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Rådmannens innstilling

1. Nytt sykehjem bygges på tomtealternativ 1 på Olsrød. Husmorskolen bevares.
2. Sykehjemmet bygges i henhold til forbedret TEK på nZEB-nivå (nær nullenergi bygg) i 2
etasjer.

Sammendrag:
Rådmannen anbefaler etter en ny vurdering av tomtealternativ 1 (Husmorskolen) og
tomtealternativ 2 (Skogholt ved Gymesvei) at Olsrød sykehjem bygges på tomtealternativ 1 og
at Husmorskolen bevares.

På bakgrunn av faglige tilbakemeldinger på byggets utforming for pasienter (spesielt knyttet til
antall etasjer), samt store tekniske utfordringer i Tønsberg for å møte energikravene til et
plusshus anbefaler rådmannen at Bystyret revurderer vedtaket om at sykehjemmet skal bygges
som et plusshus. Rådmannen har imidlertid vurdert alternativer til plusshus, med strengere
energikrav enn de som ligger til grunn for kravene i TEK17. Rådmannen foreslår derfor at
Olsrød sykehjem bygges som et nær nullenergibygg (forbedret TEK på nZEB-nivå). Et slikt
energikrav vil sikre en svært energieffektiv bygningsmasse, samtidig som man kan utforme
bygget slik at det best mulig tilfredsstiller faglige anbefalinger og pasientgruppens behov.
Vedlegg:
Rapport - Utredning Passivhus og plusshus for sykehjem i Tønsberg

Innledning – hva saken gjelder:

Faktagrunnlag:
Bystyret fattet følgende vedtak 7. november 2018 under behandlingen av sak 126/18
«Erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschov»:

·

«Plassering av tomt for nytt sykehjem legges frem som en egen sak (tomtealternativ 1 og
2) og senest i første møte i 2019. Det legges opp til medvirkningsprosess.»

·

«Muligheten for å bygge nytt sykehjem på tomtealternativ 1 og samtidig beholde dagens
bygningsmasse og bruk i den gamle husmorskolen skal særskilt utredes.»

Rådmannen vurderte i sak som ble fremmet for Bystyret 7. november 2018 (BY-126/18)
både tomtealternativ 1 og 2 som en meget gunstig lokalisering for nytt sykehjem i
Søndre Slagen-området. Det nye sykehjemmet skal erstatte dagens kjøpte plasser på
henholdvis Maribu og Marie Treschow og i tillegg gi plass til 12 nye pasienter.
Sykehjemmet skal stå klart innen dagens avtale med Attendo går ut 30.06.2023.

På bakgrunn av tidlige tilbakemeldinger fra virksomhet eiendomsutvikling om at det var
vanskelig å få plass til et sykehjem med de nedfelte prinsipper for et moderne
fremtidsrettet bygg, og samtidig beholde dagens bygningsmasse på tomtealternativ 1,
anbefalte rådmannen at nytt sykehjem burde bygges på tomtealternativ 2. Dette valget
ville sørge for å opprettholde dagens bruk av, og virksomhet i, Husmorskolen og

dermed ivareta enn vellykket ordning for kunst- og kulturmiljøet i Tønsberg. Under den
politiske behandlingen ble rådmannen gjort kjent med nye opplysninger vedrørende
tomteforhold og gjennom dette mer informasjon om utfordringsbildet ved tomtene.
Rådmannen ble også gjort kjent med tegninger som illustrerte muligheten for å få
etablert et sykehjem og samtidig beholde Husmorskolen på tomtealternativ 1 før
Bystyrets behandling av sak 126/18.

Rådmannen har etter Bystyrets vedtak i sak 126/18 foretatt en ny vurdering av de to
tomtealternativene. Ny og revidert oversikt over fordeler og ulemper/utfordringer
synliggjøres i tabellene nedenfor.
Tomtealternativ 1- Olsrød («Olsgård»)

Fordeler
God adkomst for varetransport, utrykningskjøretøy

Overvann fordeles på tomten i to retninger og
avlaster således ledningsnettet

Ulemper
Bevaring av Husmorskolen vil
kunne legge føringer på byggets
utforming og kan gå på
bekostning av vedtatte
prinsipper for kommunens nye
sykehjem.
Utfordrende grunnforhold.
Kvikkleire mot Sandeveien.
Åsryggen består av hard
morene. Kan være utfordrende

