KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 939617671
Foretaksnavn: Sel kommune
Navn: Ola Næprud
Kontonummer: 21050700183
Adresse: Botten Hansens gt 9
Postnr.: 2670 Otta
Telefon: 61700700
Mobiltelefon: 91712073
E‐post: ole.aasaaren@sel.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oppland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S0497A

Massivtre og plussenergibygg nye Otta barneskole
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
I kommunestyremøte den 18.09.2017 ble det vedtatt å bygge ny Otta barneskole 1‐7 og ny idrettshall ‐
Ottahall. Byggene skal lokaliseres i nærheten av hverandre.
Skolen skal dimensjoneres for 320 elever og planlagt ferdig fra skolestart i 2020. Ny idrettshall er planlagt
med byggestart 2021.
Rapporten vedrørende modellutredning for skolestørrelse beskriver en arealberegning på ca 3.200 kvm
fordelt på to etasjer. På grunn av begrenset tomteareal må det bygges i to etasjer. I utredningsarbeidet er
det angitt et minimumsareal for ny idrettshall på 2.085 kvm.
Det er utlyst etter prosjektleder som skal lede arbeidet med å planlegge alle forhold vedrørende
investeringen. Det er oppnevnt plankomite for skole og hall.
Sel kommune ønsker å se på mulighetene for å bygge et plussenergibygg ifølge standardene Powerhouse og
BRIM exelent eller lignende. Et annet ønske er å bygge skolen i massivtre. Vi søker derfor om tilskudd til en
forstudie med en målsetting om å få en vurdering av muligheten for å gjennomføre byggingen av en slik
skole. Tilsvarende vurdering av idrettshallen er også ønskelig. Kommunen må ha en vurdering av en
eventuell merkostnad ved å bygge i massivtre og etter plussenergistandard, og en vurdering av når den
eventuelle merkostnaden er inntjent på grunn av reduserte kostnader til drift av bygget.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Når Sel kommune nå skal bygge ny skole og idrettshall som skal driftes i mange 10 år framover ønsker vi å få
en grundig vurdering av hvordan bygget kan bygges klimavennlig og energiøkonomisk.
Kommunen ønsker å ta sin del av ansvaret for energieffektivisering av bygningsmassen i Norge, samtidig
som den er avhengig av å ha kunnskap hva slags tiltak som kreves og forutsigbarhet om de økonomiske
konsekvensene på kort og lang sikt.
Sel kommune ligger i det fylket som har nest størst skogbruksareal i Norge. Kommunen ønsker at massivtre

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommunene ‐ 2018 | Massivtre og plussenergibygg nye Otta barneskole

Side 1 av 3

skal bli vanligere måte å bygge på i framtida. Da må kommunen selv ta del i denne utviklingen.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Både skolen og idrettshallen er vedtatt å bygges og tomtevalg er gjort av kommunestyret i september 2017.
Formannskapet ba i sitt møte den 05.12.17 om at rådmannen skal søke Miljødirektoratet sine Klimasats
midler til noen utvalgte områder.
I formannskapet den 23.januar i 2018 ble det konkretisert at kommunen skal søke om forprosjektmidler for
å utrede muligheter for å bygge skole og idrettshall i massivtre og som et plussenergibygg. Kommunestyret
sluttet seg til formannskapets vurdering 05.02.18.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Det ble nedsatt plankomite for bygging av skole i desember 2017. Det er utlyst etter prosjektleder som skal
lede arbeidet.
Forprosjektet for å utrede klimagassreduserende tiltak vil starte umiddelbart dersom vi får økonomisk
støtte til å gjøre det faglige arbeidet som er nødvendig. Arbeidet i dette forprosjektet vil bli en del av det
ordinære planleggingsarbeidet.
Kommunestyrets plan er at skolen skal stå ferdig høsten 2020.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
se vedlegg
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Dersom Sel kommune får støtte til dette forprosjektet vil det være et avgjørende bidrag til at vi i tidlig
fase har fokus på klimagassreduserende tiltak.
Tidlig planlegging for klimagassreduserende tiltak vil også være avgjørende for at vi kan lykkes i ambisjonen
om få gjennomført skoleutbyggingen som et miljøprosjekt.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Prosjektorgansiering(prosjektleder og interne kostnader)

600 000

Rådgivning

150 000

Diverse utredninger(bygningsteknisk,infrastruktur)

150 000

Total sum

900 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)
‐ Andre offentlige tilskudd
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‐ Annen finansiering
‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

0
650 000
250 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Da vil mest sannsynlig det økonomiske handlingsrommet til Sel kommune tilsi at skolen blir planlagt med
hovedvekt på mer tradisjonell byggemåte og med en tilpasning til lovpålagte klimatiltak.

Utdyping finansiering
Har tiltaket mottatt eksterne midler? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
utredningsrapport_oppvekst.pdf (Utvidet rapport)
Gjennomføringsplan for utbygging av ny Otta skole 1‐7.PDF (Gjennomføringsplan)
Politisk forankring av søknader om Klimasats midler.pdf (Annet)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Ola Næprud for Sel kommune
Levert 06.02.2018
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