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Støtte fra brannsikringsfondet
Vedlegg:
Søknad til Kongsvinger kommunes brannsikringsfond 10.02.2019
Vedlegg - Søknad Kongsvinger kommunes brannsikringsfond 10.02.2018
Retningslinjer for bruk av brannsikringsfond i Øvrebyen.pdf

Rådmannens
INNSTILLING
Eier av eiendommen g.nr. 73, b.nr. 368 i Øvrebyen tildeles støtte til dekning av 30 % av
utgiftene til brannsikringstiltak fra brannsikringsfondet. Støtten utgjør kr. 128 182.

06.03.2019 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
Formannskap- 023/19 Vedtak:
Eier av eiendommen g.nr. 73, b.nr. 368 i Øvrebyen tildeles støtte til dekning av 30 % av
utgiftene til brannsikringstiltak fra brannsikringsfondet. Støtten utgjør kr. 128 182.

14.03.2019 Kommunestyret
Nytt forslag fra Alejandro Pèrez:
SV innstilling
Eier av eiendommen g.nr. 73, b.nr. 368 i Øvrebyen tildeles støtte til dekning på inntil 60 % av
utgiftene til brannsikringstiltak fra brannsikringsfondet. Støtten utgjør kr. 200.000

Votering:
Forslaget fra Alejandro Perez, SV, ble satt opp mot formannskapets innstilling.
Forslaget fra Alejandro Perez, SV, ble vedtatt med 31 (AP 14, SP 2, H 4, FRP 3, PP 2, V 1, KRF
1, SV 1, UAVH 3) mot 2 (H 2) stemmer.

Kommunestyret- 034/19 Vedtak:
Eier av eiendommen g.nr. 73, b.nr. 368 i Øvrebyen tildeles støtte til dekning på inntil 60 % av
utgiftene til brannsikringstiltak fra brannsikringsfondet. Støtten utgjør kr. 200.000.

Saksopplysninger:
Kongsvinger kommunes tette trehusbebyggelse i Øvrebyen er verneverdig og inneholder 6
bygninger som er fredet. I 2010 vedtok kommunen en overordnet brannsikringsplan for
Øvrebyen som danner utgangspunktet for flere brannforebyggende og fysiske tiltak som er
gjennomført i området.
For å stimulere innbyggerne i Øvrebyen til å gjøre ekstraordinære brannsikringstiltak
etablerte Kongsvinger kommune et brannsikringsfond hvor retningslinjene sier at det for
private aktører kan gis en støtte på inntil 30 % av utgiftene man har til etablering av
brannsikringstiltak.
Kongsvinger kommune har mottatt en søknad fra Trond Hagerud, eier av Løkkegata 11-15
(g.nr. 73, b.nr. 368) om tilskudd på kr. 200 000 fra kommunens brannsikringsfond.
Bygningen det søkes støtte for er sentralt plassert innenfor den verneverdige sonen i
Øvrebyen. Lokalene er omregulert fra bolig til næringsformål og Kafé Bohem er etablert her.
Lokalet brukes til servering, utleie og diverse kulturarrangement.
Brannkonseptet er utarbeidet av Arkitektlaget AS og uavhengig kontroll er gjennomført av BKS AS. Ferdigattest fra Kongsvinger kommune er datert 6. november 2018 og Kafé Bohem
åpnet 1. desember 2018.

Vurdering:
Søknaden om støtte fra brannsikringsfondet er på kr. 200 000. Den reelle kostnaden for
brannsikringstiltaket er på kr. 341 820 ekskl. mva. Inkludert mva. er kostnaden på tiltaket kr.
427 275.
I henhold til retningslinjene for brannsikringsfondet kan det gis støtte på inntil 30 % av
utgiftene til brannsikringstiltak. For dette tiltaket kan det gis en maksimal støtte på kr.
128 182 (427 275 x 30 %).
Det er gjennomført omfattende oppussing av lokalene og søker har i sin søknad redegjort for
hvilke kostnader som er tilknyttet brannsikringsanlegget.

Medbestemmelse:
Saken er ikke drøftet med hovedtillitsvalgte.

Konklusjon og oppsummering:
Rådmannen vurderer tiltaket som et viktig bidrag til å brannsikre ikke bare egen bygning,
men Øvrebyen for øvrig. Rådmannen anbefaler at det gis støtte fra brannsikringsfondet på 30
% av tiltakets kostnad, tilsvarende kr. 128 182.

