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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S5A514

Ombygging Skudenes BBH
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Karmøy kommunestyre vedtok i sak 53/17, i tilknytning til at pasientene ved Skudenes BBH skulle flyttes
over til Vea sykehjem, at administrasjonen skulle starte arbeidet med prosjektering og videre vurdering av
Skudenes BBH i tråd med planen for heldøgns omsorgstjenester.
Vedlagte mulighetsstudie viser at eksisterende bygg på en relativ enkel måte kan bygges om til ca 38
omsorgsboliger. Det vil i den forbindelse bli lagt stor vekt på velferdsteknologi for å bedre selvhjelpsgraden
til beboerne.

Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Det søkes om forprosjektmidler for å kunne engasjere en miljørådgiver som både kan bistå kommunen i å ta
riktige miljøbeslutninger i tilknytning til dette prosjektet, og som samtidig legger til rette for ytterligere
klimatiltak i samme område. Skudenes BBH ligger nemlig i umiddelbar nærhet til både ungdomsskole,
idrettshaller og andre offentlige bygg, som i sum har stort energiforbruk i form av elektrisitet.
Karmøy kommune har de siste årene, blant annet fått etablert 2 stk flisfyringsanlegg (fjernvarme) som
driftes av eksterne firmaer. Et tilsvarende anlegg i dette området vil sannsynligvis gi høy uttelling til fordel
for miljøet og klimaet.
Dette er bare ett eksempel på hvor viktig det er for kommunen å få tilgang til solid kompetanse for å få
frem gode og samskapende miljøtiltak.

Hvordan er søknaden politisk forankret?
Karmøy kommunestyre har i fjor vedtatt en klima‐ og energiplan, med en handlingsdel som viser hvordan
Karmøy kommune har tenkt å konkretisere sitt klima‐ og energiarbeid i perioden 2017‐2020 gjennom mål,
tiltak og virkemiddel.
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Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
juni 2018 ‐ januar 2019

Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Ved innvilget forprosjektstøtte, vil det bli lyst ut konkurranse på miljørådgiver tilknyttet tiltaket.
Administrasjonen ser det som viktig at dette arbeidet blir startet opp allerede til sommeren, og at det kan
gjøres et grundig forarbeid som kan gi grunnlag for å søke om støtte til gode klimagassreduserende tiltak i
2019, når vedtak om bygging skal vedtas.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Det er ikke avsatt budsjettmidler til å foreta en helhetlig miljøvurdering av den kommunale
bygningsmassen i området, og konsekvensen av å ikke gjennomføre dette, vil være å suboptimalisere
tiltaket uten å kunne dokumentere miljøgevinster.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Miljørådgiver (honorert etter medgått)

800 000

Total sum

800 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

800 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

400 000
400 000

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
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Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Kommunedelplan for klima og energi‐ 2017‐2020.pdf (Annet)
1745_Skudenes‐velferdsboliger_NOTAT_180124.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Merknad:
Prosjektbeskrivelsen gjelder kun for det som skal prosjekteres og beskriver ikke de omkringliggende forhold
som har store klimamessige potensialer.

[sign] John Helge Kaaløy for Karmøy kommune
Levert 14.02.2018
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