ikkje kommunalt anlegg for 
overvatn. 

4.8 Utbyggingsmønster 
Området er i dag utbygd med einebustadar langs Fv542 og i første del av Hogavegen. Bustadane er 
bygd over ein lengre tidsperiode, og det såleis variert utforming av bygga.  

5 SKILDRING AV PLANFORSLAG 
Planområdet er om lag 2,5 da, og det legg til rette 
for oppføring av inntil to bueiningar med 
tilhøyrande uthus/garasje. Byggegrensa er lagt 
slik at bygg skal plasserast mot det flate partiet i 
sør. Byggegrensa tek og høgde for at søre del av 
tomta kan nyttast som biloppstillingsplass for dei 
som bur lenger opp i Hogavegen i periodar med 
glatt veg.  
 
Då det er dårleg sikt i eksisterande avkøyrsle til Fv 
542 er det lagt inn rekkjefølgjekrav om at 
avkøyrsla må utbetrast før det vert gjeve 
bruksløyve for bustadar innanfor planområdet. 
  

Figur 6. Biletet viser avkøyrsla frå Fv542 og utbyggingsmønster. 

Figur 7. Planframlegget. 
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6 6 ROS-ANALYSE 

6.1 Innleiing 
Kommunen har ansvar for å sikre forsvarleg bruk og vern av areal og bygningar i kommunen. Det er 
et krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeiding av planar for utbygging.  
 
Analysen er sett saman av sjekkliste, samt omtale av tema som treng nærare utgreiing. I samsvar 
med plan- og bygningslova § 4-3 om samfunnstryggleik og ROS-analyse, er det vurdert alle risiko- og 
sårbarheitsforhold som er av betydning for om området er eigna til utbygginsføremålet, og kva 
eventuelle tiltak som må gjennomførast for å oppnå akseptabel risiko. 

6.2 Metode for vurdering av hendingar 
ROS-analysen er utarbeidd med utgangspunkt i DSB sin rettleiar "Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging" 2017. 
 
Frekvens av sannsyn: 
Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 
1. Lite sannsynleg Sjeldnare enn ei hending pr 5000 år S3 
2. Mindre sannsynleg Ei hending kvart 1000 – 5000 år S2, F3 
Sannsynleg  Ei hending kvart 100 – 1000 år 

        
S1, F2 

Mykje sannsynleg Ei hending kvart 20 – 100 år 
        

F1 
Svært sannsynleg  Hending oftare enn kvart 20. år  
Det er viktig å merkje seg at ved flaumar som kan utgjere fare for tap av liv skal tryggleiksklassane for 
skred leggjast til grunn, jamfør TEK10 § 7-2. 

Konsekvensgradering: 
Tema Menneskeliv og -helse Materielle 

/økonomiske 
verdiar 

Miljøverdiar (ikkje-økonomiske) 

Gradering 

5 – Katastrofe 5 eller fleire døde, eller 
>25 alvorleg skadde 

> 50 millionar Alvorleg og omfattande 
miljøskader 

4 – Kritisk Inntil 5 døde eller fare 
for inntil 25 alvorleg 

 

5 – 50 mill kr Alvorleg skade av mindre omfang 
eller mindre alvorleg skade av 

  3 – Alvorleg Inntil 10 alvorleg skadde 
eller mange mindre 

 

500.000 – 5 mill Store skader, men som vil 
utbetrast på sikt 

2 – Mindre alvorleg  Mindre skader som treng 
medisinsk behandling 

50.000 – 500.000 Mindre skader som naturen sjølv 
utbetrar på relativt kort tid 

1 – Liten Ingen / små 
personskader 

< 50.000,- Ingen eller ubetydeleg skade 

 
Risikomatrise:  

Konsekvens  Liten Mindre 
alvorleg 

Alvorleg Kritisk Katastrofal 
Sannsyn 
  1 2 3 4 5 
Svært sannsynleg 5 5 10 15 20 25 
Mykje sannsynleg 4 4 8 12 16 20 
Sannsynleg 3 3 6 9 12 15 
Mindre sannsynleg 2 2 4 6 8 10 
Lite sannsynleg 1 1 2 3 4 5 
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Sonene i risikomatrisa skal definerast slik: 
Raud sone Risikoen vert rekna som uakseptabel og der tiltak må settast inn 
Gul sone Risikoen vert rekna som uakseptabel, men der tiltak vert vurdert i høve til 

 Grøn sone Risikoen vert rekna som akseptabel 

6.3 Sjekkliste for potensielle, uønskte hendingar til ROS-analysen  
Tema Uønskte hendingar Aktuelt i 

planområdet?  
Grunngjeving og kjelder 

ST
O

RE
 U

LY
KK

ER
 

Ulykker i næringsområde med 
samlokalisering av fleire verksemder 
som handterer farleg stoff og/eller 
farleg avfall 

Nei Planområdet ligg i eit bustadområde, og det er ingen 
slike verksemder i eller i nærleiken (KDP Eikefjord 
2014 – 2026. 

Brann/eksplosjon, utslepp av farleg 
stoff, akutt forureining 
(storulykkeverksemd, til dømes 
prosessindustri, tankanlegg for væsker 
og gassar, eksplosiv- og 
fyrverkerilager)  

Nei 
 

Planen legg til rette for bustad i eit etablert 
bustadområde, sjå over. Temaet er såleis ikkje 
relevant 

Brann i bygningar og anlegg (t.d. 
tilkomst for naudetatar, 
sløkkevasskapasitet, responstid, behov 
for nye beredskapstiltak) 

Ja Planområdet ligg i kort avstand Eikefjord sentrum og 
Fv 542. Det er tilfredstillande sløkkevasskapasitet 
med brannkum i område. Responstida til 
brannvesenet er 30 min(Teknisk Drift/Brann)  

Større ulykker (veg, bane, sjø, luft) Nei  
    

N
AT

U
RF

AR
E 

 

Overvatn Ja Det er ikkje kommunalt anlegg for 
overvasshandtering i området. Det er innarbeidd 
krav i føresegnene i høve handtering av overvatn 2.1 
siste kulepunkt. 

Flaum i store vassdrag 
(nedbørfelt >20 km²) 

Nei Er ikkje store vassdrag i området, Kleivaelva er 
definert som elv/bekk (NVE-atlas) 

Flaumfare i små vassdrag 
(nedbørfelt <20 km²) 

Ja Kleivaelva ligg om lag 57 m aust for planområdet. 
Planområdet ligg ikkje innanfor aktsemdsområde for 
flaum (NVE-atlas). Sjølv med klimapåslag på 40% 
auke i vassføring (flaum i mindre vassdrag med 
responstid mindre enn 3 t) vert det vurdert at 
planområdet vil ligge utanfor flaumsona pga avstand 
til elva. (Klimaprofil for Sogn og Fjordane/Klima i 
Norge 2100) 

Erosjon 
(langs vassdrag og kyst) 

Nei Ikkje aktuelt på grunn av avstand til elv og sjø. 

Skred i bratt terreng 
Lausmasseskred (jordskred) 
Flaumskred 
Snøskred 
Sørpeskred 
Steinsprang/ steinskred 

Ja Planområdet ligg innanfor omsynssone for ras og 
skredfare (KDP Eikefjord). I samband med 
detaljregulering av ny gang og sykkelveg er området 
vurdert i høve skredfare (Asplan Viak, 26.01.2017, 
Skredfarevurdering Eikefjord). Denne vurderinga 
konkluderer med at det ikkje er skredfare i området. 

Fjellskred  
(med flodbølge som mogleg følgje) 

Nei  

Kvikkleireskred (i områder med marine 
avsetningar) 

Nei Lausmassane i området består i hovudsak av 
skredmateriale (NGI Lausmassekart)  

Stormflo i kombinasjon med 
havnivåstigning 

Nei  

Skog- og lyngbrann (tørke) Ja I følgje Klimaprofil for Sogn og Fjordane vil framtidas 
klima kunne gje både meir tørke og meir nedbør. Det 
er likevel såpass lite vegetasjon i området at dette 
ikkje er vurdert å være eit stort problem. 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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6.4 Vurdering av hendingar 
Det er ikkje vurdert å være forhold innanfor planområdet som krev iverksetjing av særskilte tiltak, 
jamfør sjekklista.  

7 VURDERINGAR OG KONSEKVENSAR 

7.1 Landskap og estetikk  
Området ligg i ei bratt sørhelling ned mot 
Fylkesveg 542 med eit flatare parti lengst nede. 
Det er dette flate partiet som er tenkt utbygd 
med ein bustad, eller ein to-manns bustad. Ned 
mot fylkesvegen er det frå før av utbygd med 
einebustadar. Høgdeforskjellen innanfor 
planområdet gjer at det bygg ikkje vil få 
siluettverknad. 
 
I føresegnene til planen er det lagt til rette for 
bygg med volum tilpassa kringliggande bygg. 

7.2 Naturmiljø, naturmangfald og 
friluftsliv 

Naturmangfaldslova sitt føremål vert vektlagt i utarbeiding av reguleringsplanen. Reguleringsplanen 
omfattar eit område som i stor grad er utbygd frå før , og det er ikkje registret verdiar knytt til 
sårbare artar eller verdifulle naturtypar innanfor planområdet. Dei sentrale prinsippa i nml §§8-12 
vert lagt til grunn ved arbeid og tiltak etter planen. Det går fram av naturmangfaldslova (nml) §7 at 
prinsippa i §§8 til 12 skal leggast til grunn ved utøving av offentleg mynde. Vurdering skal gå fram av 
vedtaket. 
Nml §8. Kunnskapsgrunnlag: Fylkesatlas. Naturbase. 
Nml §9. Føre-var-prinsipp: Planarbeid med høyring har så langt ikkje påvist at planlagde tiltak vil vere 
til skade for naturmangfaldet. 
Nml §10. Økosystemtilnærming og samla belastning: Ingen funn av sårbare artar i området. 
Nml §11. Kostnad ved event. redusert miljøverdi skal bærast av tiltakshavar: Det er ikkje påvist at 
planlagde tiltak vil utgjere fare for forringelse av miljøverdiar. 
Nml §12. Miljøforsvarlege teknikkar og metodar ved drift: Alle inngrep etter planen skal tilpassast 
terreng og naturmiljø på ein skånsom måte.  
 
I høve friluftsliv er det ikkje registrert verdiar knytt til dette innanfor planområdet.  

7.3 Kulturminner/kulturmiljø 
Det er ingen kjende kulturminner innanfor planområdet. 

7.4 Born og unge, folkehelse og universell utforming 
Innanfor planområdet vil det vere tilstrekkeleg med uteopphalds- og leikeareal for born. I tillegg ligg 
området ikkje langt frå Eikefjord sentrum, der det er attraktive leikeareal ved skulen. Det er og kort 
veg til ei rekkje turvegar, mellom anna til Hovlandsstøylen. Den sentrumsnære plasseringa gjer 
utbygging gunstig i eit folkehelseperspektiv, då det er mogleg å gå og sykle til sentrum. Dette vil bli 
enda betre når vegen vert utbetra og ein får gang- og sykkelveg.  
 

Figur 8. Skjematisk framstilling av mogeleg plassering av 
volum på tomta. 
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På grunn av stigningsforholda på tomta kan det være vanskeleg å få til ei planløysing i bygget som 
stettar krav til tilgjengeleg bueining i Teknisk Forskrift. 

7.5 Miljøfaglege forhold, forureining og støy 
Tidlegare bruk av området gjev ikkje indikasjon på at 
det skal være forureina grunn i området.  
 
Når det gjeld støy, viser Statens Vegvesen sitt 
støyvarselkart at planområdet ligg utanfor støysonen 
for vegtrafikkstøy, sjå figur 7. 

7.6 Tryggleik mot naturskade 
Området er vurdert å ligge utanfor område for 
skredfare. Avstanden til Kleivaelva er vurdert å være 
såpass stor at området ikkje vil bli påverka av flaum, 
sjå sjekkliste ROS-analyse.  
 
Det er ikkje kommunalt anlegg for overvasshandtering i området. Det er derfor innarbeidd krav i 
føresegnene punkt 2.1 om prosjektering av overvasshandtering. I denne er det lagt til grunn at 
anlegget må dimensjonerast for ei auke i nedbør på 40%. Auka nedbør kan og gje utfordringar i høve 
vass- og roteskadar på bygg. Det må derfor takast omsyn til dette ved val av materialar og 
prosjektering av nye bygg. 

7.7 Veg, trafikktilhøve og infrastruktur 
Det vert lagt opp til å bruke eksisterande veg, Hogavegen som tilkomstveg. Det er godkjent ny 
detaljreguleringsplan for utbetring av Fv 542. I denne er det sikra betre sikt frå avkjørsla frå 
Hogavegen. Før bustadane kan takast i bruk må avkøyrsla vere opparbeidd slik det viser i denne 
planen, jamfør punkt 3.2 i føresegnene.  
 
For å sikre at bilar som eventuelt ikkje kjem seg 
vidare opp i Hogavegen vinterstid har tilgjengeleg 
parkering, er byggegrensa mot sør trekt 6 m frå 
eigedomsgrensa, slik at det vil være mogleg å parkere 
innanfor planområdet. 
 
Det er kommunalt anlegg for vatn og avløp i 
området, slik at nye bustadar kan knyte seg til dette. 
Det er ikkje kommunalt anlegg for overvatn. Dette 
må derfor løysast privat, sjå punkt 7.6 ovanfor. 

7.8 Utbyggingsmønster 
Eksisterande bygg i bustadområdet har varierande alder og utforming. I planframlegget er det derfor 
lagt vekt på at bygg innanfor planområdet i hovudsak skal tilpassast volum til eksisterande bygg. 
Byggegrense og maks kotehøgde sikrar at nye bygg ikkje kjem for høgt i høve eksisterande bygg. 
Byggegrensa er og trekt noko opp frå søre del av planområdet, slik at dette området kan fungere som 
parkeringsplass for fleire, dersom Hogavegen har glatt køyrebane på vinteren. 
  

Figur 9. Statens Vegvesen sitt støyvarsel kart viser at 
planområdet, markert med raud ring, ligg utanfor støysonene 
for vegtrafikkstøy. 

Figur 10. Stigninga opp Hogavegen svært bratt, og det kan 
vere vanskelege trafikktilhøve vinterstid. 
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8 INNKOMNE MERKNADER VED PLANOPPSTART 
I samband med ny varsling er det kome inn 7 innspel og merknader frå offentlege instansar og 
private partar. Hovudinnhald og vurdering av alle innspel i samband med gjennomført planfase er 
som følgjer:  

Innspel frå Dato Innhald i merknad Vurdering 
Vegard Malkenes 
Hovland 
Eigar gbnr 53/19 

04.09.2018 Innspel vedrørande flytting av si eiga grense 
vestover. Det skal vere inngått ei avtale mellom 
to avdøde brør som stod som grunneigarar 
tidlegare. Dagens grunneigarar er samde om 
dette. Det skal på det meste vere snakk om to 
meter i følgje grunneigarane. 
 

Er informert om at oppmåling 
må bestillast hos 
oppmålingsavdelinga. Det er lagt 
rekkjefølgjekrav om dette i 
føresegnene punkt 3.1.  

Odd Asle Endestad 
Eigar gbnr 53/21 

10.09.2018 Ynskjer at det vert teke omsyn til ny avkjørsle frå 
Hovlandsvegen. Det er mest ynskjeleg med ny 
trase i Hogavegen. Ynskjer fellesmøte.  

Kommunen vil rette seg etter 
anbefalingar frå Statens 
vegvesen. Det har ikkje vore 
halde fellesmøte. 

Statens vegvesen 26.09.2018 Eksisterande tilkomstpunkt har i dag dårleg 
frisikt. Dette må utbetrast. Det må difor leggjast 
inn eit rekkjefølgjekrav i reguleringsføresegnene 
om at tilkomstpunkt frå fylkesveg må byggjast i 
samsvar med gjeldande reguleringsplan 
Kvalvik/Eikefjord sentrum – GBnr 52/59, 63, 194 
mfl. – vegteknisk infrastruktur, før det vert gjeve 
ferdigstilling av eventuelle nye bustader i det 
varsla området.  

Dette er innarbeidd i 
føresegnene til planen punkt 3.2. 

Fylkesmannen i 
Sogn og Fjordane 
 

01.10.2018 Fylkesmannen har ikkje teke stilling til behov for 
konsekvensutgreiing. Nemner desse tema som 
viktige omsyn i planarbeidet:  2. Naturmangfald, 
4. Folkehelse, 6. Landskap/estetikk, 
7.Grønstruktur, 8. Barn og unge, 9. Universell 
utforming, 11. Ureining, 13. Samfunnstryggleik 
ogberedskap, 14. Energi og 15. Støy. Kommunen 
må vurdera om det er andre tema som også kan 
vera aktuelle. 