Enkel håndtering av spillvann og avløp

Svært god kollektiv forbindelse
Meget god beliggenhet med umiddelbar nærhet til
lokalsenter på den ene siden (Olsrød Park) og
Sandeåsen skole/barnehage på den andre.
Nærheten til barnehage/skole er av stor betydning
for kontakten eldre/barn og åpner for et
samarbeid/sambruk av offentlige arealer inne og
ute

å sette noe av bygningen på
kvikkleire og noe på morene.
Plassering av sykehjem opp
imot Husmorskolen og annen
bebyggelse på tomten
komplisert pga flere elementer
som må hensyntas.
Husmorskolen er lokalisert på
den den mest optimale delen av
tomten
Husmorskolens lokalisering på
tomten legger begrensninger på
plasseringen av det nye
sykehjemmet og skaper
utfordringer for optimal
plassering av det nye
sykehjemmet for å utnytte
solforholdene som én sentral
energikilde for sykehjemmet.

Muligheter for sambruk innendørs og utendørs i
dialog med etablert kunstmiljø i Husmorskolen
Et større bygningsmasse vil ikke bryte markant
med øvrig varierte bebyggelse (Olsrød
Park/leilighetskomplekser/rekkeboliger/eneboliger)
Tomten, ut over kunstnervirksomheten, benyttes
ikke i dag som tur-/rekreasjonsområde for
lokalbefolkning
Dersom tomten ikke hadde bestått av annen bebyggelse, eller nåværende bebyggelse
kunne rives ville de fleste ulempene i tabellen ovenfor opphørt. Én ny ulempe ved
eventuell riving av eksisterende bygningsmasse ville imidlertid oppstått: Leieforholdet
med dagens leietakere i Husmorskolen må sies opp, og kommunen må bryte opp et
etablert kunstmiljø som fungerer godt. Utleie fungerer godt i forhold til dagens bruk av
bygget på tross av byggets lave standard.

Tomtealternativ 2 – Skogholt ved Gymesvei

Fordeler
Ingen eksisterende bygningsmasse på
tomten som kan legge begrensninger på
byggets utforming

Omkringliggende bebyggelse og tomtens
utforming/plassering vil ikke legge
begrensninger på utnyttelse av solen
som én sentral energikilde til
sykehjemmet.
God beliggenhet og nærhet til
skole/barnehage, noenlunde tilsvarende
tomtealternativ 1

Ulemper
Utfordrende grunnforhold/fuktig tomt.
Kvikkleire. Grunn må kalkstabiliseres og
det må peles til fjell. Utfordrende med
hensyn til overvann, må fordeles til 2
forskjellige VA-anlegg. Lukket
fordrøyning av overvann.
Kostnadskrevende vann og
avløpsløsning. Noe lav kapasitet og lave
dimensjoner på eksisterende avløpsrør.
Et større bygg vil bryte med
omkringliggende bebyggelse som i all
hovedsak består av mindre eneboliger
og lave rekkeboliger
Fjerner en grønn lunge i et område der
det for tiden bygges flere eneboliger i
rekke, og som sporadisk benyttes av
lokalbefolkning som tur/rekreasjonsområde.
Noe begrenset adkomst for større
kjøretøy. Kan bli behov for å justere
adkomstsveier. Alle adkomstveier går
gjennom tettbebygd boligstrøk.
Tomten ligger noe mer bortgjemt og for

seg selv, og er ikke like lett tilgjengelig
og synlig for omkringliggende
omgivelser. Noe lenger avstand til
kollektiv forbindelse/busstopp ved Olsrød
Park.
Fakta om PLUSSHUS:

Bystyret vedtok under behandlingen av sak 126/18 at nytt sykehjem på Hogsnes skal
bygges som et plusshus. «Et plusshus er et hus som er konstruert slik at det i løpet av
sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer,
bygge, drifte og til slutt rive huset» (Store Norske Leksikon). «Levetiden» for et plusshus
er vanligvis satt til ca 60 år (www.powerhouse.no).

