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Sak 3/22 – Rebudsjettering av investering 2022 

 

 

 

 

Bakgrunn  

Investeringsbudsjettet for 2022 ble i representantskapets sak 12/21, punkt 5, vedtatt med en 

nettoramme på 12,813 mnok med levetid på 17 år. Nettoinvesteringene i opprinnelig plan var 

på 10,13 mnok, slik at vedtakspunktet ved en feiltakelse har inneholdt bruttobeløp.  

 

Høyderedskapen er opprinnelig budsjettert i 2021 med en ramme på 8,6 mnok. Bilen er ikke 

klar for levering før i 2022. Det er belastet 31 tusen i delkostnader i 2021 og låneopptaket er 

foretatt 

Dette betyr at selskapet har behov for å rebudsjettere de resterende 8,569 mnok i 2022. 

 

I prosjektet utredning ny brannstasjon er det i 2021 utarbeidet KVU som er kostnadsført i sin 

helhet. Det er ikke vedtatt ny selskapsavtale, og prosjektet opprettholdes. Neste fase er 

påbegynt, og selskapet har behov for å rebudsjettere de resterende 2,444 mnok i 2022.  

 

Før nyttår fikk selskapet store problemer med tankbilen i Nes, som er fra 1992. Det ble 

forsøkt foretatt flere reparasjoner av lekkasjer, men bilen var ikke mulig å få i stand til å være 

en ressurs i beredskap. Selskapet fikk mulighet til å anskaffe en brukt tankbil som foreløpig 

leies fra Egenes. Det er omdisponert innenfor investeringsrammen for 2022 for å kjøpe 

tankbilen. Det er planlagt med ny tankbil til Nes i gjeldende plan, men brukt tankbil kan 

benyttes andre steder i selskapet når ny tankbil er på plass. Blant annet er det i Hurdal en 

tankbil fra 1996 som er moden for utskifting. 

  

Dato: 12.2.22 



 

   
Side 2 av 2 

    

    

 

Endret investeringsplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endringen påvirker ikke nytt låneopptak i 2022. Ubrukte lånemidler fra 2021 benyttes til 

finansieringen. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret anbefaler representantskapet følgende vedtak: 

Investeringsbudsjett 2022 vedtas som foreslått med netto investeringer på 21,143 mnok med 

levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. 

Egenkapitalinnskuddet på 0,35 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet. 

 

 

 

 

tall i hele tusen 2022 2023 2024 2025

Mannskaps-/tankbil 4 800 2 800 4 000 2 500

Høyderedskap 9 769

Lettbiler 900 1 150 500 1 100

Brannutstyr 750 800 850 900

Tankbil 1 000

Røykdykkersamband 500

Sambandsradio 1 800

Kompressor RD 600

Utredning ny brannstasjon Jessheim 3 944 1 500

Egenkapitalinnskudd KLP 350 380 420 460

MVA 5 066 1 550 1 213 1 300

Totalt ØRB 26 579 9 280 6 983 8 060

MVA-kompensasjon -5 066 -1 550 -1 213 -1 300

Salg av utstyr -20

Låneopptak / ubrukte lånemidler -21 143 -7 350 -5 350 -6 300

Overføring fra drift -350 -380 -420 -460

Sum finansiering -26 579 -9 280 -6 983 -8 060

Netto 0 0 0 0

Investeringsplan 2022 - 2025