Momenta er innarbeidd i 
planframlegget i den grad dei er 
vurdert å være relevante. 

SFE Nett 03.10.2018 For forsyning av bustadar som er planlagt vil det 
vere mogeleg å knyte desse til eksisterande 
lavspentnett i området. Avhengig av effektbehov 
kan det være nødvendig med forsterking av 
nettet, og evt. skifte av trafo. SFE Nett ønskjer 
informasjon om utviklinga og framdrifta i 
prosjektet, slik at vi så tidleg som mogeleg kan 
gje vidare innspel. 

Dette er moment som må 
følgjast opp i byggesaka. 

NVE 02.10.2018 Flaum, erosjon, skred må vurderast. Vil tiltaket 
påverke vassdrag og grunnvasstiltak? Er tiltaket i 
konflikt med energiinteresser? 

Dette er vurdert i planomtalen. 

Sigrid og Johnny 
Jacobsen: 

04.10.2018 1. Ønskjer at det vert teke omsyn til 
mogeleg ny veg 

2. Ynskjer felles parkering. 
3. Tiltakshaver må ta kostnader knytta til 

veg. 
4. Vil ha innsyn og involverast i 

planprosess. 
5. Ynskjer synfaring saman med berørte 

naboar. 
 

Grunneigar Johnny Jacobsen har 
saman med forslagsstillar Kari 
Hovland har vore på møte ved 
Plan og samfunn, og har 
diskutert dei ulike 
problemstillingane. På møtet 
vart ein einig om å legge til rette 
for parkering og å utvide 
planområde noko. Sjølv om 
planområdet vert utvida vil dette 
ikkje påverke talet på bustader 
som planleggjast, og kvar 
bustadane skal oppførast. 
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9 PLANDOKUMENT/VEDLEGG 
Framlagt forslag til reguleringsplan er samansett av følgjande dokument:  
 
Plandokument: 

- Planomtale med ROS-analyse datert  11.03.2019 
- Plankart i målestokk 1: 500 i A3, datert  11.03.2019 
- Reguleringsføresegner datert  11.03.2019 

 
Vedlegg 

- Asplan Viak, 26.01.2017, Skredfarevurdering Eikefjord  
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1. Siktemålet med planen 
Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av bustad med tilhøyrande anlegg. 

2. Føresegner for arealformål 

2.1 Busetnad og anlegg (§ 12-5 nr. 1) B 
• I område B kan det innafor fastsett byggegrense oppførast einebustad eller to-mannsbustad 

med tilhøyrande uthus/garasje, total BRA 400 m2. Innvendig golv 1. etg for bustadhus kan ligge 
på maks kote 20. Maks gesimshøgde er 8,5 m over kotehøgde for innvendig golv 1. etg. 
Dersom mønetak vert nytta er maks mønehøgde 9 m over kotehøgde for innvendig golv 1. etg. 

• Alle bygg i planområdet, inkludert uthus og garasjer, skal plasserast innfor byggegrensa vist på 
plankartet og dei skal ha gode arkitektoniske kvalitetar og være tilpassa kringliggande bygg i 
høve volum. Det skal vektleggjast å bruke varige og miljøvennlege materialar. 

• Det skal opparbeidast 1,5 parkeringsplassar pr bueining. 
• Det skal opparbeidast minimum 50 m2 uteopphaldsareal pr bueining. Ved oppføring av to-

mannsbustad skal minimum 25 m2 av uteopphaldsarealet pr bueining være felles 
uteopphaldsareal. Plassering av uteopphaldsareal skal visast på situasjonsplan ved søknad om 
byggjeløyve. 

• Utforming av bygg og opparbeiding av tomt skal dokumenterast med snitt-teikningar og 
fasadeoppriss i høve omgjevnadane og kringliggande bygg ved søknad om byggjeløyve. Bygg 
skal plasserast og utformast slik at det ikkje vert skjæringar høgare enn 2 m mot nord. 

• Ved søknad om byggjeløyve må det ligge føre plan for handtering av overvatn. Planen skal ta 
høgde for ei framtidig auke i nedbør med 40% påslag i høve dagens nivå. 
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2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
• SKV er privat tilkomstveg (Hogavegen) for eigedomane langs vegen.  
• I SVT kan det leggjast naudsynt teknisk infrastruktur.  
• Avkøyrsler til eigedomane er markert med pil. Desse skal utformast slik at dei har 

tilfredstillande sikt i krysset. Desse justerast, og slåast saman i samråd med grunneigar dersom 
det gjev ei betre trafikal løysing 

3. Rekkjefølgjeføresegner  
3.1 Før rammeløyve i B 

• Det er usikre grenser mellom gbnr 53/10 og naboeigedomane. Før det kan gjevast rammeløyve 
må grensene påvisast. 

3.2 Før busetnad blir teken i bruk 
• Før det kan gjevast bruksløyve for bustadar i B må avkøyrsla til Hogavegen utbetrast som vist i 

Detaljreguleringsplan - Kvalvik/Eikefjord sentrum - GBnr 52/59,63, 194 mfl - veg og teknisk 
infrastruktur, planid 20160109. 



Innkomne merknader ved høyring 

I høyringsperioden er det kome inn 4 innspel og merknader frå offentlege instansar. Hovudinnhald og 
administrasjonen si vurdering av alle innspel i samband med gjennomført planfase er som følgjer:  

Innspel frå Dato Innhald i merknad Vurdering 

SFE 23.04.2019 SFE seier i sin merknad at for forsyning av bustadar som er 
planlagt vil det være mogeleg å knyte desse til eksisterande 
lågspentnett i området. Avhengig av effektbehov kan det 
være nødvendig med forsterking av nettet, og evt. skifte av 
transformator. 
SFE Nett ønskjer informasjon om utviklinga og framdrifta i 
planarbeidet, slik at vi så tidleg som mogeleg kan gje vidare 
innspel, om det er nødvendig 

Forslagsstillar er informert 
om SFE sitt innspel, og vil ta 
det med seg i vidare 
planlegging. 

NVE 07.05.2019 NVE gjev ikkje konkret fråsegn til saka, då kommunen ikkje 
konkret har bede om hjelp i saka. Dei minner likevel om at 
det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt 
tilstrekkeleg omsyn til flaumog skredfare, vassdrag og 
energianlegg i arealplanar, byggeløyve og dispensasjonar. 
Dette gjeld uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttale til 
saka. 

Rådmannen vurderar at 
planframlegget tek omsyn til 
naturfare på ein 
tilfredstillande måte. 

Fylkesmannen i 
Vestland 

15.05.2019 Fylkesmannen viser til følgjande: 

1. Delar av arealet innanfor byggjegrensa er svært bratt, 
og at oppføring av ein tomannsbustad truleg vil føre til 
skjeringar i skråninga. Dette er uheldig for 
landskapsverknaden av tiltaket, og vil kunne føre med 
seg risiko for skred og overvatn. Dei rår derfor til å 
avgrense tiltaket til ei bueining og å unngå skjeringar i 
skråninga. 

2. Plankartet viser bustadføremål langt utanfor 
byggjegrensa. Dette meiner fylkesmannen er 
misvisande og kan legge til rette for framtidige tiltak i 
skråninga. Dei rår til å avgrense bustadføremålet og 
regulere skråninga til grøntstruktur eller liknande.  

3. Vidare viser dei til at dersom skråninga er nytta av barn 
og unge skal det regulerast erstatningsareal, jf. dei 
rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unge 
sine interesser i planlegginga. 

4. Dei viser og til at krav til uteopphaldsareal ikkje kjem 
fram av plankart eller føresegener. Dei viser til at i 
kommunedelplanen er det fastsett at "detaljregulering 
skal vise leikeplass som arealføremål i plankartet, både 
offentleg, felles og privat." Det er også sett krav til 
storleik og kvalitet på areala. Vi føreset at kommunen 
innarbeider krava i føresegner og plankart. Internt 
køyreareal bør også visast i plankartet. 

 

1. Det er innarbeidd krav i 
føresegnene for å 
hindre skjeringar, sjå 
punkt 2.1 siste setning i 
5. kulepunkt. 

2. Byggegrensa viser kvar 
bygg skal plasserast. 
Kommunen meinar 
dette saman med 
føresegnene er 
tilstrekkjeleg for å sikre 
ønska utbyggining 
innafor planområdet. 

3. Lokal kunnskap om 
området viser at 
området ikkje er ikkje 
nytta som leikeareal, då 
det er bratt og 
uframkommeleg. 

4. Det er innarbeidd krav 
til storleik på 
uteopphaldsareal som 
rekkjefølgjekrav i 
føresegnene punkt 2.1 
nytt kulepunkt 4. 

 

Sogn og Fjordane 20.05.2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune har i dag ikkje kunnskap 
om automatisk freda kulturminne i tiltaksområdet. Dei har 

Tiltakshavar er informert om 



Fylkeskommune såleis ikkje avgjerande merknader til planen når det gjeld 
omsynet til automatisk freda kulturminne. Dei ser likevel 
ikkje bort frå at det kan ligge automatisk freda kulturminne 
i området. Dei minner derfor om at tiltakshavar har plikt til 
å vise varsemd og til å straks melde frå til Sogn og Fjordane 
fylkeskommune ved Kulturavdelinga dersom ein under 
arbeidet skulle støyte på automatisk freda kulturminne, jfr 
§ 8, 2. ledd i Lov om kulturminne. 

dette. 
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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Flora kommune for å gjennomføre en skredfarevurdering i 
bratt terreng etter TEK10 i området mellom Rv.5 og Fv.542 inn til Eikefjord skole. Alle 
registrerte aktsomhetsområder mellom RV5 og FV542 frem til Eikefjord skole er vurdert. 
Området har aktsomhetssoner for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred. Det skal 
blant annet bygges en ny gang og sykkelvei i området. 

Leif Egil Friestad har utført befaring, vurderinger og rapport. Steinar Nes har stått for 
sidemannskontroll 

Leif Egil Friestad har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

 

Ørsta, 26.01.2017 

 

 

Leif Egil Friestad Steinar Nes 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 
Asplan Viak har vært engasjert av Flora kommune for å gjennomføre en skredfarevurdering i 
bratt terreng etter TEK10 i området mellom Rv.5 og Fv.542 inn til Eikefjord skole. Alle 
registrerte aktsomhetsområder mellom RV5 og FV542 frem til Eikefjord skole er vurdert. 
Området har aktsomhetssoner for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred. Det skal 
blant annet bygges en ny gang og sykkelvei i området. 

Befaring ble gjennomført desember 2016 av ingeniørgeolog Leif Egil Friestad.  

1.1 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlag er hentet fra kartverkets FKB kart, hvor høydekoter med ekvidistanse 1 meter 
er brukt. I tillegg er det benyttet las-data som er fly scan av området for å oppnå en større 
detaljeringsgrad. Det er anvendt grunnkart og flyfoto over området fra kartverket. NVEs og 
NGUs karttjenester er benyttet for å kartlegge skredfarlig terreng og vurdere 
aktsomhetsområder. 

1.2 Forbehold og avgrensninger 
Vurderingene er basert på observasjoner under befaring og på flyfoto. Betydelige endringer i 
terreng og vegetasjon kan ha innflytelse på skredfaren i området.  

Tidligere registrerte skredhendelser er også tatt med i vurderingene. Dette er hentet fra 
NVEs database over registrerte skredhendelser. Dersom det kommer til rette flere 
informasjoner om tidligere skred, bør det tas med i vurderingene. Figur 1 og Figur 2 viser 
oversikt over området som skal vurderes.  
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Figur 1: Flyfoto av kartlagt område med befaringsrute. Vurdert område er vist med blå skravur.

Figur 2: Oversikt over vurdert område med tilhørende stedsnavn.

Kleivaelva

Eikefjord skole

Haugane
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2 KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED 
Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 
tilbygg: 

Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

Byggteknisk forskrift TEK10 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 
tilhørende uteareal (Tabell 1). I rettlederen til TEK10 gis retningsgivende eksempler på 
byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred.  

Tabell 1. Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1  liten  1/100  

S2  middels  1/1000  

S3  stor  1/5000  

 

Det skal utredes skredfare for sikkerhetsklasse S1 og S2 for planområdet. Området ligger 
innenfor NVEs aktsomhetskart for steinsprang snøskred. Bolig går under sikkerhetsklasse 
S2, som omfatter arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt 
oppholder seg maksimum 25 personer. Akseptabel sannsynlighet er vist i Tabell 1. 

I TEK10 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for 
vurdering av årlig sannsynlighet. Det er derfor vurdert følgende skredtyper: 

- Skred i fast fjell 
- Steinsprang 
- Skred i løsmasser 
- Snøskred, inkludert sørpeskred 

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som 
kan sammenlignes direkte med kravene i Tabell 1.  

For veg og gang- og sykkelvei er kravene litt forskjellig. Her har man litt andre akseptkriterier 
som er gitt i SVVs NA-rundskriv 2014/08, Figur 3. Ut fra SVVs trafikkmengdeoversikt på 
vegevesen.no/vegkart viser nærmeste veg en ÅDT på 900. Dette gir ut fra Figur 3 en minste 
akseptable sannsynlighet for skred på 1/50 per enhetsstrekning på 1 km. I likhet med TEK10 
er det alle typer skred som skal vurderes. 
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Figur 3. Viser oversikt over krav for akseptabel sannsynlighet for skred langs vegbane. 
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3 OMRÅDEBESKRIVELSE 
Det vurderte området ligger mellom Rv.5 og Fv.542 i Eikefjord, Flora kommune. Figur 4 viser 
oversikt over planområdet med bruk av skyggelegging for å få frem strukturer.  Figur 5 viser 
befaringsrute og bratthet for aktuelt planområde.  

 

Figur 4: Oversikt terrenget over planområdet med skyggelegging for å synliggjøre strukturer i terrenget.  
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Figur 5: Oversikt bratthet i grader for område over planområdet i Eikefjord. 

3.1 Topografi 
Fjellsiden over planområdet er sør-sørvestvent. Fjellsiden går fra havnivå og opp til ca. kote 
400, der terrenget flater ut. Omkringliggende fjell er høyere enn dette, men de har ikke 
innvirkning på skredfaren i aktuelt område. Terrenghelningen i planområdet er stort sett 
under 25 grader, men har noen lavere bratte bergskrenter i nedre del av området. Fra Rv.5 
og oppover fjellsiden er det enkelte bratte bergskrenter og den generelle brattheten øker fra 
rett under 25 grader nede ved Rv.5 til mellom 30-38 grader høyere opp.  

Det vurderte området er hvor skred potensielt kan løsne og eventuelt nå ned til planområdet. 

3.2 Vegetasjon og geologi 
Fjellsiden over Rv.5 er stort sett dekket av løvskog og barskog, men deler av fjellsiden er 
avskoget og står igjen som hogstfelt, se Figur 6. Gjenstående vegetasjon er relativt tett opp 
mot toppen av fjellsiden, om lag kote 400. Terreng og vegetasjon viser ikke tegn til ferske 
snøskred eller steinsprang. Det er ved noen få steder registrert spor etter gamle steinsprang, 
men disse har hatt kort utløpslengde. I tillegg er det enkelte steder observert utglidninger i 
løsmassene. 

Haugane Kleivaelva 

Hamnaelva 

Rv. 5 

Fv.542 
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Figur 6: Oversikt området opp mot stølsvegen til Hovlandsstølane som er toppen av skråning. 

I følge NGUs berggrunnskart er det hovedsakelig glimmerskifer og kvartsskifer som 
dominerer området. Bergarten fremstår som lite til moderat oppsprukket, og har en lagdeling 
med steilt fall, ca. 30 grader, mot NNV. 

Løsmassekartet, Figur 7, viser tynnmektighet på marine avsetninger i nedre del av 
planområdet. Ellers er det stort sett skredmateriale og bart fjell med tynt løsmassedekke. 

Under befaring ble det observert mye berg i dagen. Mektigheten til løsmassene er stort sett 
liten i skråningene. De mer flate områdene, som dyrka mark, er ukjent løsmassemektighet. I 
fjellsiden over Rv.5 er det stort sett observert sand eller grovere løsmasser, men 
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mektigheten er varierende, fra flere meter til berg i dagen. Løsmassekartet viser større 
utstrekning på skredmasser enn det som ble observert under befaring. 

 

Figur 7: Oversikt løsmassefordeling i området. 

3.3 Kotegrunnlag og terrengmodell 
Kotegrunnlag for området er mottatt fra Flora kommune. Det er koter med ekvidistanse på 
1 m. Det er også mottatt laser skanna data fra området. Ut fra mottatte data er det generert 
en raster terrengmodell, med cellestørrelse lik 1 meter x 1 meter. Fra denne er det beregnet 
terrenghelling. I tillegg er funksjonen hillshade brukt for å illustrere betre terrengstrukturer. 
Alle operasjoner ble utført i programvaren ArcGIS 10.4. 

