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SØKNAD

Systematisk gjenbruk og klimavennlig bygg
Hva slags type tiltak søker dere om? Kartlegge mulige klimatiltak tidlig i bygge‐ og anleggsarbeider

Om tiltaket

I hvilket fylke skal tiltaket gjennomføres? Agder

Nærmere beskrivelse

I hvilket bygge‐ eller anleggsarbeid skal dere kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak?
Froland ungdomsskole trenger mer plass og ombygging av eksisterende bygg slik at det til sammen blir et
godt bygg med god flyt til 4‐paralleller, mot 3 i dag.
For utbyggingen ønsker Froland kommune sørge for å kunne gjenbruke så mye som mulig av det som finnes
i dagens bygg og sørge for at ny del oppføres med et lavt klimafotavtrykk. Slik vil vi ta vare på det vi har,
redusere utslipp og redusere kostnader. Vi har identifisert tre tilknyttede miljøtema som vi ønsker å få
utredet, som følger.
1) Kommunen mangler et godt system for å ta vare på og gjenbruke møbler og løst inventar. Behovet er et
system med oversikt over de ressursene som finnes, deres plassering og tilstand. Dagens mangel fører til
klimautslipp fordi vi ikke får utnyttet de ressursene vi har. Vi ønsker å utrede hvordan dagens løsning, IK‐
Bygg, kan bistå prosjektledelse, drift og annet personell med å benytte de verdifulle ressursene vi har på
skolen, og senere i hele kommunen. Lagringsplass er ikke en utfordring.
2) Kommunen ønsker samtidig å vurdere hvordan byggematerialer som dører, vinduer, servanter,
fastmonterte møbler og lignende kan ombrukes i byggeprosjektet, samt hvordan innarbeide disse i
systemet i pkt. 1) over. Dette krever i tillegg en ombrukskartlegging.
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3) Gjøre en kombinert vurdering av LCC og LCA for utvalgte bygningsdeler i den nye delen. vise
beslutningstakere at det ene kan ha en positiv innvirkning på det andre, samt å få med lokale aktører på
utvikling av mer klimavennlige prosesser!

Når skal det bygges?
Vi har kartlagt arealbehov, hva må rom inneholde og hva skal til for å få god flyt i et svært kronglete bygg.
Vi skal nå i gang med forprosjekt og tekniske detaljer. Byggetrinn 1 er tilbygg og påkobling samt ombygging
av løftebord til heis, og trinn to er ombygging av hele resten av skolen. trinn en starter nå, og vi håper å ha
ferdig et totalentreprisegrunnlag til rett før ferien. Tilbygg håper vi står ferdig høsten 23. Vi er på Robek,
men håper likevel å få lov å sette i gang med byggetrinn 2 straks etter 1 er ferdig. 

Er det noe tema eller tiltak dere tenker er spesielt viktig å utrede?
Vi ønsker å kunne utrede både et 1) verktøy for sirkulærøkonomi, 2) gjenbruk av byggematerialer og 3)
bruk av kostnadseffektive lavutslippsmaterialer. Man kan oppnå besparelser i klimagassutslipp fra alle de tre
delene. 
Verktøy for sirkulærøkonomi og gjenbruk er svært viktig for oss å få på plass og i gang ikke bare her, men
for alle kommunens bygg på sikt. Det er viktig for holdningsendring ut i kommunen, bevisstgjøringen av at
det ikke bare er å kjøpe alt nytt så fort man pusser litt opp. Vi ønsker å få drift‐ og vedlikeholdssystemet vi
bruker i dag (IK‐Bygg) med på laget og se på muligheten for å utvikle systemet her. Vi har et sterkt ønske
om ikke å kjøpe og innføre enda flere systemer men utvide det vi har, brukervennlighet for driftsgjengen
som helst jobber praktisk til daglig er svært viktig.
Det er også svært viktig for oss å få med et entreprenørmarked her i sør på å være med på utviklingen av
for eksempel lavkarbonbetong, og også elektrifisering av maskinpark. Det er skjedd SVÆRT lite her i Agder
på denne fronten, vi henger rett og slett litt etter, et resultat av lav etterspørsel.

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Vi er som nevnt for tiden på Robek og har desverre ikke mulighet til å utføre selv nødvendige tiltak og
utbedringer. Bemanningen er redusert og alle er nødt til å ta på seg det som finnes av oppgaver og
utfordringer. Om vi skal forsvare utredninger og rådgiverkostnader er vi helt avhengige av støtte. Dette
gjelder også bruk av kommunens folk/eventuelt innleide ressurser til selve kartleggingen og registreringen
av møbler og inventar som er en omfattende jobb, og vil ikke bli utført uten støtte.

