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Vi fra AP lurer på om det finnes oppgaver/tiltak som står på vent som kommunen er pålagt å 

gjennomføre som vi enda ikke har gjennomført, og om kommunen vil kunne pådra seg bøter dersom 

dette avdekkes ved et tilsyn. 

Eks. ser vi at ett av klima og miljøtiltakene angitt i budsjett og økonomiplan er kartlegging behov for 

ombygging av el-kjeler som har energikilde fossilt brennstoff. Hvilke føringer er gitt for kommunene 

mht. dette og andre tiltak dere har listet opp i budsjett og økonomiplan? Hva er lovpålagt og kan 

bøtelegges dersom feil/mangler avdekkes? 

 Svar: I følge enhetsleder kommunalteknikk skal det ikke være noen forhold som er av en slik 

karakter pr dags dato.  

Enhet Eiendom svarer for sitt ansvarsområde, altså drift av eksisterende kommunale bygg. 

Energimerker er lovpålagt. Dette er utført ihht forskrift for en god stund tilbake i 2014, ref 
årsrapporten teknisk drift leverer hvert år. Energimerkene har imidlertid kun varighet på 10 år, slik at 
det i 2024 må budsjetteres med ekstrakostnad for å få gjennomført dette. 
 
Lovpålagt utfasing av bruk av fossil olje til oppvarming: 
 
I teksten fra AP menes vel utfasing av olje, ikke el-kjeler. 
 
Forbudet går på bruk av fossil olje, ikke det å ha en oppvarmingskilde som kan brenne olje. 
Kommunen har pr i dag 8 bygg som har registrert en oljekjel i Kommunens energioppfølgingssystem, 
og det har i 2019 vært fokus på å få tømt eventuelle oljerester i disse tankene. Oversikt nedenfor 
viser oljebruken på de enkelte bygg så langt i 2019 i kWh (del på 8 for antall liter), samt også for 
årene 2016 til og med 2018. Ut over bortfall av hovedvarmekilde, og fokus på å bruke opp oljerester 
i 2019, er oljebruk utelukkende for testkjøring. 
Årsdetaljer energiforbruk - Olje 

År Elvran 
oppveksts. 

Fosslia 
skole 

Halsen 
b-skole 

Halsen 
sykehjem 

Hegra 
b-skole 

Hegra 
bosenter 

Rådhuset Skatval 
bosenter 

Skatval 
skole 

Total 

2019 
kwh 

130  40 942 46 141 0  264 25 691 0 30 639 143 807 

2018 
kwh 

461  371 0 42 72 810 0 0 1 756 

2017 
kwh 

1 607 24 168 311 0 16 255 0 0 3 522 3 584 49 447 

 
 
Det er viktig i en beredskapssammenheng å ha en ikke-strømavhengig alternativ varmekilde på en 
del kritiske bygg. Flere bygg har ikke en slik kilde, men for de som har olje som denne kilden enda er 
det viktig å beholde en ikke-strømavhengig kilde. Det billigste og mest fornuftige alternativ er da å 
konvertere eksisterende oljekjeler / brennere til å arbeide med høyverdig bio-olje. Frem til det er 
utført vil ikke eksisterende oljekjeler bli brukt, og man er således innenfor mht forbudet som trer i 
kraft ved nyttår. 
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Siste spm. Gjelder kun teknisk etat (areal, kommunalteknikk, renhold, eiendom, næring osv.) 

Er det mulig å få en oversikt over utviklingen i antall årsverk for de ulike enhetene eks. de siste 5 

årene? (overordnet for hver enkelt enhet). Dersom rådmannen har anledning til å gi en kort 

redegjørelse for eventuelle endringer i antall årsverk (eks. behov for tilførsel kompetanse, økt eller 

mindre arbeidsmengde/omfang tjeneste) hadde det vært forklarende for videre vurdering. 

Svar: 

Enhet ÅV pr 15.11.2019 ÅV 2018 År 2017 År 2016 År 2015 

Eiendom 53,4 53,4 53,6 53,0 48,4 

Kommunalteknikk 44,7 46,9 43,0 42,6 44,0 

Brann og redning 15,2 14,9 13,9 15,5 14,5 

Næring 7,0 6,0 7,8 6,8 5,8 

Arealforvaltning 21,4 22,0 24,5 21,5 21,9 

Renhold 53,7 51,8 54,7 54,5 53,7 

Samfunnsmedisinsk 4,2 4,2 4,2 4 4 

Kommentar: 

Noen av forskjellene fra år til år kan forklares med vakanser ifm rekruttering, og noen ganger vil det 

være overlapping i en periode.  

Kommunalteknikk: Økningen i 2018 skyldes ar 1 årsverk er flyttet fra enhet næring og i tillegg ble 

avdelingsleder vann og avløp ansatt.   

Samfunnsmedisinsk enhet ble etablert fra 01.09.2015 med 4 ÅV, økningen med 20 % stilling er 

ernæringsfysiolog. 