3.4 Klima 
Klimadata er henta fra representative met.no målestasjoner. Til vurderinger av nedbør og 
temperatur er følgende stasjoner brukt:  

- 57680 Eikefjord, drift fra: des.1903 – jul. 2007 Høyde 30 moh. 
- 57710 Florø lufthamn, drift fra: jun. 1971 - Høyde 9 moh. 
- 57810 Svelgen II, drift fra jan. 1973 – Høyde 16 moh. 

 
For å dokumentere vind og vindretninger i området er vinddata fra stasjon 57710 Florø 
lufthamn tatt med. Se Figur 8 for plassering av stasjoner.  

Klimadata og statistikk er henta fra Meteorologisk institutt sin vær- og klimadatabase eKlima 
(www.eklima.met.no).  

http://www.eklima.met.no/
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Figur 8: Oversikt og plassering av brukte klimastasjoner. Vurdert område er merket med blått.

3.4.1 Normaler

Månedsnormalene for nedbør og temperatur er vist i Figur 9. Data er basert på målinger fra
stasjon 57680, 57710 og 57810. Området er vått med en gjennomsnittlig årsnedbør på over
2500 mm. Stasjon 57680 Eikefjord har årsnormal på 2597 mm, mens stasjon 57810 Svelgen
II har årsnormal på 2560 mm. Hovedmengde av nedbør for begge stasjonene kommer
mellom september - januar. Middeltemperaturen er over 0ºC fra hele året.
Gjennomsnittstemperatur gjennom året er 6,9 ºC for Flora lufthamn. Nedbørsførende
vindretning er vestlige vindretninger, SV-NV.
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Figur 9. Månedsnormaler for stasjon 57810 Svelgen II, 57680 Eikefjord og 57710 Florø lufthamn. 

3.4.2 Ekstremverdier 

Det er hentet ekstremverdier fra de gitte stasjonene fra eklima.net 

Snødybde 

Stasjon 57680 Eikefjord har registrert maksimal snødybde på 81 cm fra mars 1970. Ved 
Svelgen II målestasjon er største snødybde registrert på 40 cm i mars 2006 og desember 
2005. 

Nedbør 

Stasjon 57810 Svelgen II har registrert maksimal døgnnedbør på 113,5 mm fra oktober 
1995. Ved Eikefjord målestasjon er maksimal døgnnedbør registrert på 109,8 mm oktober 
1957. 

Vind 

Se Figur 10 for vindrose for stasjon 57710 Florø lufthamn. Her er det sørlige vinder som 
representerer de kraftigste vindretningene. Topografi vil være avgjørende for vindretning, 
selv om vinden på fjelltoppene har en vindretning, vil vinden i dalene kunne være ulik. 
Generelt i området er vestlige vinder nedbørsførende (NNV – SSV). 
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Figur 10: Vindrose for stasjon 57710 Florø lufthamn. 

 

3.5 Opplysninger om tidligere skred 
I nasjonal skreddatabase (skredatlas.nve.no) er det registrert 2 løsmasseskredkred i 
området. Det er hovedsakelig løsmasser som har kommet fra overkant bergskjæring. 

3.6 Observasjoner fra befaring 
Planområdet er i dag delvis bestående av dyrka mark med enkelte beiteområder. Områdene 
sør for Rv.5 som er merket av på bratthetskartet, Figur 5, er hovedsakelig bart fjell med tynt 
løsmassedekke som er begrodd med vegetasjon og trær. Det renner flere bekker ned i 
området som drenerer større områder. I Hamnaelva og Kleivaelva er det utført noe 
erosjonssikring. Opplysninger fra beboere i området tilsier at erosjonssikringen som er satt 
opp er tilstrekkelig. 

Det er observert enkelte eldre mindre steinsprang i skråningen over Rv.5. Disse har kort 
utløpsdistanse, og krysser ikke øverste del av befaringsruta. Det er ikke observert 
avsetninger etter snøskred i området. 

På befaringstidspunktet var det fuktig, men det ble ikke observert høy vannstand i bekker, 
eller tegn på flomskader i området. 

Figur 11 viser deler av hogstområdet der det har forekommet steinsprang tidligere, men med 
kort utløpsdistanse. 
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Figur 11: Oversikt over hogstområde ovenfor Rv.5. Autovernet til stølsvegen vises oppe i høyre hjørne. 

3.7 Tidligere kartlegginger 
Det er ikke kjent tidligere detaljerte kartlegginger i området. NGI har gjort en overordnet 
vurdering på aktsomhetsnivå, og denne har ikke tilstrekkelig detaljeringsgrad.  
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4 VURDERING AV SKREDFARE 
Deler av området mellom Rv.5 og Fv. 542 er avmerket på aktsomhetskart for fare for 
steinsprang og snøskred, men i hovedsak er det jord- og flomskred som det den 
dimensjonerende skredtypen i området. 

De ulike skredtypene er vurdert ut fra tidligere skredhendelser, nedslagsfelt for nedbør, 
klima, løsmasseforhold, terreng/terrengformasjoner og faglig skjønn.  

4.1 Snøskred 

 

Figur 12: Oversikt potensielle løsneområde for snøskred med NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang 
som skravur. 

Snøskred kan potensielt gå i området på bakgrunn av: 

 Topografi; Snøskred løsner oftest i terreng med helning mellom 30 og 50 grader. Det 
er i hovedsak området over Rv.5 som har en terrenghelning hvor det kan løsne 
snøskred.  

 Vindretning; Dominerende vindretning med nedbør som snø er nordvestlig 
vindretning som gjør fjellsiden til en leside hvor snø kan akkumuleres og snøskavler 
kan bygges opp på toppen av fjellside. 
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Sannsynligheten for snøskred kan nå planområdet vurderes som liten på grunnlag av: 

 Snømengde; Basert på tidligere klimadata er det ikke store snømengder i området. 
Det er registrert en snødybde på 81 cm i Eikefjord og 40 cm i Svelgen. 

 Klima; Ut fra temperaturdata kan det komme våt og tung snø. Dette øker 
belastningen på snødekket. Dalsiden er sørvendt og utgjør leside. Dette betyr at det 
statistisk sett kan bygge seg opp skavler på toppen av ryggen, men siden aktuell 
skråning er dekket med skog til topps vil snøtransporten reduseres. 

 Tidligere hendelser; Det er ikke registrert, eller spor av tidligere snøskredhendelser. 
Det er ikke definerte raviner i terrenget utenom Hamnaelva og Kleivaelva. 

 Transport av snø; Fjellsiden er dekket av skog, noe som reduserer snøtransporten. 
 Vegetasjon; Store deler av dette potensielle løsneområdet er dekket med skog, se 

Figur 13. Dette medfører at nedbør i form av snø vil falle på greiner på trær og 
deretter ned på bakken slik at snøens lagdeling vil ødelegges. Snødekket vil få en 
uregelmessig lagdeling og sannsynligheten for flakskred reduseres. Trestammene i 
skogen vil i tillegg forankre snødekket og reduserer dermed sjansen for at skred 
utløses. Samt øker friksjonen i skredbanen. 

Sørpeskred vurderes til å være lite sannsynlig grunnet terrenget over planområdet ikke har 
større flate parti hvor vann kan samles og skråningen har god avrenning samt det ikke er 
spor etter tidligere skred. Det er ingen registrerte sørpeskred i området og regionen er ikkje 
spesielt utsatt for sørpeskred. Eventuelle sørpeskred vil komme fra områder over aktuell 
skråning og følge de ulike elvene i området, slik som ned Hamnaelva. 

På bakgrunn av overliggende vurderinger vurderes årlig nominell sannsynlighet for at et 
snøskred eller sørpeskred vil treffe området nedenfor Rv.5 vurderes til mindre enn 1/1000. 

 

Figur 13: Typisk terreng over Rv. 5. Tett bar og løv skog med enkelte åpne felter med hogstfelt.  
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4.2 Skred i fast fjell 

 

Figur 14: Oversikt potensielle løsneområder  for steinsprang, områder hvor steinsprang bremses (<23 grader) og 
NVEs aktsomhetskart for steinsprang. 

Steinskred og steinsprang utløses oftest i terreng brattere enn 40-45 grader. Store 
nedbørsmengder, fryse/tine-prosesser eller rotsprengning kan være utløsende faktorer. Alle 
disse prosessene øker trykket på sprekker. Løse bergblokker kan også gli ut dersom det er 
sig i løsmassene.  

Avgjørende grunnforhold i løsneområder med tilhørende vurdering er følgende:  

Eikefjord skole 
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 Bergartstype: Observert bergart er glimmergneis. Dette er en bergart med varierende 
mekaniske egenskaper, men observasjoner fra befaring indikerer en kompetent og 
generelt lite oppsprukket bergart som har sprø oppførsel ved knusning. Det er lite 
oppsprukket berg, og løse steiner observert under befaring.  

 Oppsprekkingsgrad og mønster: Det er ikke observert tett oppsprekking, men 
bergartene i området er skifrige. Oppsprekkingen er grov og det er ikke sprekker med 
fallretning ut av skråning. Bergets lagdeling går delvis parallelt med skråningen og 
har fall om lag 30 grader mot NNV, inn i skråningen. Se Figur 15 for øvre potensielle 
løsneområde for steinsprang.  

 Ruhet glideplan: Observerte sprekker fremstår som ru og plane. Dette gjelder 
generelt for sprekkeplanene observert i området som ikke domineres av glatte 
mineraler.  

 Sprekkefyll: Det er ikke observert sprekkefyll på sprekker.  
 Vanntilgang: Sprekkene har vanntilgang fra overflatevann. Bekkene i området går på 

relativt lite oppsprukket berg. 
 Røtter: Potensielle løsneområder er skrenter som ikke har vegetasjon. Enkelte 

småskrenter inne i skogen har vegetasjon som kan føre til rotsprengning  

Det er ikke observert ferske spor etter steinsprang i området. Det er observert bergblokker 
som kan komme fra tidligere steinsprang nedenfor potensielle kildeområder ovenfor Rv. 5. 

 

Figur 15: Oversikt øvre deler av potensielt løsneområde for steinsprang. 

Terrenget er preget av tett skog, og terrenghelningen tilsier at steinsprang ikke vil nå 
området nedenfor Rv.5 grunnet lave høyder på løsneområder som gir blokkene lav 
startenergi. Det er noen få skrenter sør for Rv.5 som er potensielle løsneområder for 
steinsprang, men disse er delvis utsprengte skjæringer eller deler av forkastninger. 
Aktsomhetssonen merket på NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang beholdes 
som den er ved Eikefjord skole. Dette fordi skrenten, se Figur 16, er om lag 30 meter høy og 
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har potensiale for steinsprang. Bygging innenfor sonen bør unngås dersom sikringstiltak ikke 
gjennomføres. 

Fra om lag kote 200 og ned til sjøen vil steinsprang bremses opp, basert på terrenghelning 
(<23grader), og i tillegg vil skogen bremse eventuelle steinsprang. Det er varierende 
løsmassedekke i området under utløsningsområdet. Dette gjør at steinsprang ikke vil sprette 
like mye som ved hardere underlag. I tillegg vil energien dempes mot mykere underlag.  

 

Figur 16: Bergskrent ved Eikefjord skole. 

Årlig nominell sannsynligheten for steinsprang med ødeleggende kraft inn i området mellom 
Rv. 5 og Fv.542 til Eikefjord skole vurderes til mindre enn 1/1000. Aktsomhetsområdet 
avmerket i NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang ved Eikefjord skole beholdes 
slik det er.  



 21 
 

Flora kommune Asplan Viak AS 
 

4.3 Løsmasseskred 

 

Figur 17: Oversikt potensielle løsneområder (25-50 grader), og områder hvor løsmasseskred avlagres (0-25 
grader). I tillegg vises NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred som skravur. 

På bakgrunn av løsmassekartet og observasjoner gjort under befaring vurderes jord- og 
flomskred til å dreie seg hovedsakelig om skred i forbindelse med raviner og forsenkninger i 
terrenget. I tillegg vil det kunne forekomme løsmasseskred i nærheten av eksisterende 
bergskjæringer hvor løsmassene ikke er tilstrekkelig sikret. Løsmasser av grove materialer 
som sand og grus står vanligvis stabilt i helninger opp mot 37 grader (NGI, 2014). 

Fjellsiden ovenfor planområdet er preget av varierende mektighet på løsmassedekket og er 
dekket med skog og vegetasjon til toppen. Jordskred utløses i terreng brattere enn 25 grader 
og avsettes fra 20 – 25 grader og slakere. Forsenkinger i terrenget er mest utsatt for 
jordskred. Det gjør at generelt fra Rv.5 og nedover vil et eventuelt jordskred bremse opp.  

Generelt vurderes flomskred som lite sannsynlig grunnet et lite nedbørsfelt for drenerende 
raviner i området. Observasjoner fra befaring viser at det ikke er spor etter flomskred. 
Eksisterende bekker er stedvis erosjonssikret og bekkene renner i områder med lite 
løsmasser, og derav har lite erosjonspotensiale.  

Området er hovedsakelig tildekket med skog og vegetasjon som binder løsmassedekket 
sammen. Røtter øker løsmassedekkets styrke og permeabilitet. Erfaringstall tilknyttet 
utløsning av jord- og flomskred tilsier at kritiske nedbørsmengder i prosent av årsnedbør 
innanfor gitte tidsintervall må til for utløysing av skred. NGI har foreslått følgende:  

Område 1 Område 2 

Område 3 

Område 4 
Område 5 

Område 6 
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 5,3% av årsnedbør ila. 12 t. Tilsvarer 132,6 mm ila. 12 t  
 8,1% av årsnedbør ila. 24 t. Tilsvarer 210,4 ila. 24 t  
 12,2% av årsnedbør ila. 48 t. Tilsvarer 316,8 ila. 48 t  

Ut fra historiske klimadata er kravet ikke oppnådd for døgnnedbør. Det har ikke vært mulig å 
undersøke om 12 timers kravet eller 48 timers kravet overskrides. Dette skyldes at det ikke 
føres 12 timers eller 48 timers nedbørstatestikk. Snøsmelting vil i tillegg bidra til vannmetting 
av løsmassene og øke poretrykket og dermed redusere stabiliteten. I tillegg til nedbør og 
snøsmelting er følgende faktorer også tatt med i vurderingen av sannsynlighet for at skred 
skal inntreffe:  

 Nedslagsfelt: Det er ingen store nedbørsfelt som dreneres i aktuell skråning. 
Avrenningen er i hovedsak bare fra nedbør som kommer i selve fjellsida. Hamnaelva 
drenerer et større område, men denne er erosjonssikret i kritiske områder og renner 
stort sett på bart fjell med lite løsmasser. 

 Observerte/registrerte jordskred: Det er registrerte hendelser fra skråning over 
eksisterende vegskjæring. 

 De eksisterende bekker viser lite spor etter jord- og flomskredaktivitet.  
 Ingen observerte avsetningsvifter etter jordskred er observert under befaring.  
 Terrenghelningen tilsier at jordskred avlagres fra Rv.5 og nedover.  
 Generelt liten løsmassemektighet i området. Observerte løsmasser over Rv.5 er stort 

sett sand eller grovere masser.  
 Løsmassene i området over Rv.5 er observert som sandig eller grovere materiale. 

Dette er godt drenerende masser som hindrer at det bygges opp vanntrykk i 
løsmassene. Det er også materiale som står stabilt i skråninger opp mot 37 grader. 
Øverst i fjellsiden er det stort sett bart fjell og et tynt løsmassedekke, slik at det ikke 
vil være store mengder løsmasser som kan skli ut. 

 Observasjoner av stabil vinkel til løsmasser ved traktorvei over Rv.5 varierte mellom 
30 – 35 grader. 

I det etterfølgende vil de ulike aktsomhetsområdene, se Figur 17, bli gjennomgått og vurdert i 
detalj. 
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4.3.1 Område 1 

 

Figur 18: Oversikt aktsomhetsområde 1 for løsmasseskred. 

Området er dominert av et tynt løsmassedekke, mindre bergskrenter som er begrodd med 
vegetasjon og løvskog. Under skråning er det tatt ut bergskjæring for Rv. 5. Det er ovenfor 
denne skjæringen observert sig i løsmassene. Det er utført sikringstiltak i form av sognemur 
for å stabilisere massene i tillegg til fanggrøft mellom bergskjæring og veg. 

Terrenget sør for Rv.5 er relativt flatt før det møter en brattere bergskrent. Marin grense er 
om lag på toppen av denne bergskrenten. 

