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Gaupne Idrettshall - rehabilitering.  
Godkjenning av byggerekneskap 
 
Rådmannen si  tilråding: 

 
1. Formannskapet godkjenner byggerekneskapet for Gaupne idrettshall med ein kostnad 

på kr. 23.785.604,-. 
 

2. Meirforbruket, kr 85.604,- blir dekka slik: 
 Mva refusjon kr 17.120,- 
 Refusjon spelemiddel kr. 28.535,- 
 Nettoverforbruk, kr. 39.949,- blir dekka av disposisjonsfondet, ………… 

 
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Uprenta vedlegg:  
 
Samandrag:  

Prosjekteringa av Gaupne idrettshall starta i 2018 for å gjennomført ei påkreva oppgradering 
av bygningsmassen. For å komme innanfor den idrettsfunksjonelle godkjenninga måtte det 
byggast eit sett til med garderobar i tillegg til nytt golv/banedekke. 
Byggearbeidet starta i 2019 og blei sluttført i 2020 med uavhengig kontroll/godkjenning av 
banedekke i februar 2021. 
 
Byggerekneskapet viser ein total kostnad på kr. 23.785.604,-. 
Prosjektet er tildelt kr. 7.946.000,- i spelemidlar 
 
 
Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret 
 
 
 
Fakta: 
Kommunestyret godkjende i K sak 71/17 – budsjett 2018, økonomiplan og 
planleggingsprogram 2018 – 21, rehabilitering av Gaupne idrettshall.  
 
 
Budsjettering av prosjektet: 
 
Budsjett for 2018        700 000 kr    
Budsjett for 2019 15 500 000 kr 
Budsjett for 2020   7 500 000 kr 
Sum budsjettert 23 700 000 kr 
 
For teneste 38160, Lustrahallen, viser rekneskapet fylgjande: 
 
Konto Sum

00701 Dvpro løn nybygg/nyanlegg kjøp (investering) 185 435kr       
01401 ANNONSAR 4 529kr            
01801 STRAUMUTGIFTER 18 739kr         
01902 LEIGE AV LOKALE 51 701kr         
01952 AVGIFTER, GEBYR 26 396kr         
02302 NYBYGG/NYANLEGG 17 193 816kr 
02307 BYGGUTVIKLING 307 658kr       
02704 KONS.BYGGELEING/PROSJEKTERING 1 354 799kr    
04290 MOMS 4 642 531kr    

Totalt 23 785 604kr  
 
Kiwa Sport AS Oslo, gjennomførde uavhengige kontroll og godkjente sportsgolvet i februar 
2021. 
 
Vest revisjon har i brev datert 20.05.2021 gitt sin revisjonsuttale.  
Revisormeldinga saman med ekstern godkjenning av sportsgolvet fylgde sluttmeldinga som 
er sendt Statsforvaltaren for å dokumentere at tiltaket er ferdigstilt og klart for utbetaling av 
spelemidlar. 



 
Søknaden for spelemidlar har eit godkjent kostnadsoverslag på kr. 23.838.750,-. 
 
Kommunen har fått utbetalt 3 mill. kr av totalt 7,946 mill. kr. i spelemidlar. 
 
Partar i prosjektet: 

- Arkitektkontoret 4B AS, Sogndal saman med Norconsult AS stod for prosjekteringa av 
alle fag. 

- Vestlandshus Sogn AS var hovudentreprenør, Holen Installasjon AS hadde 
elektroarbeidet, medan Bent Vikøren AS hadde sanitæranlegget og GK Inneklima AS 
ventilasjonsanlegget. 

- TKS Heis AS hadde leveransen av løfteplattforma og Gulv og Takteknikk AS Oslo, 
hadde totalentreprise på sportsgolvet. 

- Jarle Systad var prosjekt- og byggeleiar fram til mars 2020 då han gjekk over i ny 
jobb. Frå mars overtok Johannes Øygarden som byggeleiar. 

 
Byggeprosjektet er utført utan ulykker eller personskader. 
 
 
 
Vurdering: 
Prosjekteringa av Gaupne idrettshall starta i 2018, dette for å gjennomføre ei påkreva 
oppgradering av bygningsmassen.  
For å komme innanfor den idrettsfunksjonelle godkjenninga måtte det byggast eit sett til 
med garderobar i tillegg til nytt banedekke. Det måtte og byggjast heis. 
 
Byggearbeidet starta i 2019 og blei sluttført i 2020. Uavhengig kontroll/godkjenning av 
banedekke i februar 2021. 
 
I byggeperioden var sjølve idrettshallen i bruk frå hausten 2019 fram til den blei stengd i 
mars 2020 på grunn av corona-pandemien. Nytt banedekke blei lagt i juni 2020. 
Byggeprosjektet blei sluttført sommaren 2020 og idrettshallen kunne takast i bruk ved 
skulestart. 
 
Som det går fram av faktadelen er prosjektkostnaden på kr. 23.785.604,-. Og med eit 
budsjett på 23,7 mill. Prosjektet har godkjent spelemiddelsøknad på kr. 23.838.750,-.  
Prosjektkostnaden er innanfor omsøkt sum spelemiddlar og får dermed spelemidlar i høve til 
prosjektkostnaden. 
For å fullfinansiere prosjektet må det tilførast kr. 85.604,- inkl. mva. og spelemiddlar. Netto 
ekstraløyving vil då verta på kr. 39.949,-, som kan dekkast av fondsmidlar. 
Idrettshallen har fått ei naudsynt oppgradering og prosjektet er gjennomført på ein god måte 
i samsvar med plan. 
 
Rådmannen tilrår at kommunestyret godkjenner byggerekneskapet med ein samla kostnad 
på Kr 23.785. 604,- 
 
 
Dato: 31.05.2021                       
 
Jarle Skartun Jan Magne Svåi 
rådmann Rågjevar eigedom 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:   
m/kopi til:   
 



 
 
 
 
 
 


