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FLATVALVEGEN - FINANSIERING
Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune vedtar å forskuttere 30,1 millioner kr i henhold til fylkestingets sak 67/17
og fylkesutvalgets sak 201719590-1 til prosjektet Fv. 716 Flatvalvegen. Forskutteringen
lånefinansieres.
2. Frøya kommune vedtar å forskutterer 2,45 millioner kr til gang- og sykkelvei fra Nabeita
skole til fremtidig kryssløsning på Fv. 716. Forskutteringen lånefinansieres.
3. Frøya kommune vedtar å bidra med 2,45 millioner kr til gang- og sykkelvei fra Nabeita
skole til fremtidig kryssløsning på Fv. 716. Bidraget finansieres fra disposisjonsfondet.
Vedlegg:

Utlysning og anleggsstart av prosjektet Fv. 716 Flatvalvegen
Saksopplysninger:

Sør-Trøndelag fylkeskommune behandlet i sak 67/17 ny Fv. 716 og gjorde følgende vedtak:
Fylkestinget godkjenner at ny Fv. 716 Flatvalvegen ferdigprosjekteres samt at det delegeres
fullmakt til Fylkesutvalget å gjøre vedtak i en snarlig kommende sak omhandlende utlysning,
anleggsstart, endelig styringsramme samt forskutteringsavtale med Frøya kommune. Alt
med utgangspunkt i ferdigprosjektertprosjekt samt tilknyttet byggherreoverslag.
Dokumentnr: 201719590-1 side 2 av 64. For å sikre at trafikksikkerheten blir ivaretatt på en
helhetlig måte, samt bidra til rasjonell gjennomføring, bør både ny vei og gang- og sykkelvei
bygges samtidig. Det gis derfor adgang til å forskuttere 50% av kostnadene ved gang- og
sykkelvei til Nabeita skole forutsatt at prosjektet inkluderes i veiprosjektet og gjennomføres
samtidig. Fylkesrådmannen bes gå i forhandlinger med kommunen om et kommunalt bidrag
til gang- og sykkelvei på det resterende. Det legges til grunn en investeringsramme for
Flatvalvegen på 43,5 mill med refusjon etter 2023.
Fylkesutvalget behandlet saken 28.11.2017 (arkivsak 201719590-1), og gjorde følgende vedtak:
1. I henhold til delegert fullmakt jf. FT saknr 67/17 godkjenner Fylkesutvalget at Frøya
kommune forskutter kr. 30,1 mill. 2017-kr. eks. mva. til etablering ny Fv. 716 Flatvalvegen.
Forskutteringen refunderes nominelt (eks. kapitalkostnader) etter 2023 med utbetaling
seneste pr. 31.12.2027.
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2. Forutsatt at Frøya kommune forskutterer jf. pkt. 1 godkjenner Fylkesutvalget utlysning og
anleggsstart av prosjektet Fv. 716 Flatvalvegen med forliggende prosjektomfang og en
kostnadsramme på kr. 37,6 mill. 2017-kr. inkl. mva. (kr. 30,1 mill. kr eks. mva.).
3. Fylkesutvalget godkjenner at Frøya kommune forskutter kr. 2,45 mill. 2017-kr. eks. mva. til
etablering av gang- og sykkelveg fra Nabeita skole til fremtidig kryssløsning på Fv. 716.
Forskutteringen refunderes nominelt (eks. kapitalkostnader) etter 2023 med utbetaling
seneste pr. 31.12.2027.
4. Forutsatt at Frøya kommune forskutterer jf. pkt. 3 samt at kommunen medfinansierer den
resterende 50% av utbyggingskostnaden for gang- og sykkelveien, kostnadsberegnet til kr.
2,45 mill. 2017-kr eks. mva. godkjenner Fylkesutvalget utlysning og anleggsstart for gang- og
sykkelveg fra Nabeita skole til ny kryssløsning med forliggende prosjektomfang og en
kostnadsramme på 6,1 mill. 2017-kr. inkl. mva. (4,9 mill. kr eks. mva.).
5. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utforme og inngå forskutteringsavtale med Frøya
kommune på disse vilkår.

Vurdering:

Det er sjelden at kommunene får anledning til å forskuttere veier i Sør-Trøndelag. På grunn av stor
pågang til fylkeskommunen fra kommunene om forskuttering har fylkeskommunen i stor grad gått
bort fra ordningen, da for mange forskutterte prosjekter, resulterte i at fylkeskommunen i for liten
grad hadde en aktiv handlingsplan. Frøya kommune har likevel fått muligheten til å forskuttere
prosjektet, og kan da få gjennomført veiutbyggingen tidligere.
Gang og sykkelveien fra Nabeita skole til fremtidig kryssløsning står ikke i fylkeskommunens
handlingsplan. Både fylkeskommunen og Frøya kommune ser midlertidig at det er en helt nødvendig
følge av at veien blir realisert og at også gang og sykkelvei for dette stykket blir bygget. I slike tilfeller
opplyser fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem at det er vanlig med tilskudd der gang og
sykkelvei ikke ligger i handlingsplanen, og at kommunen da kan «kjøpe seg plass» og få gang- og
sykkelvei realisert samtidig med veiutbyggingen.
Økonomiske konsekvenser:

Rådmannen anser at gang- og sykkelvei er helt nødvendig i forbindelse med denne utbygningen, og
foreslår derfor at kommunen etterkommer fylkeskommunens anmodning om bidrag med 2,45
millioner kr. Rådmannen anbefaler at dette blir finansiert fra disposisjonsfondet, og vil da ikke
komme i konflikt med kommunens handlingsregel for investeringsåret 2018.
Kommunen må også bære kapitalkostnaden ved prosjektet, det vil si rentekostnadene fra 2018/2019
– 2023/2027. Rentekostnadene for lånet vil bli slik:
År

Vei
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
2 024
2 025

Gang / sykkel Renter /
avdrag
451 530
36 780
488 310
451 530
36 780
488 310
451 530
36 780
488 310
451 530
36 780
488 310
451 530
36 780
488 310
7 976 530
649 280
8 625 810
7 863 655
640 093
8 503 748
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2 026
2 027

7 750 780
7 637 905

630 905
621 718

8 381 685
8 259 623

Rådmannen forutsetter i dette oppsettet en rente på 1,5%, et avdragsfritt lån frem til 2024, og at
kommunen får refundert kostanden fordelt på 4 år i like avdrag. Kommunen vil da betale kun
rentekostnader frem til 2024, og nedbetale lånet med avdrag fra fylkeskommunen fra 2024 – 2027.
Totalkostnaden for kommunen vil da være rentekostnadene for hele perioden, og vil med disse
forutsetningene være på kr 3 662 415.
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