Vegetasjonen og skogen ovenfor Rv.5 stabiliserer løsmassene, men utgliding av masser 
over bergskjæring kan forkomme. På grunn av grøft ved vei og løsmassemektighet vurderes 
det til at skred ikke vil nå planområdet. I planområdet er terrenghelningen for liten til at 
jordskred kan utløses. Årlig nominell sannynlighet for jord og flomskred er vurderes til lavere 
enn 1/1000. 
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4.3.2 Område 2 

 

Figur 19: Oversikt aktsomhetsområde 2  for jord- og flomskred. 

Område 2 følger det markerte søkket tilhørende Hamnaelva. Aktsomhetssonen følger 
hovedsakelig elva helt fra kote 600 og inn i planområdet. Løsmassene som er observert nært 
inntil elva fremstår som grove. Videre nedover mot Rv.5 går elva på bart fjell før den krysser 
under veien. Her er det bygget erosjonssikring både oppstrøms og nedstrøms, se Figur 19. 

Det er tynt med løsmasser omkring elveløpet og i tillegg renner elva uten de store 
yttersvingene som utgjør størst erosjonsfare. På grunnlag av dette vurderes sonen til å ha 
lavere årlig nominell sannsynlighet enn 1/1000 for jord- og flomskred. Bygging i nærheten av 
elva bør likevel ta hensyn til flomsituasjon i elva.  

4.3.3 Område 3 

Område 3 består hovedsaklig av dyrka mark. Det er ikke spor etter sig i løsmassene i 
området. Terrenghellinga indikerer også at det ikke er aktuelt med løsmasseskred i området. 
Det er ikke store nedbørsfelt som dreneres gjennom aktsomhetssonen. Hovedsaklig er det 
bare overflatenedbør innenfor aktsomhetsområdet som dreneres.  

Området ovenfor her vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for skred lavere enn 1/1000 
på grunn av argumentasjon i kap. 4.3.  
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Figur 20: Oversikt aktsomhetsområde 3 for jord- og flomskred. Marin grense går om lag ved stolpe langs veg. 

Marin grense er kartlagt til å gå om lag ved stolpen midt på Figur 20. Dersom det skal 
bygges noe på løsmassene lavere enn marin grense bør løsmassene undersøkes for leire, 
evt. kvikkleire. Det er observert berg i dagen langs Fv. 542 i området, som vil begrense 
potensielt skadeomfang for evt. leirskred. 
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4.3.4 Område 4 og 5 

 

Figur 21: Oversikt aktsomhetsområde 4 og 5. 

Områdene består av mye dyrket mark og ellers er det mye tynt løsmassedekke med 
vegetasjon. Område 4 er et lite område over marin grense som krysser Rv.5. Potensielt 
løsneområde forløsmasseskred ligger ovenfor Rv.5. Løsneområdet består av tynt 
løsmassedekke dekket med vegetasjon og skog som forankrer løsmassene. 

Område 5 er et større område, men det potensielle løsneområdet ligger i hovedsak ovenfor 
Rv.5 og har tynt løsmassedekke med skog. Området nedenfor Rv. 5 er stort sett dyrket mark 
og bart fjell. Det er et lite område ved Fv.542 hvor det i dag er bebyggelse som det ikke er 
fjell i dagen. Dette området har berg i dagen på alle sider, og løsmassemektigheten vurderes 
til å være liten. Det ligger også under marin grense. 

Begge områdene både 4 og 5 vurderes til å ha en årlig nominell sannsynlighet for skred 
lavere enn 1/1000 basert på argumentasjon i kap. 4.3. 
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Figur 22: Nedre del av Kleivaelva går tett inntil eksisterende bebyggelse. 

Øvre del av Kleivaelva er merket som et potensielt område for jord- og flomskred. Nedre del 
som Figur 22 viser er ikke en del av dette området. Innbyggere i området melder at elva kan 
være stor i området og den oppfører seg truende for nærliggende bebyggelse. Dette gjelder 
spesielt i yttersving. Det er utført noe erosjonssikring langs adkomstvei til Haugane. Her er 
det satt opp store steinblokker langs elvekanten.  

For å beskytte elvekanten videre nedover kan evt. en betongstøttemur støpes for å hindre at 
elva flommer over sine bredder og kommer inn i hage til nabo som bor ved elva mellom 
adkomstvei til Haugane og Fv.542. En flomvurdering av elva kan være aktuelt å gjennomføre 
for å vurdere tilstrekkelige sikringstiltak for eiendom. 
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4.3.5 Område 6 

 

Figur 23: Oversikt over område 6 ved Eikefjord skole. 

Nedre deler av dette aktsomhetsområdet for jord- og flomskred ligger under marin grense. 
Det er utført enkelte prøveboringer for å finne løsmassedypet i området og det er stedvis 
observert dyp over 17 m (Sweco, 2013). Området er hovedsakelig for flatt for at det skal 
kunne gå jord- og flomskred, og det er ikke observert bekker i område som kan erodere.  

Det er observert berg i dagen ved bebyggelsen ovenfor Eikefjord skole. 

Området vurderes til å ha en årlig nominell sikkerhet lavere enn 1/1000 for områdene over 
marin grense. Under marin grense kan det forekomme bløte leirige løsmasser, og 
direktefundamentering av bygninger på løsmasser i området må derfor vurderes av en 
geoteknikker.   

4.4 Gang og sykkelvei 
Planlagt gang og sykkelvei skal gå parallelt med Fv. 542. Denne sykkelveien vil da ikke 
komme i berøring med aktsomhetssoner for skred. Fv. 542 har en ÅDT på 900 pr.dags dato, 
og dette krever derfor en årlig nominell sannynlighet for skred til å være mindre enn 1/50 
over en enhetsstrekning. Samtlige soner som gang- og sykkelveien kommer i kontakt med, 
antatt at den blir plassert ved Fv.542, er vurdert til mindre sannsynlighet enn 1/1000. Det 
støtter SVVs krav til nominell årlig sannsynlighet for skred på vei på 1/50. 

Ved Eikefjord skole bør en geotekniker uttale seg om grunnforholdene og eventuelle 
tilleggslaster fra en gang og sykkelveg ved krysning av løsmasser ved Eikefjord skole. Det er 
tidligere kartlagt silthaldig leire i området (SGC/GeoFare). Det er observert siltholdig leire og 
en maksimal løsmassemektighet på 17 meter i denne aktsomhetssonen. Ved bebyggelse 
ovenfor Eikefjord skole er det observert berg i dagen. 
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5 FARESONEKART 
Etter gjennomgang av de ulike aktsomhetssonene innenfor vurdert område vurderes det at 
det er en faresone. Dette er i området rundt Eikefjord skole. Her er det skrenten nord for 
skolen hvor det er fare for steinsprang. Denne faresonen vurderes til å ha en årlig nominell 
sannsynlighet mindre enn 1/100. Bygging innenfor denne sonen skal derfor sikringstiltak 
vurderes. 

 

Figur 24: Oversikt faresoner som beholdes innenfor det vurderte området. Faresoner med høyest sannsynlighet 
vises 

 

I tillegg til avmerket faresone er det en sone som bør vurderes av en geotekniker. Dette er 
jord- og flomskred sonen ved Eikefjord skole, se Figur 25. Her er det observert siltige leirer 
og en løsmassemektighet på 17,2 meter.  

Steinsprang 
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Figur 25: Oversikt aktsomhetssone som bør vurderes av geotekniker grunnet marine avsetninger og stedvis stor 
løsmassemektighet. 
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6 KONKLUSJON 
Det er utført en skredvurdering for alle typer skred i bratt terreng i området mellom Rv. 5 og 
Fv.542 i Eikefjord, Flora kommune. Områdene er vurdert i klasse S2, noe som tilsier at årlig 
nominell sannsynlighet ikke skal overskride 1/1000, og for ny G/S veg skal ikke årlig nominell 
sannsynlighet for skred overskride 1/50 pr enhetsstrekning. Alle typer skred er vurdert.  

Steinsprang og snøskred er lite aktuelle innenfor vurdert området. Det er registrert en 
faresone for steinsprang nord for Eikefjord skole. Aktsomhetsområdene som er markert i 
NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang mellom Rv. 5 og Fv.542 til Eikefjord skole 
vurderes å ha en årlig nominell sannsynlighet lavere enn 1/1000. 

De dominerende aktsomhetssonene i området er for jord- og flomskred. Hovedsakelig ligger 
disse områdene slik at potensielle løsneområder har tynt løsmassedekke og er dekket med 
vegetasjon og skog. Aktsomhetsområdene som ligger over marin grense vurderes å ha en 
lavere årlig nominell sannsynlighet enn 1/1000 for alle skredtyper. Det er ikke nødvendig 
med sikringstiltak for de vurderte områdene.  

Deler av området ligger under marin grense, og i de områdene hvor det er aktuelt med 
bygging og fundamentering på løsmasser bør det utføres geoteknisk vurdering. Dette gjelder 
i hovedsak område ved Eikefjord skole.  

Samtlige soner som gang- og sykkelveien kommer i kontakt med, antatt at den blir plassert 
ved Fv.542, er vurdert til mindre sannsynlighet enn 1/1000. Det støtter SVVs krav til nominell 
årlig sannsynlighet for skred på vei på 1/50. 
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Vurdering av privat eller kommunal oppføring av administrsjonsbygg i 
Bankhola 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Kommunen står sjølve for bygging og drift  av nytt administrasjonsbygg. 
2. Bystyret tilbakefører tidlegare avsetning på 123,5 millionar i budsjett 2019 og økonomiplan 

2019-2022, med 2,5 mill i revidert budsjett 2019, 71 mill i 2020 og 50 mill i 2021. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
I bystyresak 092/18 – Budsjett og handlingsprogram for 2019 vart det i pkt 16 – Nytt rådhus vedteke:  

"Avsetning av 123,500 millionar kroner til nytt rådhus vert teken ut av investeringsbudsjettet. 
Rådmannen blir bedt om å legge fram ei sak tidleg i 2019 som avklarar korleis rådhusprosjektet 
skal 
takast vidare både med formål om å samle og effektivisere administrasjonen, og å legge til rette for 
byfornying. Det er eit mål å avklare saka og forplikte kommunen tidleg i 2019. 
Bystyret skal mellom anna få framlagt alternativet at private aktørar kan stå for utbygginga i 
Bankhola med kommunen anten som leigetakar eller at kommunen kjøper rådhuset når det er ført 
opp. Endeleg finansiering vert å kome tilbake til seinast i revidert budsjett i juni 2019." 

 

Innleiing: 
For å vurdere budsjettvedtaket om eige/leige problematikk i utbygging i Bankhola, har rådmannen 
etter anbodsinnbyding bede revisjonsselskapet BDO AS om ei vurdering av den mest økonomiske 
løysinga på desse alternativa:  

 

1. Kommunen byggjer og eig nytt administrasjonsbygg (Eigen regi). 
2. Private byggjer nytt administrasjonsbygg og kommunen blir leigetakar (Leige). 
3. Private byggjer nytt administrasjonsbygg og kommunen kjøper bygget etter at det er ferdig 

(Kjøpe). 
4. Private byggjer nytt administrasjonsbygg og kommunen blir leigetakar med rett til seinare utkjøp 

(Opsjon) 

 

For alle alternativa i punkt 1-4 er desse temaene drøfta: 

· Årskostnad, (andel av livssykluskostnadene (LCC)) 
· Fordelar og ulemper med dei forskjellige alternativa 
· Effekten av lånegjeld og netto driftsresultat 

 

 BDO har også gjort vurderingar kring 

· Finansieringskostnader - offentlige VS private lånevilkår 
· Konsekvens av operasjonell VS finansiell leigeavtale 
· Betydning av det planlagde parkeringsanlegget 
· Effekten av meirverdiavgift 

 

For å vurdere den mest økonomiske løysinga har BDO  analysert livssykluskostnadene (LCC) og 
desse inkluderer kostnadar knytt til investering, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i 
administrasjonsbygget si levetid (50 år). I tillegg er effekten på kommunen sin finansielle 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
handlingsrom, effekten på lånegjeld, vurdert. 

 

Vurderingane som BDO har gjort knyter seg til nytt administrasjonsbygg åleine, rehabilitering av 
rådhuset er ikkje inkludert. Parkeringsanlegget som skal dimensjonerast for utbygging på taket skal 
vere sjølvfinansierande med avgifter og leige frå brukarane. 

 

KV25 gav i møte 24.april kommunen tilbod om å overta heile prosjektet, kjøpe ut nødvendige 
tomteareal som KV25 står som eigarar av, og gjennomføre sitt eige prosjekt utan KV25 som deleigar. 
I denne prosessen er også bygget senka frå fem til tre etasjar over parkeringshuset. Det vil være mulig 
å utvide med inntil 2 etasjer seinare. 

 

Som følgje av at KV25 ikkje blir med i same bygg, må Flora kommune kjøpe eit større areal enn det 
som ligg i budsjettramma på 150 mill.(2016 kroner). Deler av kostnaden på arealkjøp, skal belastast 
parkeringshuset. Administrasjonsbygget vil framleis være sjølvfinansierande. 

Dette fører til at verbaldelen i BDO-raporten ikkje lenger speilar den reelle nosituasjonen. Dette har 
likevel ikkje betydning for konklusjonane i BDO-rapporten. 

 

Vurdering: 
BDO si vurdering er at det alternativet at Kommunen sjølv byggjer og eig det nye 
administrasjonsbygget er det økonomisk mest fordelaktige alternativet for kommunen. (Eigen regi) 

 

Kommunen har kompetanse og erfaring til å realisere bygging, forvalte, drifte og vedlikeholde bygget 
på ein effektiv måte. 

 

Økonomiske konsekvensar: 
Riksrevisjonen gjennomførte i 2015 ei undersøking med mål om å vurdere om kommunane si 
gjeldsbelasting var økonomisk berekraftig.  Samtidig som riksrevisjonen advarer mot den høge 
lånegjelda i kommunesektoren, skriv riksrevisjonen i sin rapport: 

 
«Høy gjeld er ikke nødvendigvis negativt i seg selv. For en kommune som har forutsetninger til å 
betjene den samlede gjelden både på kort og lang sikt, uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet 
for nåværende og framtidige innbyggere, kan det være rasjonelt å ha høy gjeld. Det er ikke et mål at 
kommunene skal ha så lav gjeld som mulig hvis det for eksempel betyr at de ikke ivaretar nødvendige 
utbygginger eller vedlikehold av bygningsmassen.» 
 
Kalkylane knytt til samlokalisering av nytt administrasjonsbygg viser at dette er ei smart investering. 
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Det vil uansett måtte påløpe investeringsutgifter knytt til dagens rådhus, dette då dagens rådhus ikkje 
tilfredsstillar krava til eit godt arbeidsmiljø for dei tilsette. Samlokalisering i eige hus vil vidare gje ein 
betydeleg reduksjon i årlege husleiger. I dag er administrasjonen lokalisert i  4-5 bygg, noko som er 
ineffektivt for kommunen. Det er difor forutsatt at samlokaliseringa skal gje ein effekt i reduksjon av 
administrative årsverk. I seg sjølv vil dette betyr at auka utgifter til renter og avdrag vil bli meir enn 
vegd opp av reduserte utgifter til husleige og administrasjon. På sikt må det til ei vesentleg auke i renta 
for at driftskonsekvensen av ei investering skal bli høgre enn gevinsten frå årleg innspart lønsvekst 
knytt til administrative årsverk. Denne innsparinga kan sikrast ved å legge til grunn fast rente på 
låneopptaket. Samla sett er det rådmannen si klare oppfatting at investering i samlokalisering av 
administrasjonen vil vere ei rasjonell investering, i tråd med riksrevisjonen sin merknad ovanfor 

Miljømessige konsekvensar: 
Ingen betydning for denne saka. 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner 

Lov om offentlige anskaffelser 

Forskrift om offentlige anskaffelser 
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1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

1.1 OPPSUMMERING 

Flora kommune planlegger å bygge nytt administrasjonslokale tilknyttet dagens rådhus. 
Kommunen er i denne sammenheng avhengig av tilgang på tomteareal som i dag er eid av Kvartal 
25 Florø  (KV25) for å gjennomføre planene i tillegg til noen tilstøtende eiendommer. KV25 har 
på sin side behov for noe av kommunens arealer for å realisere egne planer. I tillegg er det 
planer om å bygge parkeringsanlegg under både kommunens og KV25 sin del av tomten. 

Investeringen har for kommunens del av prosjektet en bruttoramme på 150 mill. kroner. 
Rådmannen er bedt om å legge frem en sak tidlig i 2019 som avklarer hvordan rådhusprosjektet 
skal videreføres med formål om å samle og effektivisere administrasjonen, samt tilrettelegge for 
byfornying. Målsettingen er å avklare saken og forplikte kommunen tidlig i 2019.  

