
        Gildeskål Eiendom har som formål å ivareta eiendomsmassen,  

          og er et redskap for gjennomføring av Gildeskål Kommunes eiendomspolitikk 

Etterslep på 
kommunale 
bygg i Gildeskål 
kommune 



        Gildeskål Eiendom har som formål å ivareta eiendomsmassen,  

          og er et redskap for gjennomføring av Gildeskål Kommunes eiendomspolitikk 

Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014
  
• Sandhornøy Skole 

• Sørarnøy Skole 

• Sørarnøy Barnehage 

• GIBOS 

• Rådhuset 

• Nygårdsjøen eldresenter 

 

 

• Sandhornøy eldresenter 

• Gildeskål Kulturhus 

• Brannstasjon Inndyr 

• Facilit oppfølging og 
dokumentasjon 
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Sandhornøy Skole 
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Sandhornøy Skole 

• Ventilasjonsanlegg mangler 
Prosjektkostnad 2014: kr. 100 000,- (påbegynt) 

I dette bygget er det foretatt luftmålinger og spørreundersøkelser. 

Vi bør være i forkant. 

 

• Investering 2014/2015 (anslag): kr. 1 800 000,- 

 

• Totalt kr. 1 900 000,- 
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Sørarnøy Skole 

• Pålegg om brannteknisk oppgradering: Kr. 600 000,- (påbegynt kr. 
100 000,-) 

Ventilasjonsanlegg mangler. I dette bygget er det foretatt luftmålinger og 
spørreundersøkelser. 

Vi bør være i forkant 

• Anslag kostnad ventilasjonsbygg ifølge Sweco: Kr. 1 900 000,- 

 

• Totalt kr. 2 500 000,- 
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Sørarnøy Barnehage 

• Barnehagen, som er i tilknytning til skolen, er ikke i tilfredsstillende 
stand. Lokalene har ikke gode løsninger verken på toalett, lekerom 
og manglende luftanlegg. 

• Sørarnøy barnehage må få nye lokaler og nybygg er løsningen. 
Kommunene bør starte arbeidet med å erverve tomt i tilknytning til 
skolen og starte opp byggingen våren 2015 med ferdigstillelse 
2016. 

 

• Anslått pris kr. 3.8 mill  
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Gibos 
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Gibos 

• Nytt tak (gamle del). Ingen isolasjon, kondensproblemer /vannet 
renner ned på golvet. 

•  Kostnad:  
Rivning av gammelt tak: Kr. 500 000,- 

Nytt taktekking: Kr. 2 100 000,- 

Prosjektkostnad påbegynt kr. 100 000,- 

Totalt kr. 2, 7 mill. 

 

Alternativt  

Skråtak som øvrige bygg: Kr. 4 500 000,- 
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Gibos 

• 6 tomannsboliger ved Gibos 
• Bygd på 70-tallet. Salgsverdi lavere enn kostnad.  
• Anslag oppussing: Kr. 400 000,- /enhet, totalt kr. 6.000 000,- 
• De 6 eldreboligene ved Gibos, som er fra 1971, vil fortsatt ha kun 10 cm isolasjon og 

gammel grunnmur.  
• Driftsutgiftene/strøm vil fortsatt være høye.  
• Foreslår å rive de 6 byggene og bygge nytt. 

 

• Utskifting av boliger til 12 nye enheter:  
• Total kostnad: Kr. 21 600 000,- 
• Stønad fra husbanken på 60% inkl. mva, kr. 12.960 000,- 
• Netto kostnad: Kr. 8.640.000,- 
• Netto kostnad/ enhet: Kr. 720 000,- 

 
• Alle tall eks mva. 
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Gibos nødaggregat 

 

• Nødaggregat for beredskap og helse.  

 
Oversendt i administrasjonen 2. juni 2014 for behandling av kommunestyret. 

