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SALG AV MATRIELL ETTER RIVING AV TRIBUNER OG TEKNISKE INSTALLASJONER I
BERSVEINSHØLEN/FRYAJUVET
Kommunestyret gjorde i punkt 5 i sak KOM-046/16 følgende vedtak:
«Demontert materiell er Ringebu kommunes eiendom, og må ivaretas med tanke på gjenbruk eller
salg.»
Tjenesteleder for kultur har skrevet et orienteringsnotat den 24.4.2017 som ble referert i
kommunestyret 25. april d.å.
Det er foretatt en vurdering om gjenbruk av materialene i Bergsveinhølen kan nyttes i kommunal
virksomhet. Å nytte gammelt konstruksjonsvirke i bærende konstruksjoner vil ikke la seg
gjennomføre. Det er ingen prosjekterende konsulent eller utførende entreprenør som vil ta på seg
ansvaret for gjenbruk av 10 år gamle materialer som har stått ute i allslags vær. Dette er materialer
som er fulle med spiker og skruehull og kappet i spesielle lengder for å passe på opprinnelig
konstruksjon. Kommunen har ingen prosjekt i nær framtid der vi ser at disse materialene kan nyttes.
Selv om Ringebu kommune skulle ta vare på disse materialene må kommunen leie inn lastebil til å
transportere materialene inn til lager, samtidig som kapp og skrot må leveres på godkjent mottak.
Kostnaden for transport inn til lager er anslått til kr. 8- 10.000,-. Leveringskostnaden inkludert
transport til miljøstasjon for ca. 6-7 tonn rivningsavfall anslås til kr. 10 – 15.000,-.

Peer Gynt har startet opp rivejobben av tribunene og lagt noe av materialene i stabler. Det aller
meste er småstubber som er så fulle av skruer og spiker at det må leveres på miljøstasjonen.
Peer Gynt mener at de kan bruke noe av materialene de river og har gitt kommunen et tilbud om å
betale kr. 18.000 for alt av materialer og kabler som er i Bersveinhølen. Tilbudet er en kombinasjon
om å gjenbruke noe, men også å slippe å ta vare på alt. Det å kunne ta i bruk maskiner til å fjerne
installasjonen vil lette rivearbeidet samtidig som oppryddinga vil bli gjennomført raskere. Peer Gynt
vil også måtte levere det som ikke kan brukes på godkjent mottak.
Rådmann vil derfor oppfordre formannskapet til å akseptere budet fra Peer Gynt slik at arbeidet med
oppryddinga i Bergsveinhølen blir ferdig før flommen. En slik løsning vil gi kommunen en inntekt på
kr. 18.000,- for materiellet. Alternativet er at kommunen tar vare på det som kanskje kan brukes og
leverer det ubrukelige til miljøstasjonen til en kostnad opp mot 25.000,- kroner.