I denne sammenheng skal det legges frem et alternativ for bystyret der privat aktør (privat 
byggherre) står for utbyggingen i Bankhola og der kommunen blir leietager eller alternativt 
kjøper det nye administrasjonsbygget etter at det er ferdig oppført. På denne bakgrunn har 
rådmannen i Flora kommune bedt BDO om å gjøre en vurdering av den økonomisk mest 
fordelaktige løsningen for det nye administrasjonsbygget ved følgende alternativer: 

1. Kommunen bygger og eier nytt administrasjonsbygg (Egenregi). 
2. Private bygger nytt administrasjonsbygg og kommunen blir leietager (Leie). 
3. Private bygger nytt administrasjonsbygg og kommunen kjøper bygget etter ferdigstillelse 

(Kjøpe). 
4. Private bygger nytt administrasjonsbygg og kommunen blir leietager med rett til senere 

utkjøp (Opsjon). 

Vi har i denne rapporten vurdert økonomiske effekter av de ulike alternativene i forhold til en 
forventet årskostnad1 (livssykluskostnad (LCC)) og lånegjeld.  

Våre analyser viser at årskostnaden ved det nye administrasjonsbygget særlig er avhengig av 
forutsetninger om rentenivå og kostnadene ved oppføring av bygget.   

Våre analyser viser at kommunen under gitte forutsetninger vil kunne oppføre og drifte bygget til 
en årskostnad på kr 1 234,- per m2 eller 3,6 mill. kroner. Alternativet innebærer at kommunens 
lånegjeld belastes med 92,84 mill. kroner.  

Leie-alternativet vil innebære en høyere årskostnad som følge av at en privat byggherre vil ha et 
høyere rentekrav. Alt annet like, vil alternativet innebære en årskostnad på kr 1 419,- per m2, 
eller 4,1 mill. kroner ved et rentekrav på 3,5 prosent for privat byggherre. Dersom vi legger til 
grunn en forventet leiekostnad for moderne kontorlokaler i Flora sentrum på kr 1 800,- per m2, 
vil dette utgjøre en årskostnad på 5,2 mill. kroner. For å kompensere for et høyere rentenivå, 
må en privat byggherre enten oppføre administrasjonsbygget til en lavere kostnad, og/eller 
levere FDV-tjenester til en lavere kostnad over levetiden. 

Dersom avtalt leieperiode er opp mot administrasjonsbyggets økonomiske levetid, eller 
nåverdien av leiebetalingene tilsvarer markedsverdien på avtaletidspunktet, vil nåverdien av 
leieforpliktelsen belaste kommunens lånegjeld som om kommunen eide bygget, ref. egenregi-
alternativet. En eventuell opsjon til å kjøpe administrasjonsbygget under markedspris, vil gi 
tilsvarende effekt på lånegjelden. 

Som det fremgår av tabellen nedenfor, vil årskostnaden og samlet nåverdi2 over levetiden være 
høyere i leie-alternativet enn for egenregi-alternativet. 

                                                             

1 Årskostnaden fremkommer ved å fordele nåverdien av prosjektet på levetiden etter annuitetsprinsippet. 

2 Nåverdi: Dagens verdi av sum årskostnader over prosjektets levetid (neddiskontert). 
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Tabell 1: Årskostnader og nåverdi for alternativer. Kilde: BDO analyse 

Rent regnskapsmessig, vil egenregi-alternativet på kort sikt belaste kommunens netto 
driftsresultat noe mer enn leie-alternativet. Dette skyldes at kommunen normalt vil nedbetale 
lånet som et serielån, med høy avdragsandel i starten, mens en leiepris normalt fastsettes som 
en fast årlig leie som så kun indeksjusteres. Leiealternativet kan sammenlignes med om 
kommunen i stedet tok opp et annuitetslån, der kommunen betaler et fast årlig beløp som utgjør 
både rente og avdrag. Et slikt lån vil koste mer samlet sett, fordi avdragene er lavere i starten 
enn ved serielån. Ved en markedsleie på kr 1 800,- per m2, vil leiealternativet belaste netto 
resultatet mer enn egenregi-alternativet fra og med år fire.  

Våre analyser viser videre at merverdiavgiften mest sannsynlig ikke vil være avgjørende for valg 
mellom alternativene. Videre, viser våre analyser at gjennomføringsmodell for 
parkeringsanlegget heller ikke har vesentlig betydning, men det vurderes som positivt om 
usikkerhet rundt parkeringsanlegget reduseres før det tas beslutninger om 
administrasjonsbygget. 

1.2 KONKLUSJON 

BDOs vurdering er at egenregi-alternativet for oppføring og drift av det nye 
administrasjonsbygget er det økonomisk mest fordelaktige alternativet for kommunen. Vi har da 
forutsatt at kommunen har kompetanse og erfaring til å realisere bygging, forvaltning, drift og 
vedlikehold av denne typen byggeprosjekt på en effektiv måte. 

Subsidiert anbefaler BDO at kommunen vurderer å inngå en avtale med en privat byggherre for 
oppføring og leie av kontorlokalene med opsjon på kjøp av administrasjonsbygget på et senere 
tidspunkt. Det forutsettes i dette tilfellet at det er mulig å fremforhandle en avtale med en 
rimelig opsjonspremie. En kjøpsopsjon gir kommunen muligheten til å ta tilbake kontrollen av 
bygget avhengig av markedsutvikling og kommunens økonomi. 

Kjøpe-alternativet, der kommunen kjøper bygget etter ferdigstillelse, vurderes som det 
økonomisk minst attraktive alternativet og vurderes ikke å ha noen klare fordeler i forhold til 
oppføring i egenregi. 

  

Alternativ Nåverdi

kr/m2 Totalt (mnok)
50 år; 2,5 % 

rente; (mnok)

Egenregi 1 234               3,6                        158,3            

Leie, gitt 3,5% rente 1 419               4,1                        182,1            

Leie, markedsleie 1 800               5,2                        231,0            

Årskostnad ekskl. mva
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2 INNLEDNING 

2.1 BAKGRUNN OG MANDAT  

Flora kommune planlegger å bygge nytt administrasjonslokale tilknyttet dagens rådhus. 
Kommunen er i denne sammenheng avhengig av tilgang på tomteareal som i dag er eid av Kvartal 
25 Florø  (KV25) for å gjennomføre planene i tillegg til noen øvrige tilstøtende eiendommer. 
KV25 har på sin side behov for noe av kommunens arealer for å realisere egne planer. I tillegg er 
det planer om å bygge parkeringsanlegg under både kommunens og KV25 sin del av tomten. 

Lokasjonen er bestemt til «bankhola», og dette er forankret i et eget bystyrevedtak 096/17. 
Bygging av nye administrasjonslokaler vil være et samarbeidsprosjekt med KV25. Videre vil en 
forutsetning være at det nye bygget er i tilknytning til eksisterende rådhus. Eksisterende rådhus 
skal pusses opp, og inngå i det samlede arealet. KV25 ønsker å samarbeide om utbyggingen, og i 
utgangspunkt samtidig med kommunen.  

Arealet må utvikles av partene i samarbeid. Partene inngikk i juni 2018 en intensjonsavtale der 
dette står omtalt. (kilde: bystyresak 047/18).  

I tilknytning til nye administrasjonslokaler vil det være nødvendig å bygge et nytt 
parkeringsanlegg, både basert på krav om parkeringsplasser iht. sentrumsplanen, men også for å 
tilrettelegge for utbyggingen.  

Investeringen har for kommunens del av prosjektet en bruttoramme på 150 mill. kroner. 
Rådmannen er av bystyret bedt om å legge frem en sak tidlig i 2019 som avklarer hvordan 
rådhusprosjektet skal videreføres med formål om å samle og effektivisere administrasjonen, 
samt tilrettelegge for byfornying. Målsettingen er å avklare saken og forplikte kommunen tidlig i 
2019.3  

I denne sammenheng skal det legges frem et alternativ for bystyret der privat aktør (privat 
byggherre) står for utbyggingen i Bankhola og der kommunen blir leietager eller alternativt 
kjøper administrasjonsbygget etter at det er ferdig oppført. Endelig finansiering skal tas opp 
senere i forbindelse med revidert budsjett i juni 2019.  

På denne bakgrunn har rådmannen bedt BDO om å gjøre en vurdering av den økonomisk mest 
fordelaktige løsningen av følgende alternativer: 

1. Kommunen bygger og eier nytt administrasjonsbygg (Egenregi). 
2. Private bygger nytt administrasjonsbygg og kommunen blir leietager (Leie). 
3. Private bygger nytt administrasjonsbygg og kommunen kjøper bygget etter ferdigstillelse 

(Kjøpe). 
4. Private bygger nytt administrasjonsbygg og kommunen blir leietager med rett til senere 

utkjøp (Opsjon). 

For alternativene 1-4 er følgende tema særlig drøftet: 

• Effekten på lånegjeld. 

• Effekten av merverdiavgiften. 

• Offentlige vs. private lånevilkår. 

• Konsekvens av operasjonell vs. finansiell leieavtale. 

• Betydningen av det planlagte parkeringsanlegget. 
 

Etter avtale med kommunen har BDO ikke drøftet forholdet til offentlige anskaffelser. Dette vil 
vurderes av advokat Myhre.  

                                                             

3 Flora kommune. (2018). Bystyresak 092/|8. Budsjett- og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2019-2022, revidert budsjett 12-

2018 for Flora kommune 
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2.2 METODE OG AVGRENSNINGER 

Denne rapporten er basert på mottatt informasjon og samtaler med representanter for 
kommunen, annen offentlig tilgjengelig informasjon og egne analyser.  

Rapporten diskuterer innledningsvis tilnærmingen til vurdering av de definerte alternativene, 
herunder redegjøres det kort for sentrale elementer som innvirker på kostnaden for prosjektet i 
ulike faser. Deretter vurderes alternativene konkret med talleksempler for å illustrere forskjeller 
ved de ulike løsningene. Prosjektet er i dag i en tidligfase og tall og verdier er benyttet for 
illustrasjonsformål, og er ikke ment for beslutningsformål. 

BDO finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller 
riktigheten i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Dersom vi 
har mottatt uriktige eller ufullstendige opplysninger, har vi ikke hatt anledning til å avdekke 
dette ut over overordnede rimelighetsvurderinger.  

2.3 KORT OM DET NYE ADMINISTRASJONSBYGGET 

Flora kommune har vedtatt å bygge ytterligere administrasjonsarealer i tilknytning til nåværende 
rådhus. Brutto investeringsramme er satt til 150 mill. kroner. Maksimalt låneopptak er satt til 
123 mill. kroner.4 Det samlede prosjektet består av oppføring av nytt administrasjonsbygg med 
parkeringsanlegg i sammenheng med renovering av dagens rådhus.  

I følge Bystyresak 096/175 er det målsetning om at prosjektet ikke skal belaste 
kommuneøkonomien. Det legges derfor vekt på at driftskonsekvensen av prosjektet isolert sett 
skal være finansiert av innsparinger knyttet til redusert husleie og reduserte driftsutgifter ved de 
lokalene administrasjonen flytter ut av, i tillegg til reduksjon i antall årsverk (naturlig avgang) 
som følge av effektiviseringsgevinst ved samlokalisering.  

Arealbehovet krever at kommunen vil få behov for deler av eiendommene som KV 25 eier. Det 
avsatt 2900 kvadratmeter til kommunale lokaler. Andre arealer i Kvartal 25 skal benyttes til 
forretninger, boliger og kontorlokaler til private aktører.  

Det er planlagt å etablere et parkeringsanlegg i forbindelse med utbyggingen av de nye 
administrasjonslokalene. Anlegget vil strekke seg over fem tomter, hvorav tre er eid av KV25, og 
en av H Hjørnevik AS. Den siste tomten er eid av kommunen. Parkeringsanlegget skal inneholde 
tilstrekkelig antall plasser for å dekke kommunens behov knyttet til administrasjonsbygget.. 
Tilsvarende gjelder for KV25s behov for parkeringsplasser, så fremt dette ikke går på bekostning 
av kommunens behov.6 Det er forespeilet et parkeringsanlegg i størrelsesorden ca.120 
parkeringsplasser.  

I intensjonsavtalen mellom Flora kommune og Kvartal 25 AS fremgår det at parkeringsanlegget 
dimensjoneres for utbygging på taket. Partene er inneforstått med at dette medfører ekstra 
grunnarbeids- og byggekostnader. Den relative andel av disse merkostnadene fordeles på de 
arealer som bygges på taket av parkeringsanlegget, innenfor rammen av kostnader som ellers 
ville påløpt ved klargjøring av byggetomt. Parkeringsbygget er tenkt å være selvfinansierende 
med avgifter, frikjøpsmidler og leie fra brukerne, slik at det kan holdes utenfor en leieavtale for 
et nytt administrasjonslokale, selv om disse bygningene er fysisk integrert gjennom tak/gulv, 
nedkjørsel og trapper/heis.  

  

                                                             

4 Flora kommune. (2018). Saksframlegg 062/18. Budsjett- og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2019-2022, revidert budsjett 

12-2018 for Flora kommune. (30.10.2018) 

5 Flora kommune. (2017). Saksframlegg 064/17. Samlokalisering administrasjon – val av lokalisering (07.11.2017) 

6 Hentet fra: Samarbeids- og intensjonsavtale: Utvikling av Kvartal 25 «Bankhola» mellom Flora kommune og Kvartal 25 Florø AS 
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3 VURDERINGSKRITERIER 

Rapportens formål er å avdekke det økonomisk mest fordelaktige alternativet for eie eller leie 
og bruk av det nye administrasjonsbygget. Med økonomisk mest fordelaktig mener vi i denne 
sammenheng: 

1. Laveste årskostnad gjennom livssykluskostnader (LCC). 
2. Minst effekt på kommunens finansielle handlingsrom (Effekten på lånegjeld). 

3.1 LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) 

En vanlig tilnærming for å vurdere prosjekter opp mot hverandre er en analyse av LCC. LCC er 
summen av kostnader knyttet til investeringen og forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
gjennom byggets levetid. Valg i ulike deler av prosjektets livssyklus, som f.eks. eie vs. leie, i 
tillegg til tekniske installasjoner og byggets utforming, vil ha innvirkning på de samlede 
kostnader og LCC. Livssykluskostnader forbundet med ulike valg av løsninger, komponenter og 
materialer, vil danne grunnlaget for en totaløkonomisk vurdering. Nedenfor har vi kort redegjort 
for sentrale elementer som innvirker på kostnaden for prosjektet i ulike faser og derigjennom 
LCC. 

3.1.1 Prosjektering og spesifikasjon av byggeprosjektet 

Uavhengig av gjennomføringsmodell for å realisere et nytt administrasjonslokale, må kravene til 
bygget fastsettes. Dette er kommunens oppgave, og vil legge premissene for både entreprenører 
som engasjeres av kommunen og i tilfellet hvor en privat byggherre skal oppføre, forvalte, drifte 
og vedlikeholde bygget etter endt ferdigstillelse.  

Utarbeidelse av slike krav til bygget kan gjennomføres fullt ut av kommunen, på et detaljnivå 
som er egnet for konkurranse om oppdragene, herunder kravspesifikasjoner og 
løsningsbeskrivelser. Alternativt kan kommunen velge å angi funksjonskrav, samt stille krav til 
standard og kvaliteter. Det blir da opp til den private byggherren å finne gode, innovative 
tekniske løsninger med en effektiv byggeprosess som danner grunnlaget for kostnadsbesparende 
vedlikehold i leieperioden. Hvorvidt den private byggherren er ansvarlig eller ikke for valg av 
tekniske løsninger, vil ha betydning for den byggherrens risiko for levetidskostnadene.  

3.1.2 Bestillerkompetanse 

Realisering av nytt administrasjonsbygg krever at kommunen har bestillerkompetanse, uansett 
valg av modell. Realisering og eventuell drift av administrasjonsbygget i samarbeid med en privat 
byggherre, stiller andre krav til kommunens bestillerkompetanse enn ved en tradisjonell modell i 
kommunens regi. Kommunen må sikre kontrakter som er tilstrekkelig konkrete til å legge til rette 
for oppfølging og korreksjon av den private byggherren. Den senere tid har flere uheldige 
offentlige prosjekter illustrert betydningen av å besitte bestillerkompetanse selv om 
byggeprosjektet er satt ut til private utbyggere.  

3.1.3 Risiko for overskridelse av bygge- og vedlikeholdskostnader 

Et tilbakevendende argument for å etablere et samarbeid med private for bygging av offentlige 
prosjekter, og leie det tilbake for en periode, er at det offentlige dermed kjøper seg fri for 
uforutsette kostnadsøkninger. Ved å inngå langsiktige leieavtaler unngår en kommune videre at 
det ved hvert årsbudsjett blir en politisk sak å bestemme nivå på vedlikeholdet, da dette ligger 
inne som en fast kostnad som må finansieres. På den annen side har kommunen da ikke lenger 
frihet til å prioritere annerledes enkelte år. Et ytterligere argument er gjerne at en privat 
byggherre, vil kunne gis insentiver til å bygge LCC-effektivt; dvs. å bygge et bygg som totalt sett, 
uavhengig av investeringskostnaden, er det rimeligste over tid.  

