KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 958501420
Foretaksnavn: Hadsel Kommune
Navn: Odd‐einar Sørensen Sørensen
Kontonummer: 45600700018
Adresse: Rådhusgata 5
Postnr.: 8450 Stokmarknes
Telefon: 95878009
E‐post: odd‐einar.sorensen@hadsel.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Nordland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SEE77B

Nye Stokmarknes Ungdomsskole
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Hadsel Kommune har bestemt å bygge ny ungdomsskole på Stokmarknes med en ramme på 197 mill. kroner.
Det er lagt ut arkitektkonkurranse med frist februar, og det er planlagt å gå ut med konkurranse på
entreprenør i august 2018.
Skolen har opprettet en brukergruppe som består av rektor, tillitsvalgte, verneombud, vaktmester og
rådgiver på avdeling oppvekst. Brukergruppen har levert et brukerdokument til prosessen, og har sterkt
fokus på å bygge og drive etter bærekraftige prinsipper ut over minstekravene i Tek17.
Det er vårt mål at nye Stokmarknes Ungdomsskole i tillegg til å være et fremtidsrettet bygg med
passivhusstandard, skal ta i bruk miljøsertifiserte materialer med den internasjonale EPD‐standarden som
er forankret i EPD‐Norge. Det er også ønske om at bygget skal være BREEAM‐sertifisert (BREEAM‐NOR)
I samarbeid men EPD‐eiere, ser vi det som en viktig oppgave å indentifisere og kostnadsberegne
miljøsertifiserte løsninger som kan ha en positiv miljøgevinst på investering og drift. Totalarealet på det
nye ungdomsskolebygget blir på 4500 m2 til cirka 200 elever, og uteområdet er like viktig også miljømessig.
Totalt har skolen ca.450 elever. Spesialrom i det nye ungdomsskolebygget skal også brukes av elever på
barnetrinnet. Med erfaringer fra dette byggeprosjektet, ser vi fram til en klimagevinst som kan bli modell
også for andre kommunale prosjekter. Det kan her nevnes at vi skal bygge en flerbrukshall i samarbeid med
Nordland Fylkeskommune/ Hadsel Videregående Skole etter at ungdomsskolen er ferdigstilt.
I dette forprosjektet ønsker vi å innhente kunnskap fra firma som er registrert i EPD‐ Norge som EPD‐eiere,
og slik være oppdatert på klimavennlige løsninger til den videre byggeprosessen. Dette gjelder også
metode for BREEAM‐NORD‐sertifisering etter ferdigstillelse. I det ferdige bygget håper vi å ha brukt
løsninger med hensyn til miljø som går godt over minstekravene i Tek17.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
I forprosjektet vil vi skaffe kunnskap om miljøsertifiserte produkter med EPD‐standard og kunnskap om
BREEAM ‐sertifisering av ferdigbygd Nye Stokmarknes Ungdomsskole, som skal være ferdig senest til høsten
2020. Etter at skolebygget er ferdig, skal vi samarbeide med Nordland Fylkeskommune om flerbrukshall i
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tilknytning til skolene som ligger nært hverandre. Forprosjektet vil gi oss viktig kunnskap til et miljøløft for
kommunen, innbyggere og samarbeidspartnere.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Kommunestyrets sak 552/17, behandlet 12.oktober 2017.
Sakens dokumenter finner du her:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hadsel_kommune/AgendaItems/Details/201354
Endelig vedtak i sin helhet, med det du spør om i punkt 4:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til å gå for alternativ 1, nybygg.
2. Investeringskostnaden, stipulert til 197 millioner, legges inn i rådmannens forslag til budsjett for 2018, og
økonomiplan 2018‐ 2021
3. Løsning for gymfasiliteter søkes løst i samarbeid med Nordland
fylkeskommune. I forbindelse med gymfasiliteter skal det utarbeides et
3
kostnadsoverslag på et opplæringsbasseng på 12.5 m, med mulig
plassering. Saken legges frem for politisk behandling.
4. Ved bygging av ny ungdomsskole på Stokmarknes må man benytte miljømessige og fremtidsrettede
energi planer. Hadsel kommune har utarbeidet klima plan som skal være retningsgivende for valg som skal
gjøres. Utbygging av videregående skol er i startfasen og her må kommune og fylke finne gode løsninger for
mulig felles energisystemer.
5. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole skal det utredes
muligheten for elevstyrt skole.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Start august 2018‐avslutning januar 2019
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Ansatt rådgiver i Hadsel Kommune ivaretar koordinering av prosjektet og kontakt med ulike EPD‐godkjente
leverandører innen bygningsmaterialer, ventilasjon, lyd&lys, tekniske installasjoner, kjemikalier, møbler, og i
samarbeid med disse beregner totale klimagassreduksjoner dersom standarden implementeres i Nye
Stokmarknes Ungdomsskole. Viktig er er vurdering av hvilken informasjon som trengs for å kunne vurdere
klimagassreduksjon, og på en slik måte at det er tilgjengelig for videre byggeprosjekter i kommunen, og i
tillegg åpent for innsyn. Prosjektet startet etter fellesferien, beregnet oppstart i august og avsluttes etter
7 mnd i januar 2019.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Kommunen har ikke tilstrekkelig kunnskap om miljøtitak i bygg som går ut over minstekravene i Tek17.
Hensikten med forprosjektet er å muliggjøre miljøstandard godt ut over minstekravene nå Nye
Stokmarknes Skole skal bygges. Dette er et bygg til ca 197 millioner, og et forprosjekt kan ikke settes i verk
i konkurranse med andre lovpålagte oppgaver, uten at kommunen tilkjennes støtte på inntil halvparten av
prosjektkostnaden. Et slikt forprosjekt kan være starten på nye og mer klimavennlige løsninger i
kommunens fremtidige bygg.
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Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Lønn rådgiver/ koordinator

364 000

Rådgivning bygningsmaterialer

80 000

Rådgivning ventilasjon

25 000

Rådgivning lyd, og lys

25 000

Rådgivning tekniske installasjoner

25 000

Rådgivning kjemikalier

10 000

Beregning klimagassreduksjon totalt

10 000

Rådgivning møbler

25 000

Total sum

564 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

564 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

314 000
250 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? 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
Vedtak KS, 12102017, Sak 52_17, Alternativitetsvurdering Prosjekt Stokmarknes.pdf (Annet)
Bok1.xlsx (Økonomi/Finansiering)
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DOKUMENT FRA BRUKERGRUPPA (004).docx (Utvidet rapport)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Odd‐einar Sørensen Sørensen for Hadsel Kommune
Levert 15.02.2018
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