Gjennomføring

Varighet: 01.03.2022 ‐ 01.09.2022
Gjennomføringsplan:
Tiltak 1, kartlegging av møbler og løst inventar er et samarbeid mellom kommunen og IK‐Bygg, eventuelt
innleid ressurs til selve registreringen. Antar dette vil ta ca tre uker, for to‐tre personer. alt i alt, ca 200
000.
Tiltak 2 og 3 er et samarbeid mellom kommune og rådgivere og er oppgitt i regnskapet.

Hvordan er tiltaket politisk forankret?
I kommuneplanens samfunnsdel er det skrevet at vi skal satse på gjenvinning og gjenbruk, samt
sirkulærøkonomi. Dette har vi ikke i stor grad tatt tak i, men håper å få muligheten nå til sette i gang dette
som vi ønsker å spre til hele kommunens bygningsmasse.
I kommunens klima‐ og miljøplan som nå er ute på høring er det tydeligere og mer detaljert beskrevet,
legger her ved et oppsummerende utdrag:
"Froland kommune må for å oppnå disse målene, «lette på hver stein» for å finne potensiale for å redusere
klimagassutslippene. Vi må foreta store omlegginger innenfor transportsystem, energiforsyning og –forbruk,
nybygg og drift av bygningsmassen, og avfallshåndtering. Froland kommune skal legge til rette for etablering
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av klimavennlige arbeidsplasser og industri. Froland kommune skal legge til rette for at innbyggerne skal
gjøre de riktige valgene og prøve å påvirke innbyggerne til en mer klimavennlig holdnings‐endring. Fornybar
energi, ressurseffektivitet og sirkulær økonomi skal bidra til vekst uten at klimafotavtrykket øker
tilsvarende."

Hvor integrert er klimagassreduksjon i kommunens arbeid i dag? Lite integrert
Vil tiltaket bidra til at klimagassreduksjon blir mer integrert i kommunens arbeid? Hvordan?
Vi har over lengre tid hatt begrensede midler og ressurser, og da har dessverre miljøtiltak blitt
underprioritert fordi det er en gjengs oppfatning at å kjøre prosjekter med miljøkrav, eller å bruke
ressurser på kartlegging etc. ikke lønner seg, eller sånn som nå, vi har ikke råd til å ta
investeringskostnaden.
Systemet vi ønsker å få på plass for sirkulærøkonomi og gjenbruk vil være krevende i starten, men når det
først er på plass vil vedlikeholdet være enklere. Gevinsten vil være enorm, og den håper vi å klare å
dokumentere. Vi tror jo også dette er overførbart til andre kommuner, det med å kjøpe nytt hver gang noe
skal gjøres er ikke noe Frolandsk fenomen, dette har til og med NRK fanget opp i sin dokumentarserie
"sløsesjokket". Vi har også slitt med å få med oss næringen rundt og få tør å ta investeringen det er å
tenke utslippskutt, mer miljøvennlige materialer osv., men om vi ikke stiller disse kravene, hvem skal gjøre
det da?

Skal kommunen(e) finansiere og gjennomføre klimatiltaket med betydelig innsats fra næringsliv,
innbyggere eller organisasjoner? Nei

Omstillingseffekt

Hvilke aktører skal være vesentlig involvert i prosjektet?
Kommuneorganisasjonen: Prosjektet involverer én eller flere enheter i kommuneorganisasjonen.

Kommentar til dette?
Dette prosjektet starter lokalt, men vil trenge hjelp og vilje fra næringsliv til å bli realisert i byggeperioden
når det gjelder påvisning av hva lønner seg av miljøtiltak, LCC vs. LCA, hva klarer vi å oppnå lokalt i utvikling
og investering i mer miljøvennlig drift av prosjekter? 
Klarer vi å få til systematisk gjenbruk og et sirkulærøkonomisystem i IK‐Bygg vil andre kommuner følge med!
Det er i dag 173 kommuner og andre organisasjoner som bruker dette systemet som sitt
internkontrollsystem i eiendomsforvaltning, og dette har absolutt verdi for flere.

Budsjett

Kostnader Beløp

Interne kostnader opprettelse av system for gjenbruk 200 000

Eksterne kostnader ombrukskartlegging og miljøkartlegging 55 000

Eksterne kostnader klimaregnskap, LCA og LCC rådgivning 19 200

Klimagassregnskap 77 000

Sum kostnader 351 200
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Finansiering Beløp

Samlet kostnad 351 200

    ‐ Egne midler 88 000

    ‐ Andre offentlige midler / annen finansiering 0

Omsøkt tilskudd 263 200

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
På hvilken måte?
Da må vi prioritere hvilke tiltak vi kan gjennomføre og hvor omfattende vi kan la det bli, noe som vil bli
vanskelig men nødvendig.

Minste tilskuddssum for gjennomføring: 200 000

Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Utdyping finansiering

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

Vedlegg

Ingen vedlegg

 Alise Slotta for FROLAND KOMMUNE

Levert 15.02.2022
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