3.1.4 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-kostnader) 

Et sentralt spørsmål er om kostnadene ved forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-kostnadene) vil 
være lavere ved at private har ansvaret. Dette gjelder enten ved at forvaltning, drift og 
vedlikehold konkurranseutsettes, selv om kommunen realiserer bygget i egen regi, eller om den 
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private byggherren også har hatt ansvaret for å sette opp bygget. FDV-kostnader består av en 
rekke kostnader med ulik kostnadsutvikling over leieperioden. Enkelte er til en viss grad 
forutsigbare og varierer ikke stort fra år til år, mens andre kostnadselementer kan ha en ujevn 
og usikker utvikling. Det er også et spørsmål om fordelingen av disse FDV-kostnadene; om alle 
kostnader dekkes av den private aktøren og deretter inkluderes i leiebeløpet, eller om enkelte 
kostnader skal betales direkte av kommunen utenom leien. Dersom alt dekkes av den private 
aktøren, betegnes dette gjerne som en «all-inclusive-leie», mens dersom kommunen betaler alle 
FDV-kostnadene og den private betaler kun renter og avdrag av finansieringen, betegnes dette 
gjerne som en «bare-house-leie». Spørsmålene ender opp i en vurdering av hvilken part som skal 
ta risikoen for kostnadene over tid med det risikopåslaget dette innebærer.  

3.1.5 Effekten av merverdiavgiften 

Merverdiavgiftsreglene er nærmere redegjort for i vedlegg til denne rapporten. Som 
utgangspunkt skal merverdiavgiftsreglene være nøytrale uavhengig av hvilken organisering som 
velges. Dette innebærer at det for avgiftsformål ikke har betydning om kommunen bygger og 
drifter administrasjonsbygget selv, eller om oppføringen gjøres av en privat byggherre og 
kommunen leier bygget. Retten til fradrag eller kompensasjon for inngående merverdiavgift vil 
styres av den faktiske bruken av arealene og avtalene som kommunen inngår. Før det kan 
konkluderes endelig med effekten av merverdiavgiften, er det derfor nødvendig å avklare 
hvordan arealene skal benyttes.  

Som det fremgår av vedlegget har ikke BDO identifisert forhold som skulle tilsi at momseffekten 
blir annerledes i noen av de fire alternativene med betydning for valg av modell og vi har derfor i 
våre vurderinger ikke hensyntatt eventuelle effekter av merverdiavgiften.  

Vi bemerker imidlertid at dersom bygget kjøpes fra privat byggherre, eller leier bygget med 
opsjon på kjøp vil dette for avgiftsmessige formål kunne representere en likviditetsmessig 
ulempe. Ved utbyggingsprosjekter kan merverdiavgiftsregelverket være kompliserte og 
kommunen kan risikere at bygget blir dyrere enn nødvendig ved at man innretter seg galt i 
forhold til merverdiavgiftsreglene. Det er derfor viktig at dette gjøres riktig i forhold til endelig 
beslutning og inngåelse av avtaler.  

3.1.6 Finansieringskostnader. Offentlige vs. private lånevilkår 

Norske kommuner har normalt gunstige lånevilkår og det offentlige har långivere som private 
aktører er avskåret fra å benytte. Per mars 2019 opplyser kommunalbanken at Flora kommune 
kan låne til 2,52 prosent med 10 års bindingstid.  

En av grunnene til ulike lånevilkår er at en kommune ikke kan gå konkurs. En annen er knyttet til 
den risiko det hefter ved prosjektet. Dersom den private byggherren har en langvarig leieavtale 
med det offentlige, og en slik avtale stilles som sikkerhet, tilsier det at lånevilkårene er langt 
gunstigere enn normalt. Det er derfor ikke entydig hvor stor forskjellen i offentlige vs. private 
lånevilkår er.  

Lånevilkår og nivået på lånerenten, også omtalt som fremmedkapitalkostnaden, er imidlertid kun 
en side ved finansieringskostnaden ved prosjektet. Den andre siden er betjening av 
egenkapitalen. Det er også her slik at det offentlige gjerne stiller lavere avkastningskrav til 
egenkapitalen. Private aktører beregner seg andre og høyere avkastningskrav på den delen av 
finansieringen som ikke må lånes, men som skal betjene egenkapital i prosjektet. Til sammen 
har både avkastningskravet til egenkapitalen og kostnaden på fremmedkapitalen (lånerenten) 
betydning for prosjektets samlede kapitalkostnader.  

Normalt vil lånefinansieringen til en privat byggherre maksimalt utgjøre 70 prosent av 
investeringen, der det resterende vil måtte finansieres gjennom egenkapital. Basert på BDOs 
erfaring fra eiendomstransaksjoner, markedsrapporter fra aktører i bransjen, eks. Akershus 
eiendom og DNB Eiendomsmegling, vil vi anta at et normalt yield7 nivå for denne typen bygg 
(nytt og beliggenhet Florø sentrum med kommunen som sikker leietaker og 20 – 50 års kontrakt) 
vil kunne ligge på 6,5 prosent (vektet gjennomsnitt for egenkapital og fremmedkapital) som 

                                                             

7 Yield er et mål på direkteavkastning eller realavkastningskrav på totalkapitalen på eiendom ved 60-70 prosent lånefinansiering. 

 



PRIVAT ELLER KOMMUNAL OPPFØRING AV ADMINISTRASJONSLOKALER FLORA KOMMUNE 

 

Side 9 av 22 

 

representerer en årsleie for kontorlokaler på mellom kr. 1 500 -2 500,- per m2 i de store norske 
byene (ekskl. Stavanger) og der en normal lånekostnad for solid aktør ligger i størrelsesorden 3 – 
4 prosent8. For nye moderne kontorlokaler i Florø sentrum er leieprisen oppgitt å ligge på ca. kr 
1.800 per m29. 

3.2 EFFEKTEN PÅ LÅNEGJELD 

Mens LCC er et veiledende kriterium for valg av gjennomføringsmodell, er kommunes evne til å 
finansiere nytt administrasjonsbygg en nødvendig betingelse. De ulike modellers effekt på Flora 
kommunes gjeld og netto driftsresultat vil derfor kunne være av betydning for valg av modell.   

Flora kommune har de siste årene hatt et netto driftsresultat10 langt under landsgjennomsnittet 
for kommuner, som i 2017 var på 3,8 prosent. 11 I 2017 hadde kommunen et relativt høyere netto 
driftsresultat enn andre år, på 3,1 prosent, men dette skyldtes i hovedsak øremerkede 
engangsinntekter fra Kinn kommune, som er avsatt i balansen til bruk i prosjektet av 
fellesnemda.12 Kommunen har planlagt med negative netto driftsresultat i årene 2019-2021. 
Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 prosent for kommuner.  

Ved analyse av gjeldssituasjonen i en kommune, tas det utgangspunkt i netto lånegjeld 
(langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler). Øvre grense for 
netto lånegjeld settes ofte til 75 prosent av brutto driftsinntekter, uten at dette er et normativt 
nøkkeltall. Flora kommunes netto lånegjeld har økt fra 110 prosent i 2015 til 118 prosent i 
2017.13 Kommunen har planlagt med en økning i netto lånegjeld fra 2017 til 2021. Dette selv om 
kommunen allerede i 2017 ligger godt over landsgjennomsnittet når en ser netto lånegjeld målt 
opp mot nivået på driftsinntektene.14 Den samlede netto lånegjelden var ved utgangen av 2017 
på nærmere 1,4 milliarder kroner.15   

 

Figur 1: Flora kommunes netto lånegjeld i 

prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: 

KOSTRA og Flora kommune  

Tall merket med * er hentet fra «Budsjettguide 

2019 Kinn kommune: Frå to til ein». 

 

 

 

3.2.1 Effekten på lånegjeld av en langsiktig leieavtale, operasjonell vs. finansiell leieavtale 

Inngåelse av en leieavtale medfører en tidsbegrenset rettighet til bruk av leieobjektet. Sentralt i 
vurdering av leieavtaler er begrepene økonomisk risiko og kontroll som knyttes opp mot retten til 
bruk av det underliggende leieobjekt. I en del leieavtaler vil en så stor del av den økonomiske 
risiko og kontroll være gått over på leietaker, at den har nære likhetstrekk med kjøp av en 

                                                             

8 Kilde: DNB næringsmegling (høst 2018) 

9 Kilde: KV 25 (april 2019) 

10 Netto driftsresultat betraktes gjerne som hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser 

hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er dekket. 

11 Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/b4e974f40c8041a6b2ce6558f6228bb1/h-2426_tbu_rapport.pdf  

12 Hentet fra: file:///C:/Users/cn3137/Downloads/Kinn+budsjettguide+2019+-+2018+10+01.pdf 

13 Kilde: Statistisk sentralbyrå 

14 Hentet fra: file:///C:/Users/cn3137/Downloads/Kinn+budsjettguide+2019+-+2018+10+01.pdf 

15 Kilde: KOSTRA 
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eiendel, selv om eiendomsretten formelt ikke er overført. Ved vurderingen skal det således 
legges vekt på det reelle økonomiske innhold, og ikke på avtalens formelle form. 

Regnskapsmessig skilles leieavtaler for om de er finansielle eller operasjonelle. Finansielle 
leieavtaler kjennetegnes ved16 (det som er mest relevant i denne sammenheng): 

• Leietaker har rett til kjøp av eiendelen ved utløp av leieperiode til en lavere pris enn 
markedspris, og det er sannsynlig at leietaker vil benytte denne retten. 

• Leieperioden går i det alt vesentligste over hele eiendelens økonomiske levetid. 

• Nåverdien av leiebetalingene tilsvarer markedsverdien på avtaletidspunktet. 

Felles for disse punktene er at leieavtalen bestemmer at leietaker reelt sett disponerer hele den 
økonomiske verdien. Vi sier da at leieavtalen er finansiell fordi den kan likestilles med å være en 
finansieringsløsning av leietakers reelle eiendom. Det er også andre indikasjoner på om en 
leieavtale er finansiell, så som at leietaker er ansvarlig for tap for utleier ved å si opp avtalen, 
at svingninger i markedsverdien tilfeller leietaker, at leietaker kan forlenge leieperioden til 
vesentlig lavere leie og ellers at det er rimelig sikkert at leietaker vil overta leieobjektet. 

Dersom disse kriteriene ikke oppfylles hver for seg eller i kombinasjon, er det en operasjonell 
leieavtale. 

Finansielle leieavtaler klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og leieforpliktelsene er 
langsiktig gjeld. Dette regnskapsføres altså tilsvarende som ved kjøp av anleggsmiddel og 
lånefinansiering der leiebeløpet dekomponeres og regnskapsføres som for renter og avdrag på 
lån. I motsatt fall vil operasjonelle leieavtaler regnskapsføres som en ordinær driftsutgift. 

Det er således de finansielle leieavtalene som påvirker lånegjelden. Dersom det var et 
hovedargument å velge leieavtale med private for å redusere kommunens eksponering av lån og 
låneforpliktelser, må det i så fall velges operasjonell leie. Leieavtalen må da gjenspeile dette. 

3.3 ANDRE FORHOLD AV BETYNDING FOR GJENNOMFØRINGSMODELL 

3.3.1 Hva er effekten av å kjøpe bygget på et senere tidspunkt (utøvelse av kjøpsopsjon etter endt 
leieperiode) 

Det er vanlig, men ikke en forutsetning, at det offentlige sikrer seg en rett til å overta 
byggeprosjekter etter en viss leietid. Det kan enten være etter endt leietid, som ofte er 20-30 
år, eller ved flere angitte tidspunkt underveis slik at leiekontrakten da avbrytes. Retten til å 
overta kan utformes som en plikt, men ikke nødvendigvis. Den verdien eller vederlaget som det 
offentlige vil måtte betale, kan enten være avtalt på forhånd ved leieavtalens inngåelse, eller at 
den avtales til markedspris som da vil måtte fastsettes senere etter nærmere avtalte prosedyrer. 

En ofte lansert innvending mot overtakelse til markedspris er at den private part da får gevinsten 
av verdistigningen over en periode hvor det offentlige har betalt alle kostnadene, så vel som 
renter, avdrag og FDV-kostnader. Spesielt er denne effekten stor dersom leieforholdet er en 
«bare-house-leie». Dersom det velges å avtale utkjøpsverdien på forhånd, og at den ikke skal 
gjenspeile markedspris, er det naturlig at denne bestemmes ut fra samlede byggekostnader.  

3.3.2 Forholdet til offentlige anskaffelser 

Temaet utredes etter avtale av advokat Robert Myhre med grunnlag i vurderinger fra denne 
rapporten. 

3.3.3 Betydningen av det planlagte parkeringsanlegget 

Parkeringsanlegget er i presentasjonen av «Knutepunkt» planlagt å strekke seg på tvers over hele 
kvartalet, langs Markegata mellom Livius Smittgate og Magnus Thingnesgate. Dette arealet 
inkluderer fem tomter, hvorav kommunen eier en, og tre er eid av Kvartal 25 AS (KV25). Den 
siste tomten (gnr/bnr 202/112) er eid av en privatperson gjennom aksjeselskapet H. Hjørnevik 
AS.  

                                                             

16 KRS (F) nr. 8 Leieavtaler, delkapittel 3.3 
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Parkeringsanlegget er omhandlet i intensjonsavtale mellom Flora kommune og KV25. H. 
Hjørnevik AS er ikke part i denne avtalen. Parkeringsanlegget skal inneholde tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser for å dekke kommunens behov knyttet til administrasjonsbygget, og disse skal 
være eid av kommunen. Tilsvarende gjelder for KV25s behov for parkeringsplasser, så fremt 
dette ikke går på bekostning av kommunens behov.17 Samlet er parkeringsanlegget i 
størrelsesorden 110 parkeringsplasser. Det fremgår av intensjonsavtalen at parkeringsanlegget 
skal dimensjoneres for utbygging på taket. Partene er innforstått med at dette medfører økte 
grunnarbeids- og byggekostnader, og av intensjonsavtalen fremgår det følgende: «Den relative 
andel av disse merkostnadene fordeles på de arealer som bygges på taket av 
parkeringsanlegget, innenfor rammen av kostnader som ellers ville påløpt ved klargjøring av 
byggetomt».  

Parkeringsanlegget er tenkt å være selvfinansierende med avgifter og leie fra brukerne, slik at 
det kan holdes utenfor en eventuell leieavtale for et nytt administrasjonsbygg. Kommunens 
parkeringsselskap, Florø Parkering AS, er ifølge Intensjonsavtalen gitt rett, men ikke plikt, til å 
drive hele eller deler av anlegget, gitt markedsmessige betingelser. Parkeringsanlegget kan 
realiseres ved ulike tilnærminger, i egen regi av kommunen eller i samarbeid med KV25. I 
intensjonsavtalen står det; «kommunen skal ha rett til å bygge et slikt parkeringsanlegg, alene 
eller i samarbeid med KV25». Parkeringsanlegget vil med den planlagte størrelsen også omfatte 
eiendommen tilhørende det privateide selskapet H. Hjørnevik AS (gnr/bnr 202/112).  

Ulike alternative utbyggingsvarianter for parkeringsanlegget er mulig, men under forutsetning av 
en hensiktsmessig løsning for parkeringsanlegget isolert, utbygging på taket, herunder 
kommunens administrasjonsbygg, og eventuelle leiligheter m.m, vurderes det å være kun tre 
realistiske løsninger18. 

1. Parkeringsanlegget bygges som en integrert del av hele utbyggingen av kvartalet. Dette 
gir en rasjonell og kostnadseffektiv byggeprosess med felles ferdigstillelse med 
administrasjonsbygget. Løsningen krever imidlertid at kommunen og KV25 tar endelige 
beslutninger innen samme frister, både hva som skal bygges, utforming, finansiering, 
kostnadsfordeling, byggherreansvar og valg av felles entreprenør. Det vurderes som 
tidkrevende å enes om en slik samtidig og felles utbygging av hele kvartalet.  
 

2. Parkeringsanlegget bygges samtidig som administrasjonsbygget, men ikke samtidig med 
KV25s prosjekter. Forutsetningen er at det bygningsmessig er teknisk mulig å bygge 
administrasjonsbygget som en isolert og frittstående enhet uten at KV25 samtidig 
realiserer sine prosjekter, helt eller delvis. KV25 må da gi kommunen rettigheter til å 
bygge hele parkeringsanlegget, også på tomt tilhørende dem. I følge intensjonsavtalen 
har kommunen allerede sikret seg denne retten til alene å bygge et parkeringsanlegg, 
men det sies ikke noe i avtalen om administrasjonsbygget kan realiseres alene. Ved en 
slik løsning er ikke kommunen avhengig av beslutninger hos KV25 om realisering av deres 
prosjekter. 
 

