
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Byggekomitè 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 19.06.2017 
Tidspunkt: 12:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/17 Referatsak   
RS 2/17 Orientering om revidert landskapsplan Rovdas 

gravlund 
 2017/597 

RS 3/17 Ekstraordinære tiltak Oksfjord oppvekstsenter  2017/598 
PS 5/17 Krav om refusjon for privat tiltak i leilighet på 

Guleng 3 
 2016/509 

 

2



3

PS 4/17 Referatsak



 

Nordreisa kommune 
Drift- og utvikling stab 

 

 

  

 
Notat 

 
Til:  

 

Fra: Olaf Erling Nilsen 
 
 

Referanse Dato 

2017/597-2 08.06.2017 
 
 

Orientering om revidert landskapsplan Rovdas gravlund 

Vedlagt siste reviderte landskapsplan for Rovdas gravlund. Presentert av Anita Veiseth, Verte 
landskapsarkitekter. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Olaf Erling Nilsen 
Ing./prosjekt 
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Nordreisa kommune 
Drift- og utvikling stab 

 

 

  

 
Notat 

 
Til:  

 

Fra: Olaf Erling Nilsen 
 
 

Referanse Dato 

2017/598-2 08.06.2017 
 
 

Ekstraordinære tiltak Oksfjord oppvekstsenter 

Det har vært nødvendig etablere nytt overbelastninger for Oksfjord oppvekstsenter. Nordreisa 
kommunes bidrag er kr. 100.000.  

Kostanden dekkes inn på utbyggingen av Storslett skole. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Olaf Erling Nilsen 
Ing./prosjekt 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/509-23 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 08.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/17 Byggekomitè 19.06.2017 

 

Krav om refusjon for privat tiltak i leilighet på Guleng 3 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Leilighet H 107 - mangler på bad 
2 Faktura 

 

Rådmannens innstilling 
Krav om refusjon for privat tiltak i leilighet på Guleng 3 avvises. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er utført tiltak i leilighet 107 på Guleng 3. Dette beskrives som nødvendige tilpasninger for 
beboer. 
 
Guleng 3 er leiligheter for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, og 
leilighetene er tilpasset Husbankens krav til standard. Slike boliger er et trinn i omsorgsstigen 
mellom ordinære boliger og sykehjem, og kan benyttes av personer som ikke har behov for 
sykehjemstjenester, men for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det er dermed ikke 
sykehjemsstandard i leilighetene.  
 
Det må forventes nødvendig bygningsmessige tilpasninger for beboer. Dette må gjøres i 
samarbeid med eier. I prosjektfasen er det gjort mindre tilpasninger på forespørsel fra 
brukergruppen. Det har vært månedlige møter med brukergruppen og prosjektleder.  
 
Det er ikke kommet ønsker om tilpasning for vedkommende under byggeprosessen. Etter 
overtakelse og innflytting er det kommunisert at tilpasninger kan gjøres i samarbeid med 
byggeier. Byggeier er ikke kontaktet av beboer/beboerrepresentant før tiltak er blitt gjennomført.  
 
Siden leilighetene er tilpasset Husbankens krav, er det ikke naturlig at byggeier står for 
kostanden for nødvendige tilpasninger for beboer. Leilighetene er for utleie, og bostandard 
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tilpasset de fleste med heldøgns helse- og omsorgstjenester. Ved behov for bygningsmessige 
tilpasninger, er det leietakers kostand. Byggeier skal være involvert, og stiller krav til utførelse.  
 
I dette tilfellet er tiltaket fagmessig utført. Men privat tiltak uten at eier er involvert kan får store 
bygningsmessige konsekvenser ved at rør, ledninger og annet infrastruktur tar skade.  
 
Prosjektets mål var å bygge Guleng 3 etter angitte beskrivelser. Det er ikke naturlig å belaste 
prosjektet med kostnader for tilpasninger for beboer i etterkant. 
 

