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K651 Spjelkavik Arena - utviding av prosjektet basert på
vedtak i Ålesund kommune
Bakgrunn
Saksgangen i et byggeprosjekt er som skissert:
Utviklingsplan

Byggeprogram Skissekonsept

Forprosjekt

Produksjon

Byggeregnskap

I sak T-83/19 K651 Spjelkavik Arena – Revidert byggeprogram og
alternativsvurdering blei det gjort følgjande vedtak:
•
Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomføre prosjektet etter alternativ 2
med mindre Ålesund kommune går inn i prosjektet på leietakarsida.
•
Dersom Ålesund kommune går inn på leigetakarsida får Fylkesutvalet
fullmakt til å gjennomføre prosjektet etter alternativ 1.
•
Det vert føresett at Ålesund kommune tar alle kostnader knytt til
miljøforureining på tomta.
•
Det reduserte romprogrammet etter alternativ 2 godkjennast som ein del
av byggeprogrammet
•
Fylkesrådmannen får fullmakt til å endre romprogram som gjeld idrettslaga
så lenge det samla sett er innafor ramma på 6700 m2
•
Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå naudsynte avtalar med Spjelkavik
Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu
Klubb og Ålesund kommune for realisering av hallen.
Parallelt med dette har Ålesund kommune handsama sin sak «066/19 Spjelkavik
Arena – spørsmål om økt kommunalt engasjement» kor følgjande vart vedteke (sjå
vedlegg):
Ålesund kommune garanterer for Spjelkavik idrettslag, Klatreklubben
Ålesund, Ålesund Judoklubb og Ålesund Ju Jitsuklubb sine årlige økonomiske
forpliktelser for en periode på inntil 30 år. Samlet garantibeløp er inntil
4,8 mill. kroner første år og skal nedtrappes i tråd med nedbetaling av
lån/nedskrivning av verdi på hallen. Garantien gis under forutsetning av
fylkesmannens godkjenning.
Ålesund kommune dekker kostnader ved fjerning av forurenset masse med
inntil 12 mill. kroner. Det skal inngås nærmere avtale med fylkeskommunen
om håndtering av forurenset masse og beregning av kostnader.
Ålesund kommune leier to hallflater i Spjelkavik Arena for inntil 2 mill.
kroner pr. år. Det inngås egen leieavtale mellom kommunen og

fylkeskommunen. Eventuelle kostnadsoverskridelser på hallprosjektet skal
være fylkeskommunens risiko og skal ikke øke leiekostnaden for Ålesund
kommune. Eventuelle kostnadsreduksjoner knyttet til bygging og drift skal
redusere kommunens leiekostnad forholdsmessig.
Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og undertegne nødvendige
avtaler med fylkeskommunen.
Vurdering
Fylkestinget gjorde sitt vedtak om gjennomføring etter alternativ 1 før Ålesund
kommune handsama saka om å gå inn på leigetakarsida med inntil 2 mill. kroner.
Grunna denne rekkjefølga, vart fylkesutvalet gitt fullmakt til å endre alternativ
dersom Ålesund kommune går inn på leigetakarsida. Når kommunestyret i Ålesund
kommune no har vedtatt å gå inn på leigetakarsida, vil fylkeskommunens
årskostnad vere om lag den same for alternativ 1 (3 handballbaner) og alternativ 2
(2 handballbaner). Totalt bruttoareal for Spjelkavik Arena gjennomført etter
alternativ 1 vil vere 8000 m2.
For å redusere mest mogleg risiko for fylkeskommunen må avtalar som regulerer
samarbeid, miljøforureining og garanti vere signerte av alle partane i prosjektet før
entreprisekonkurransar vert utlyst.
Fylkeskommunedirektøren tilrår difor at prosjektet gjennomførast etter alternativ 1
når naudsynte avtalar er signert av alle partane.
Forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalet ber i tråd med fylkestingets vedtak i sak T-83/19
fylkeskommunedirektøren gjennomføre prosjektet etter alternativ 1.
2.

Det reduserte romprogrammet etter alternativ 1 godkjennast som ein del av
byggeprogrammet.

3.

Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å endre romprogram som gjeld
idrettslaga så lenge det samla sett er innafor ramma på 8000 m2.

4.

Det føresettast at samarbeidsavtale, avtale om handtering av miljøforureining
og avtale om garanti er signert før entreprisekonkurranse vert utlyst.

5.

Fylkesutvalet føresett at økonomiplan vert tilpassa i tråd med vedtaket ved
neste rullering.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Per Olaf Brækkan
bygg- og eigedomssjef
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