3. Parkeringsanlegget bygges som et særskilt prosjekt uten at kommunen og KV25 samtidig 
bygger sine prosjekter. Løsningen innebærer at kommunen ikke må ferdigstille 
prosjektering av hele administrasjonsbygget eller hele kvartalet før byggestart av 
parkeringsanlegget. Alternativet forutsetter heller ikke om kommunen på forhånd må ha 
valgt å bygge administrasjonsbygget i egen regi og eie det, eller om private skal være 
byggherre og kommunen være leietaker med ulike rettigheter til senere å kjøpe. 

Oppsummert kan vi si at vi har tatt som utgangspunktet at administrasjonsbygget kan oppføres 
med alternative løsninger for parkeringsanlegget. Det vil være positivt om usikkerheten ved slike 
alternative løsninger ble redusert før det tas beslutninger om administrasjonsbygget. Alternativ 
tre ovenfor vurderes å være det alternativet som innebærer minst usikkerhet gjennom mulighet 
for raskere beslutning og igangsetting enn de andre alternativene. For mer detaljer rundt 
alternative løsninger for parkeringsanlegget vises til nærmere beskrivelser i notat av siviløkonom 
Rolf-Hennig Blaasvær.  

                                                             

17 Hentet fra: Samarbeids- og intensjonsavtale: Utvikling av Kvartal 25 «Bankhola» mellom Flora kommune og Kvartal 25 Florø AS 

18 Kilde: Notat av siviløkonom Rolf-Henning Blaasvær 
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4 VURDERING AV ALTERNATIVENE 

Vi har i det følgende beskrevet alternativene for realisering av nytt administrasjonsbygg. For 
illustrasjonsformål har vi kvantifisert de ulike alternativene under gitte forutsetninger. Vi har i 
vurderingen tatt utgangpunkt i alternativet der Flora kommune er byggherre, eier og drifter 
bygget og sammenligner de andre alternativene opp mot dette. 

4.1 FORUTSETNINGER 

For å illustrere økonomiske effekter på LCC og for lånegjelden ved de ulike alternative, har vi 
lagt til grunn et sett med forutsetninger. Vi har tatt utgangspunkt i tall mottatt av Flora 
kommune som benyttet i innledende kalkyler for bygging og drift av nytt administrasjonsbygg i 
kommunens regi. Vurderingene knytter seg til nytt administrasjonsbygg, dvs. rehabilitering av 
rådhuset er ikke inkludert. Det presiseres at tallene ikke er kvalitetssikret opp mot realitetene i 
prosjektet per i dag, og at verdiene som fremkommer ikke er ment for en realitetsvurdering av 
prosjektet, men kun for å illustrere forskjellene mellom de ulike alternative 
gjennomføringsmodellene. Tabellen nedenfor oppsummerer forutsetninger som er lagt til grunn 
for tallillustrasjoner. 

 

  

Tabell 2: Forutsetninger, Kilde: Flora kommune,  BDO analyse og Kostra for FDV-kostnader (Gjennomsnitt for siste tre år 

Kostra (gruppe 11) 

4.2 KOMMUNEN OPPFØRER OG EIER NYE ADMINISTRASJONSLOKALER (EGENREGI) 

Alternativet innebærer at kommunen er byggherre og finansierer det nye administrasjonsbygget. 
Bygget er kommunens eiendom og driftes som en del av den kommunale virksomheten. 
Alternativet forutsettes realisert ved at kommunen utlyser en anbudskonkurranse på entreprise 
med entreprenør(er) for oppføring. 

Kommunen kjøper deler av eiendom 202/13 av KV25 og oppfører det nye administrasjonsbygget 
med tilhørende funksjons- og kvalitetskrav fra kommunen.  

Forutsetninger Verdi (ekskl mva) Enhet

Tomtekostnad

Kommunens tomt (ikke verdsatt)

Kjøp av tomt (Strandgata 22, Markegata 25) 7,0                         mill. kroner

Byggekostnad:

Byggekostnad adm. bygg ekskl. mva.: 29 600                   kr/m2

Antall kvadratmeter 2 900                     m2

Sum byggekostnad gitt m2 pris: 85,8                       mill. kroner

Sum investering: 92,8                      mill. kroner

FDV – kostnader (ekskl. strøm og renhold) 510                       kr/m2

Finansielle forutsetninger

Kommunens nominelle lånerente 2,5                        prosent

Privat byggherre, Basis rentekrav før skatt 3,5                        prosent

Byggets levetid: 50                         år

Finansieringsgrad (andel lån): 100                       prosent

Dagens leiekostnad adm. lokaler 4,6 mill. kroner

Nåverdier og årskostnad gitt i verdier per 31.12 i ferdigstillingsåret (År 0)

Alle tall eksklusive mva
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Kommunen avgjør hvordan man velger å oppføre bygget; type entreprise, valg av leverandører, 
graden av styring og kontroll med oppførelse, bruk av egen kompetanse og ressurser etc. for å 
realisere bygget etter budsjettramme og behov. 

Kommunens rolle vil defineres fritt i henhold til kommunens interne kompetanse og ressurser, 
herunder innledende kravsetting, kontraktsinngåelse med entreprenør(er) og endelig aksept av 
at det ferdigstilte administrasjonsbygget oppfyller forpliktelser i den inngåtte entreprisen. 

4.2.1 Alternativets årskostnad (LCC) 

Det nye administrasjonsbygget realiseres i dette tilfellet med en investering på 92,8 mill. kroner, 
ekskl. mva, og en årlig FDV-kostnad på 510 kr/m2 eller 1,5 mill. kroner per år.  

Tabellen viser en årskostnad19 for dette alternativet på 3,6 mill. kroner20 per år eller kr 1 234,- 
per m2, gitt kommunes rentekrav på 2,5 prosent. 

  

4.2.2 Effekten på lånegjeld og netto driftsresultat 

Alternativet innebærer at kommunen finansierer prosjektet fullt ut. Investeringen på 92,8 mill. 
kroner aktiveres i balansen som en eiendel og finansieres med et tilsvarende lån. Brutto 
lånegjeld øker med dette med 6,1 prosent til 1,5 ganger driftsinntektene i 2017. I og med at 
investeringen i eksemplet finansieres fullt ut med lån, vil investeringsutgiften være finansiert i 
investeringsregnskapet med disse lånemidlene. 

Driftsregnskapet belastes første året med FDV-kostnader på 1,5 mill. kroner, og kapitalkostnader 
(renter og avdragsutgifter) med 4,2 mill. kroner. Til sammen belastes driftsresultat med 5,7 mill. 
kroner21. Hensyntatt bortfall av kostnader ved leie fra dagens lokaler med 4,6 mill. kroner, 
svekkes netto driftsresultat for 2017 med 1,1 mill. kroner eller -3,2 prosent. 

4.2.3 Fordeler og ulemper ved dette alternativet 

Fordeler for kommunen ved denne løsningen er at:  

• Nærhet for kontroll over oppføringsprosess og sluttresultat. 

• Eventuelle endringer i fremtidige funksjonskrav kan tilpasses uten andres samtykke. 

• Eventuell verdistigning tilfaller kommunen som også kan realisere bygget på et senere 
tidspunkt ved behov 

 
Ulemper for kommunen ved denne løsningen er at: 

• Belaster kommunens balanse med økt lånegjeld 

• Kan medføre vedlikeholdsetterslep dersom kommunestyret ikke prioriterer midler til 
vedlikehold  

                                                             

19 Årskostnaden fremkommer ved å fordele nåverdien av prosjektet på levetiden etter annuitetsprinsippet. 

20 Faktiske kostnader vil avvike fra årskostnad, siden lån normalt avdras etter et serilånsprinsipp med like avdrag hvert år og som 

innebærer høyere avdragsutgifter og lavere rentekostnader i starten av perioden enn annuitetsprinsippet. 

21 Forskjellen mellom årskostnad (annuitet, realverdier) og regnskapsmessig effekt ligger i forutsetning om serielån for renter og 

avdrag i nominelle verdier.  

(mnok) (mnok) kr/m2

Kapitalkostnad, tomt 7,0              0,2              55                   

Kapitalkostnad, bygg 85,8             1,9              669                 

Kapitalkostnad , investering 92,8             2,1              724                 

FDV - kostnader 1,5              510                 

Levetidskostnad 3,6              1 234              

Kostnadstype (tall ekskl. mva)

Årskostnad

50 år; 2,5 % rente; (mnok)
Investering

Tabell 3: Levetidskostnader. Kilde BDO analyse 
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• Kommunen er selv regningssvarende for evt. ledig kapasitet, men har motsatt muligheter 
for utleie og leieinntekter 

4.3 PRIVATE BYGGER OG KOMMUNEN LEIER (LEIE) 

Alternativet innebærer at en privat byggherre finansierer og eier det nye administrasjonsbygget. 
Kommunen inngår en langsiktig leieavtale med denne. Avtale med privat byggherre om oppføring 
og leie gjennomføres etter anbudskonkurranse. 

Den private byggherren kjøper tomten av kommunen og KV25 med klausul om at det nye 
administrasjonsbygget oppføres i henhold til funksjons- og kvalitetskrav fra kommunen.  

Den private byggherren avgjør hvordan han velger å oppføre bygget; type entreprise, valg av 
leverandører, graden av styring og kontroll med oppførelse, bruk av egen kompetanse og 
ressurser etc. for å tilfredsstille vilkårene i leieavtalen. 

Kommunens rolle begrenses til innledende kravsetting og endelig aksept til at det ferdigstilte 
administrasjonsbygget oppfyller forpliktelser i den inngåtte leieavtalen. 

Kommunen leier de nye lokalene av byggherren etter ferdigstillelse og leieavtale inngått i 
forkant av byggeprosessen. 

4.3.1 Alternativets årskostnad (LCC) 

Dersom administrasjonsbygget realiseres som over med en investering på 92,8 mill. kroner og en 
årlig FDV-kostnad på 510 kr/m2 eller 1,5 mill. kroner per år, vil årskostnaden22 i dette tilfellet 
øke til 4,1 mill. kroner23 per år eller kr 1 419,- per m2 som følge av et høyere rentekrav hos 
privat byggherre på 3,5 prosent som vist i tabellen nedenfor. Årskostnaden forutsettes i å være 
lik den årlige leien som kommunen må betale til byggherren. 

 

 

Dersom vi alternativt legger til grunn at Flora kommune må betale leiekostnader som for 
moderne lokaler i Flora sentrum våren 2019 på kr 1 800,- per m2, vil årskostnaden øke til 5,2 
mill. kroner for den samme investeringskostnaden og FDV kostnader. Med forutsetninger om FDV-
kostnader innebærer leiekostnadene et implisitt rentekrav for privat byggherre på 5,3% som vist i 
tabellen nedenfor. 

                                                             

22 Årskostnaden fremkommer ved å fordele nåverdien av prosjektet på levetiden etter annuitetsprinsippet. 

23 Faktiske kostnader vil avvike fra dette, siden lån normalt avdras etter et serilånsprinsipp med like avdrag hvert år og som 

innebærer høyere avdragsutgifter og lavere rentekostnader i starten av perioden enn annuitetsprinsippet. 

(mnok) (mnok) kr/m2

Kapitalkostnad, tomt 7,0              0,2              69                   

Kapitalkostnad, bygg 85,8             2,4              840                 

Kapitalkostnad , investering 92,8             2,6              909                 

FDV - kostnader 1,5              510                 

Levetidskostnad 4,1              1 419              

Kostnadstype (tall ekskl. mva)

Årskostnad

50 år; 3,5 % rente; (mnok)
Investering

Tabell 4: Levetidskostnader. Kilde BDO analyse 
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Tabell 5: : Levetidskostnader. Kilde BDO analyse 

For å forsvare et høyere rentekrav, vil en privat byggherre måtte realisere bygget til en lavere 
byggekostnad, eller lavere FDV-kostnad, alt annet like, for at dette alternativet skal være like 
godt økonomisk for kommunen. Det vil si at årlig husleie ikke overstiger en årskostnad på 
kr 1 234,- per m2. 

Alternative gjennomføringsmodeller med ulik overføring av risiko fra kommune til privat 
byggherre, vil kunne gi ulike bygge- og FDV-kostnader for dette alternativet. Tomtekostnader 
forutsettes å være de samme som i alternativet der kommunen oppfører og eier bygget.  

Under forutsetning av en årskostnad lik egenregi-
alternativet på kr 1 234,- per m2, illustrerer figuren 
til venstre nødvendige endringer i byggekostnad 
eller FDV-kostnad for ulike forutsetninger om 
rentekrav. 

Som det fremgår, innebærer et rentekrav på 
3,5 prosent at enten byggekostnaden må reduseres 
med 22 prosent (tilsvarende 66,9 mill. kroner), eller 
at FDV-kostnader må reduseres med 28 prosent 
(tilsvarende kr 325 per m2 eller 0,9 mill. kroner per 
år).  

Hvorvidt leiealternativet blir mer eller mindre 
økonomisk fordelaktig for kommunen avhenger 
således av hvilken rente den private byggherren 
beregner og hvorvidt byggekostnad og/eller FDV-
kostnader blir lavere i denne modellen. I tillegg vil 
overføringen av risiko fra kommunen til den private 
byggherren kunne forsvare en noe høyere kostnad 
for dette alternativet. 

4.3.2 Effekten på lånegjeld og netto driftsresultat 

Alternativet innebærer at den private byggherren finansierer prosjektet fullt ut. Under 
forutsetning av at leiekontrakten klassifiseres som en operasjonell leasing i regnskapsmessig 
forstand vil leieforpliktelsen ikke måtte balanseføres som gjeld og vil ikke påvirke kommunens 
balanse eller brutto lånegjeld. Dersom leiekontrakten klassifiseres som en finansiell leasing, vil 
leieforholdet aktiveres i kommunens balanse som et anleggsmiddel og forpliktelsen som 
langsiktig gjeld. Leieavtalen vil da øke brutto lånegjeld som i egenregi-alternativet. 

Driftsregnskapet belastes første året med leiekostnader på 4,2 mill. kroner under forutsetning av 
like bygge- og FDV-kostnader som for kommunen, alternativt 5,3 mill. kroner for tilfellet at 
leiekostnaden settes lik antatt markedsleie i Florø. Hensyntatt bortfall av kostnader ved leie fra 
dagens lokaler med 4,6 mill. kroner, styrkes netto driftsresultat for 2017 med 0,4 mill. kroner 
eller 1,2 prosent, alternativt svekkes det med 0,7 mill. kroner eller -1,2%. 

4.3.3 Fordeler og ulemper ved dette alternativet 

Fordeler for kommunen ved denne løsningen er at:  

(mnok) (mnok) kr/m2

Kapitalkostnad, tomt 7,0              0,3                 97                      

Kapitalkostnad, bygg 85,8             3,5                 1 193                  

Kapitalkostnad , investering 92,8             3,7                 1 290                  

FDV - kostnader 1,5                 510                    

Levetidskostnad 5,2                 1 800                  

Kostnadstype (tall ekskl. mva)

Årskostnad

50 år; 5,3 % rente; (mnok)
Investering
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Figur 2: Nødvendige endringer i byggekostnad og 

FDV-kostnader for ulike rentenivå, kilde BDO analyse 
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• Privat byggherre har insentiver til å optimalisere byggekostnad opp mot FDV-kostnader. 

• Redusert gjennomføringsrisiko gjennom overføring av risiko til privat byggherre.  

• Forutsigbare kostnader knyttet til administrasjonslokaler. 
 
Ulemper for kommunen ved denne løsningen er at: 

• Konfliktrisiko ved fremtidige tilpasninger i kvalitet og funksjonalitet, endring i eierskap. 

• Det må forventes at risikoen som overføres til privat byggherre må kompenseres helt eller 
delvis gjennom høyere kostnad for kommunen i form av høyere årlig leiekostnad. 

• Tap av potensiell fremtidig verdistigning. 

• Konkursrisiko hos privat byggherre. 

4.4 PRIVATE BYGGER OG KOMMUNEN KJØPER ETTER FERDIGSTILLELSE (KJØPE) 

Alternativet innebærer at privat byggherre finansierer og står for oppføring av det nye 
administrasjonsbygget. Kommunen kjøper et ferdig bygg og vil da eie og drifte bygget etter 
ferdigstillelse. Alternativet forutsettes realisert ved at kommunen utlyser en anbudskonkurranse 
for oppføring av administrasjonsbygg med klausul om at det ferdige bygget kjøpes av kommunen 
ved ferdigstillelse. Privat byggherre som tilbyr det beste prosjektet vinner konkurransen. 