Vurdering 
Tiltaket er gjort på privat initiativ uten involvering byggeier. Prosjektledelse er ikke involvert 
under byggeprosessen. 
Guleng 3 er bygget og levert ihht angitte beskrivelser Det er ikke naturlig at tilpasninger etter 
overtakelse belastes prosjektregnskapet. 
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Nordreisa Kommune

v/ Ansvarshavende får Guleng 3

9151 Storslett

li

Ida Bredesen Nørgård

Nina Bredesen

Tømmernesveien 226

9151 Storslett

Ang Bad på Guleng 3, leilighet H 107

lda er nå flyttet inn på Guleng 3, leilighet H107. Hun er 20 år, vi fikk brev ganske tidlig fra kommunen

om hun ville flytte inn i et bo kollektiv får ungdom, og det har vi foreldre sagt ja til. l2010 kom et nytt

brev om vi ønsket leilighet til Ida på Guleng, noe vi igjen sa ja til. Så et nytt brev igjen 15.10.15 hvor

vi får 3. gang skrev oss på liste at Ida skulle flytte inn. Hun har spesielle behov som vi og de rundt Ida

på skolen og venner har visst om, noe jeg som mor også har trudd kommunen også viste om. De

leilighetene var under tegning og planlegging spurte vi Bodil Mikkelsen (sektorleder helse og omsorg)

og Åshill Fredriksen (virksomhetsleder Guleng) om vi kunne være med bestemme noe, men vi ble

blankt avvist. Dere og vi har i lang tid vist at Ida flytter til Guleng og visst hun skal ha en leilighet der.

Ida sitt bad er ikke tilrettelagt henne, hun trenger dusj kabinett, hyller til håndduker og skap plass til

toalettsaker.

Rørlegger Helgesen AS har vært å bygget om Ida sitt bad så den ble tilpasset henne, sender med

regningen til dere. Der er en del utstyr som er pukket bort fra hennes bad, bla den handicap vasken

og tøy dusj forhenget, vi avventer hva vi gjør med det. Det Kjøkken skapet som var på badet har vi

lagt tilbake på kjøkkenet, der det var tatt ifra.

Mvh Nina Bredesen

Mail ; nina.bredesen nordtroms.net

91582146
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Nina  Bredesen
Tømmernesvegen 226

Rørlegger  Helgesen AS

Havnegata 30

9180 SKJERVØY

Foretaksreg. NO 989 976 028 MVA

Telefon 91 63 79 82

Mobiltlf. 91 64 99 44

Bankgirokonto: 1503.18.60102

9151 STORSLETT

Fa ktu ra
Faktura nr.  :  3812

_ Kundenr 11017

Levenngåadfessa Fakturadato: 15.05.17
'da Nørgafd Forfall 25.05.17
Guleng ”I Ordre nr. 3752

Ordredato 15.05.17

Levert dato  :  15.05.17

Deres ref. Nina Bredesen

Vår ref. Maria Helgesen

Beskrivelse Antall Enh Enh. ris Belg

MEDGATT MATERIELL

Askøy 120 cm innredning 1,0 11 192,00 11 192,00

Askøy høgskap 40 cm 1,0 4 472,00 4  472,00

Askøy speil med ted—sideiys 1,0 2 072,00 2 072,00

Fjord Semi dusjkabinett 100x100 hvit/klar 1.0 10 796,00 10 796,00

Macrobad

3/4"X1/2" DUSJGJENNOMFØRlNG 1,0 STK 151,20 151,20

1/2V X 1/2R 120 CM TRYKKSLANGE 2,0 STK 220,00 440,00

KOMBIPEX 10 BAR 950

Emballasjehandtering, særlig plasskrevende VVS avfall 1,0 stk 240,00 240,00

Demontering og remontering j.fr tilbud av 26.04.17 1,0 11 040,00 11 040,00

SUM MEDGÅTT MATERIELL 40 403,20

TOTALT EKSKL. MVA. 40 403,00

M RVERDIAV IFT 2 .  % 1 1 7

TOTALT INKL. MVA. 50 504 00

BETALINGSINFORMASJON
Faktura nr.  :  3812 Kontonr 1503.18.60102

Kundenr 11017 Fakturadato. 15.05.17 Å betale 50 504,00
Forfall 25.05.17

Nina Bredesen
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