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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Vedlegg 
Valg av energikilde 
Behandling i kommunestyret 25.5.20 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 9. september orienterte kommunedirektøren om valg av energikilde 
til Selbu ungdomsskole. Det ble gjort følgende vedtak i kommunestyrets sak 12/17 pkt. 4:  
 
Kommunestyret ber rådmannen legge til grunn at den nye ungdomsskolen i hovedsak skal 
bygges i tre og i samsvar med strenge miljøkrav. Bygget bør tilknyttes det eksisterende 
flisfyringsanlegget. Dette må vurderes på nytt dersom det skulle vise seg å medføre en stor 
kostnadsøkning. 
 
I formannskapets møte 1. september (sak 53/20) la kommunedirektøren la frem rapport fra 
AFRY som viser at det er vesentlig billigere å benytte geovarme som grunnlast kontra 
fjernvarme fra flisfyring. Senterpartiets representanter i kommunestyret har sendt brev til 
kontrollutvalget med spørsmål om å behandle denne saken på nytt (se vedlegg). 
Bakgrunnen er at de mener AFRY bruker feil forutsetninger i sine beregninger, og viser til en 
annen rapport fra Selbu Biovarme AS som legger til grunn en annen kostnadsberegning.  
 
I dagens kontrollutvalgsmøte gir kommunedirektøren en ny orientering om saken. Utvalget 
ønsker å få avklar følgende:  
 
• Er vedtaket i sak 12/17 fulgt opp? 
• I forrige orientering for kontrollutvalget la kommunedirektøren på at et skisseprosjekt som 

ble lagt fram for kommunestyret 05.03.2018. Går det frem av kommunedirektørens 
saksfremlegg at dette skisseprosjektet innebar å gå bort fra vedtak 12/17?   

• Peker skisseprosjektet på flere alternativer for energikilde til basseng og oppvarming eller 
er det helt klart at flisvarme ikke skal være hovedenergikilde?  

• Er skisseprosjektet og saksframlegget en klar melding til kommunestyret om at 
rådmannen går bort fra kommunestyrevedtaket om at ungdomsskolen i hovedsak skal 
bygges i tre?  

 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. På bakgrunn av 
opplysningene som kommer frem i møte må utvalget vurdere om de vil gå videre med saken. 
 
 