Privat byggherre hjemles rett til å bygge på tomten med klausul om at det nye 
administrasjonsbygget oppføres i henhold til funksjons- og kvalitetskrav fra kommunen.  

Byggherren avgjør hvordan han velger å oppføre bygget; type entreprise, valg av leverandører, 
graden av styring og kontroll med oppførelse, bruk av egen kompetanse og ressurser etc. for å 
tilfredsstille vilkårene i kjøpsavtalen. 

Kommunens rolle begrenses til å stille krav, kontraktsinngåelse med byggherren og endelig 
aksept av at det ferdigstilte administrasjonsbygget oppfyller forpliktelser i den inngåtte 
kjøpekontrakten. 

4.4.1 Alternativets årskostnad (LCC) 

På samme måte som i leie-alternativet, vil effekter være avhengig av hvilken kostnad den 
private byggherren kan oppføre administrasjonsbygget for. Dette vil igjen avhenge av hvor fritt 
byggherren står til å velge løsninger og materialer for å oppfylle kravene fra kommunen. Til 
forskjell fra leie-alternativet, vil byggherren i dette tilfellet ikke ha insentiver til å optimalisere 
byggekostnader mot langsiktige FDV-kostnader, siden kommunen i dette tilfellet overtar bygget 
etter ferdigstillelse. Alternativet er derfor i det alt vesentligste identisk med tilfellet at 
kommunen selv er byggherre.  

En vesentlig risiko ved prosjektet er kostnader knyttet til grunnarbeider og hvordan denne 
risikoen fordeles mellom kommunen og den private byggherren i avtalen. Gitt at risikoen 
overføres fullt ut til byggherren, er det grunn til å tro at denne vil sikre nedsiderisikoen for 
kostnadsoverskridelser så langt som mulig gjennom pristilbudet, og at kommunen gjennom dette 
vil måtte betale en ikke ubetydelig premie for å slippe grunnarbeidsrisikoen. Samtidig vil den 
private byggherren forventes å ha en rentekostnad (byggelånsrente) som er høyere enn 
kommunes lånerente, uten at dette vil være av vesentlig betydning.  

Etter ferdigstillelser og kommunen overtar bygget, vil FDV-kostnader forutsetningsvis være de 
samme som i egenregi-alternativet. 

4.4.2 Effekten på lånegjeld og netto driftsresultat 

Kommunen vil i dette tilfellet måtte finansiere bygget tilsvarende som om kommunen oppførte 
bygget selv. Forutsettes en kjøpesum på 92,8 mill. kroner, eller tilsvarende som om kommunen 
oppfører bygget selv, vil dette føres i balanseregnskapet som en eiendel og finansieres med et 
tilsvarende lån. Brutto lånegjeld øker med dette med 6,1 prosent til 1,5 ganger driftsinntektene 
i 2017, tilsvarende som for alternativet der kommunen er byggherre. Investeringen finansieres 
fullt ut med lån i investeringsregnskapet. 

Driftsregnskapet belastes første året med FDV-kostnader på 1,5 mill. kroner og renter og 
avdragsutgifter på 5,1 mill. kroner, til sammen 5,7 mill. kroner, eller tilsvarende som for 
egenregi-alternativet.  
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4.4.3 Fordeler og ulemper ved dette alternativet 

Fordeler for kommunen ved denne løsningen er at:  

• Redusert gjennomføringsrisiko ved overføring av risiko til privat byggherre. 

• Redusert administrativ oppfølging av byggeprosess. 

• Privat byggherre bidrar med kompetanse for gunstige løsninger som tilfredsstiller kravene 
til kommunen. 

 
Ulemper for kommunen ved denne løsningen er at: 

• Redusert kontroll med byggeprosessen 

• Endringsmuligheter må forhandles med privat byggherre i en monopolsituasjon. 

• Byggherren har ikke insentiver til å optimalisere byggekostnader mot FDV-kostnader utover 
kommunens kvalitets- og funksjonskrav. 

• Kommunen tar risikoen for endringer i markedsverdien for bygget under 
oppføringsperioden, noen den ikke har i alternativ 1 eller 2. 

4.5 PRIVATE BYGGER OG KOMMUNEN LEIER MED RETT TIL Å KJØPE (OPSJON) 

Alternativet er identisk med alternativet leie-alternativet, etter en anbudsprosess, men med 
tillegg for opsjon på kjøp. Kommunen leier de nye lokalene av privat byggherre etter 
ferdigstillelse gjennom leieavtale inngått i forkant av byggeprosessen. Ved utløpet av 
leieperioden kan kommunen velge å utøve kjøpsopsjonen og med dette overta eierskap og drift 
av administrasjonsbygget etter leieperioden. 

Byggherren forutsettes å kjøpe tomten av kommunen og KV25 med klausul om at det nye 
administrasjonsbygget oppføres i henhold til kommunens funksjons- og kvalitetskrav.  

Byggherren avgjør hvordan han velger å oppføre bygget; type entreprise, valg av leverandører, 
graden av styring og kontroll med oppførelse, bruk av egen kompetanse og ressurser etc. for å 
tilfredsstille vilkårene i leieavtalen. 

Kommunens rolle begrenses til å stille krav og endelig aksept til at det ferdigstilte 
administrasjonsbygget oppfyller forpliktelser i den inngåtte leieavtalen. Ved utløp av leieavtalen 
må kommunen beslutte om kjøpsopsjonen skal utøves til avtalt pris. Ved avtaleinngåelse vil 
kommunen måtte betale en opsjonspremie for denne rettigheten til den private byggherren. 

4.5.1 Alternativets årskostnad (LCC) 

I prinsippet blir dette det samme tilfellet som der privat byggherre oppfører bygget med 
kommunen som leietaker, inntil kommunen eventuelt overtar bygget.  

Kommunen vil i utgangspunktet utløse kjøpsopsjonen dersom markedsverdien av bygget 
overstiger prisen som kommunen må betale på realiseringstidspunktet, eventuelt tillagt andre 
verdier som kommunen måtte tillegge et eierskap på dette tidspunktet. 

Inntil en eventuell overtagelse, vil kommunen gjennom leieperioden ha en årskostnad for husleie 
på 4,1 mill. kroner eller kr 1 419,- per m2 under forutsetning av at den private byggherren 
beregner en rente på 3,5 prosent. Etter en eventuell overtagelse, vil kommunes årskostnad 
avhenge av verdien som bygget kjøpes for og hvilke FDV- kostnader som da gjelder. Dersom 
kommunen overtar vil kommunen forutsetningsvis komme ut med lavere årskostnad etter 
overtagelse på grunn av lavere rentekrav. 

4.5.2 Effekten på lånegjeld 

En kjøpsopsjon er en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe administrasjonsbygget til en avtalt pris 
på et fremtidig tidspunkt. En kjøpsopsjon til markedspris vil isolert sett ikke innebære at avtalen 
vurderes som en finansiell lease forutsatt at leieavtalen i seg selv kan klassifiseres som en 
operasjonell lease, og vil da ikke påvirke brutto lånegjeld i kommunens regnskap før kjøpet 
faktisk skjer. En leieavtale med kjøpsopsjon til en pris lavere enn markedspris, vil klassifisere 
som en finansiell lease og belaste kommunens brutto lånegjeld. 

Når man inngår opsjonsavtalen, skal den prisen kommunen betaler for opsjonen i form av høyere 
leie eller andre betalingsformer nåverdiberegnes og belastes driftsregnskapet i det året avtalen 
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inngås. Dersom kommunen velger å kjøpe administrasjonsbygget ved å utløse kjøpsopsjonen og 
finansierer dette ved å ta opp ekstern gjeld, vil lånegjeld belastes med prisen som er avtalt for 
overtagelse. 

4.5.3 Fordeler og ulemper ved dette alternativet 

Fordeler for kommunen ved denne løsningen er at:  

• Kommunen sikres mulighet for fremtidig eierskap 

• Ellers som for leiealternativet og deretter eieralternativet 
 
Ulemper for kommunen ved denne løsningen er at: 

• Merkostnad i form av opsjonspremie som betales på avtaletidspunkt 

• Ellers som for leiealternativet og deretter eieralternativet 
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5 VEDLEGG: EFFEKT AV MERVERDIAVGIFTEN 

Kommuner er i relasjon til merverdiavgift underlagt to forskjellige regelverk.  

For det første er kommunene ordinært merverdiavgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven ved 
omsetning av merverdiavgiftspliktige varer og tjenester til andre. Dette medfører at kommuner 
vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven kapittel 8 på 
anskaffelser til bruk i den merverdiavgiftspliktige virksomheten.  

For det andre har kommuner rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov av 12. desember 
2003 nr. 108 (kompensasjonsloven). En kommunes rett til kompensasjon omfatter som 
hovedregel merverdiavgift på alle varer og tjenester som anskaffes av kommunen. Rett til 
kompensasjon gjelder også merverdiavgift på kostnader til oppføring og drift av kommunal 
eiendom til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet. Formålet med kompensasjonsloven er 
først og fremst å skape avgiftsmessig nøytralitet mellom kommunal egenproduksjon og bruk av 
eksterne leverandører. For kommuner er kompensasjonsloven underordnet merverdiavgiftsloven 
ved at det ikke ytes kompensasjon når det foreligger rett til fradrag for merverdiavgift etter 
merverdiavgiftsloven. 

Både merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven har regler om justering av inngående 
merverdiavgift ved endret bruk eller overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom i en 
periode på ti år regnet fra og med året for anskaffelse, fremstillingen eller utførelsen. Disse 
justeringsreglene vil tre i kraft dersom total påløpt inngående merverdiavgift utgjør minst 
kr 100 000,-. 

Salg og utleie av fast eiendom er i utgangspunktet ikke merverdiavgiftspliktig hverken for 
kommunen eller en privat byggherre, men utleier kan på visse vilkår frivillig registreres i 
Merverdiavgiftsregisteret. For en privat byggherre åpner en slik frivillig registrering for å kunne 
fradragsføre inngående avgift på kostnader til oppføring og drift av lokaler som leies ut dersom 
arealene brukes i virksomhet som er merverdiavgiftspliktig eller offentlig 
kompensasjonsberettiget. 

Det nye adm. bygget vil i utgangspunktet betjene alle kommunens virksomheter og aktiviteter. I 
mva sammenheng kategoriseres kommunens virksomhet i tre aktiviteter:  

• Avgiftspliktig virksomhet (eks. vann- og avløp, renovasjonstjenester). 

• Kompensasjonsberettiget virksomhet (eks drift av bare- og ungdomsskoler).  

• Ikke-avgiftspliktig virksomhet (eks utleie av idrettspark) i kommunen.  

Kommune må holde oversikt på dette og utarbeide en fordelingsnøkkel for håndtering av 
inngående merverdiavgift.  

Nedenfor har vi kort redegjort for hovedprinsipper for effekten av merverdiavgiften for de ulike 
alternativene slik de er beskrevet. Det understekes at avvik fra disse forutsetningene kan 
innebære endringer i effekten. 

Alt. 1 Kommunen oppfører, eier og drifter det nye administrasjonsbygget.  

Merverdiavgift på oppførings- og driftskostnader må her behandles på følgende måte: 

• Det vil foreligge løpende fradragsrett for inngående merverdiavgift etter 
merverdiavgiftsloven på anskaffelser som er til bruk i den merverdiavgiftspliktige 
virksomheten i kommunen. Dette vil omfatte merverdiavgift både på eksklusive arealer til 
slik bruk og en andel av merverdiavgiften knyttet til fellesarealer. 

• Det vil foreligge løpende rett til kompensasjon av inngående merverdiavgift etter 
kompensasjonsloven på anskaffelser som er til bruk i den kompensasjonsberettigede 
virksomheten i kommunen. Dette vil omfatte merverdiavgift både på eksklusive arealer til 
slik bruk og en andel av merverdiavgiften knyttet til fellesarealer. 

• Det vil ikke foreligge rett til fradrag eller kompensasjon for inngående merverdiavgift på 
anskaffelser som utelukkende er til bruk virksomhet som hverken er merverdiavgiftspliktig 
eller kompensasjonsberettiget, samt andel av fellesarealer som benyttes i slik virksomhet 
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Ovennevnte medfører at kommunen må lage nøkler for å dokumentere allokeringen av kostnader 
og merverdiavgift knyttet til de ulike bruksområdene. Justeringsreglene for inngående 
merverdiavgift i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven vil gjelde i ti år fra og med 
ferdigstillelsesåret. Merverdiavgift på driftskostnader knyttet til bygget må fordeles i henhold til 
samme prinsipper. 

Alt 2. Privat byggherre oppfører bygget og kommune leier.  

Reell utleie av fast eiendom faller som utgangspunkt utenfor merverdiavgiftslovens 
bestemmelser, men næringsdrivende utleier kan søke om frivillig registrering i 
Merverdiavgiftsregisteret for slik utleie dersom den aktuelle eiendommen benyttes i virksomhet 
som er registrert etter merverdiavgiftsloven eller av kommune i kompensasjonsberettiget 
virksomhet. Den frivillige registreringen vil da omfatte arealer hvor leietakeren ville hatt rett til 
fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift dersom brukeren selv hadde eid bygget eller 
anlegget. Merverdiavgiften på oppførings- og driftskostnader må da behandles på følgende måte 
hos utleier: 

• Det vil foreligge full fradragsrett for inngående merverdiavgift på arealer som er omfattet 
av den frivillige registreringen, dvs. arealer der kommunen ville hatt rett til fullt eller 
delvis fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift ved eget eie av bygget/anlegget. Det 
skal beregnes full utgående merverdiavgift på leie og felleskostnader knyttet til disse 
arealene 

• Det vil ikke foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift på arealer som kommunen 
benytter til formål som ikke ville gitt rett til fradrag eller kompensasjon for 
merverdiavgift. Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på leie og felleskostnader 
knyttet til disse arealene 

• Justeringsreglene for inngående merverdiavgift i merverdiavgiftsloven vil gjelde i ti år fra 
og med ferdigstillelsesåret 

Kommunen skal behandle merverdiavgift på leiekostnadene på følgende måte: 

• Det vil foreligge full fradragsrett eller kompensasjonsrett for inngående merverdiavgift på 
leiekostnader på arealer som utelukkende er til bruk i merverdiavgiftspliktig eller 
kompensasjonsberettiget virksomhet 

• Det vil foreligge forholdsmessig fradragsrett for inngående merverdiavgift på leiekostnader 
på arealer som er til felles bruk innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven utfra vurdering 
av antatt bruk 

• For arealer som utelukkende benyttes til formål som hverken gir rett til fradrag eller 
kompensasjon av merverdiavgift skal utleier ikke beregne utgående merverdiavgift på leie 
og andel av felleskostnader, og det vil derfor ikke være noen merverdiavgift som det er 
aktuelt for kommunen å fradragsføre 

Alt 3. Privat byggherre oppfører bygget og kommunen kjøper bygget ved ferdigstillelse.  

Omsetning av fast eiendom faller utenfor merverdiavgiftslovens bestemmelser, og det er heller 
ikke anledning til å søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for slik virksomhet. 

For byggherren blir konsekvensen av dette at det ikke vil foreligge fradrags- eller 
kompensasjonsrett for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene, og at det heller ikke 
skal oppkreves utgående merverdiavgift på salgsvederlaget for eiendommen. 

Ved overdragelsen av eiendommen kan selger i henhold til merverdiavgiftsloven utstede en 
justeringsoppstilling med forskriftsmessig innhold som vil sette kommunen i stand til å kreve 
justering av den inngående merverdiavgiften som har påløpt hos byggherren. Slik justering kan 
foretas i henhold til merverdiavgiftsloven for bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet og i 
henhold til merverdiavgiftskompensasjonsloven for bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet. 
Det må utarbeides skriftlig dokumentasjon for slike justeringsbeløp. Tilbakebetalingen av den 
inngående merverdiavgiften vil i dette tilfellet skje over justeringsperioden på ti år, hvilke 
innebærer en likviditetsmessig ulempe. Dette vurderes å ikke være av vesentlig betydning. 
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Alt 4. Privat byggherre oppfører bygget som kommunen leier med opsjon på kjøp. 

Også i dette tilfellet vil det kunne sees bort fra merverdiavgiften, under forutsetning av at 
leieforholdet strekker seg over minimum 10 år, jf. Alt. 2 ovenfor. Det forutsettes her at det 
foreligger en reell utleie. I tilfelle vilkårene i kontrakten er slik at det er overveidende 
sannsynlig at kommunen vil overta bygget etter endt leieperiode, er det risiko for at 
avgiftsmyndighetene vil anse transaksjonen som salg av fast eiendom på avbetaling. 
Avgiftsbehandlingen skal da i tilfelle skje som angitt under Alt. 3 ovenfor. 
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