  

Prisanslag kr. 1 638 400,- eks. mva inklusiv strøm til evakueringssenter 
/Kulturhuset herav kr. 100 000,- i prosjektkostnader 
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Rådhuset  
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Rådhuset  

• Brannanlegg vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014. Påbegynt. 
Kostnad: Kr. 500 000,- 

• Heis. Kostnad: Kr. 1 200 000,- 

• Nye vinduer kontorer. 160 vinduer. Kostnad: Kr. 1 400 000,- 

• Ventilasjonsanlegg ikke installert. Kostnad kr. 3.200.000 

 

• Total kostnad: Kr. 6.300 000,- 
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Nygårdsjøen eldresenter 
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Nygårdsjøen eldresenter 

• 11 leiligheter. Nye altandører, vinduer, utvendig panel, nytt 
søppelrom, oppussing fellesareal og nye bad til alle leiligheter. 
(vannet renner ut av badet)  

•  Kommunen bør, for fortsatt ha et godt eldresenteret, utbedre disse 
forhold. 

 

• Anslått kostnad: Kr. 1 000 000,- 
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Sandhornøy eldresenter  
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Sandhornøy eldresenter  

• 10 leiligheter. Nye bad, vinduer, panel utvendig og oppussing 
fellesareal. Bygget er fra 1983. 

• Hvis kommunen ønsker å opprettholde en god kvalitet på 
eldresenterene må disse forhold utføres. 

 

• Kr. 800 000,- 
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Ny brannstasjon Inndyr  

• Oversendt administrasjonen 9. juni 2014 for behandling av 
kommunestyret. 

 

• Kostnad 475.000,- eks mva 
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Gildeskål Kulturhus     

• Lagerrom, garasje, dekke for gulvet ved arrangement, tilbygg for lift, 
scene, stillaser og annet maskinutstyr. 

 

• Kr. 450 000,- 
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Facilit oppfølging og dokumentasjon  

• Programvaren er innkjøpt av kommunen som et oppslagsverk, 
administrasjonsprogram for alle bygg i kommune samt et 
vedlikeholdsverktøy for å følge opp alle kommunenes bygg.  

• Programmet er i bruk hos Gildeskål Eiendom og bla. Bodø 
kommune, Meløy kommune, Fauske kommune. 

• Vi trenger 30% stilling over 2 år for å få all dokumentasjon innlagt 
og dokumentert. Samt opplæring for at brukerne kan bruke allerede 
innkjøpt program. 

• Kostnader kr. 400.000 
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Etterslep kommunale bygg 

• Det er ikke bare veier som trenger oppgradering men også langvarig 
manglede investeringer på vitale deler av bygningsmassen. 

• Det er risiko for pålegg fra offentlige myndigheter på Sørarnøy skole, 
Sørarnøy barnehage, Sandhornøy skole, Rådhuset og GIBOS(gamle 
del) 

• Hver enkelt sak oversendes kommunestyret når de er ferdig behandlet 
hos GE. Akkurat slik som som de innsendte søknader på strømaggregat 
og ny brannstasjon. 

• Unntak for oversendelse bes for Sandhornøy og Nygårdsjøen 
eldresenter da etterslepet tas over flere år av egne ansatte. 

• Ved godkjenning vil alle investeringer bli inntatt i 5 årsplanen som vil 
være grunnlaget for budsjettet for Gildeskål Eiendom 2015. 
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Konklusjon 

 

• Gildeskål Eiendom ber kommunestyret bevilge kr. 30 mill. 

• Midlene vil bli brukt/investert over de 4 årene som er 2014, 2015, 
2016 og 2017 med 7,5 mill per år. 

• Av disse 30 mill er kr. 2,675 mill innlevert kommunen for beslutning 
allerede og herav kr. 0,5 mill(brannanlegg) er innvilget. 
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prioriteringer 

1. Brannanlegg Rådhuset    År 2014   Godkjent/ påbegynt 

2. Nødstrømanlegg GIBOS   År 2014   FS/godkjent/anbud 

3. Brannstasjon    År 2014   FS/godkjent/ høst 

4. Sør- Arnøy skole med brann og luft  År 2014/ 2015  Brann høst 2014 

5. GIBOS nytt tak    År 2015   Anbud 2014 

6. Sandhornøy skole luftanlegg  År 2015-2016  Anbud ifm pkt. 4 

7. Sør- Arnøy ny barnehage   År 2014- 2015  Oppstart planlegging 

8. Facilit     År 2015 -2016-2017 fra 1/1 2015 

9. Gildeskål kulturhus    År 2015   Våren 2015 

10. Sandhornøy, Nygårdsjøen eldresenter og nye leiligheter GIBOS  år 2015-2017 

11. Rådhuset     År 2015-2016-2017 Vinduer, luft etc 

 

 

 

 