De fleste plusshusene i Europa baserer seg i stor grad på elektrisitet fra solceller. I
Norden vil dette alene, pga færre soltimer, ikke være tilstrekkelig. Man må derfor i tillegg
basere seg på andre og flere energikilder. En forutsetning ved norske plusshus er at
bygningskroppen er så energieffektiv som mulig. Dette innbærer blant annet god
isolasjon, høy tetthet, intelligente ventilasjonssystemer og varmegjenvinningsløsninger.
Det er også av betydning å utnytte de naturlige forholdene på aktuell tomt og plassere
bygningen slik at lys og varme fra solen utnyttes best mulig. For å minimere behovet for
oppvarming bør bygningskroppen være kompakt og geometrisk ukomplisert.
(https://zero.no/wp-content/uploads/2016/05/plusshus.pdf)

Futurebuilt

(www.futurebuilt.no):

FutureBuilt er Oslo-regionens utstillingsvindu. Partnere i FutureBuilt er kommunene i
Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske
arkitekters landsforbund. FutureBuilt har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter både
for enkeltprosjekter og områder. Klimagassutslippene skal reduseres med 50 % innen
områder transport, energibruk og materialbruk i et livsløpsperspektiv. Definisjonen på et
FutureBuilt plusshus er:
«Energibruk relatert til drift av bygningen skal over året minst kompenseres
gjennom produksjon av fornybar energi. For å regnes som plusshus, må det
produseres overskuddsenergi på 2kWh/m2 BRA pr år.»

FutureBuilt skriver videre i kriteriene sine:
«For noen bygningskategorier, spesielt sykehus og sykehjem, men også for
fleretasjes (over 3-4 etasjer) hotellbygg og forretningsbygg, vil det være svært
krevende eller umulig å oppnå plusshus-nivå med dagens teknologi og med
normerte brukstider og internlaster. For disse bygningstypene kan det derfor være
hensiktsmessig å benytte et lavere ambisjonsnivå enn FutureBuilt plusshus, f.eks.
noe som ligger mellom FutureBuilt nZEB og Plusshus. Et slikt ambisjonsnivå kan
settes i samarbeid med FutureBuilt etter en nærmere vurdering av mulighetene
basert på tomteforhold og omgivelser, bygningsutforming (antall etasjer), etc.»

nZEB for FutureBuilt (nesten nullenergibygg):

nZEB for FutureBuilt foreslår et mål om at nesten nullenergibygg skal ha en energibruk
som er 70% lavere sammenlignet med TEK10 nivået, beregnet som netto vektet levert
energi. Her gis det ingen spesifikasjon av hva slags energiforsyning som bør legges til
grunn for TEK10 nivået. Ved fastsettelse av nZEB nivå for ulike bygningstyper er det tatt
utgangspunkt i TEK17 kravene til netto energibehov som en referanse for vektet levert
energi. I tillegg er nZEB nivået justert noe i forhold til typiske bygningsvolumer og
internlaster for de ulike bygningskategoriene.

Passivhus:

En bygning som bruker lite energi til oppvarming sammenliknet med bygninger bygd
etter TEK17 (dagens standard). Varmetap senket til et minimum. Kriteriene for
passivhus er fastsatt i norsk standard. For å ikke overstige krav til oppvarmingsbehovet
må bygget blant annet isoleres mye, kuldebroer må minimaliseres, bygget må være
kompakt, passive tiltak for kjøling prioriteres, fasadeutformingen må tilpasses,
plassering av vinduer må tilpasses og plassering av bygget på tomten må tilpasses. For
å bygge et plusshus må bygningskroppen være et passivhus.

Medvirkningsprosess i forbindelse med lokalisering av Olsrød sykehjem

Olgaard Atelierfelleskap var i dialog med rådmannen om mulighetene for å beholde
husmorskolen og eksisterende bygningsmasse på tomtealternativ 1, og samtidig bygge
et nytt sykehjem på samme tomt når de ble kjent med kommunens planer for et nytt
sykehjem høsten 2018. I den anledning ble rådmannen presentert noen skisser
utarbeidet av siviliarkitekter som illustrerer mulighetene for dette. Administrasjonen har
også sett nærmere på tomtens kapasitet etter Bystyrets møte 7. november 2018. På
bakgrunn av disse «mulighetsstudiene» ser rådmannen at det er mulig å få til å både
beholde husmorskolen og samtidig bygge et nytt sykehjem på samme tomt, selv om det
kan bli noe utfordrende å beholde all eksisterende bygningsmasse (spesielt låve og
stabbur).

Rådmannen inviterte for øvrig lokalbefolkning, Presterødåsen Velforening og Olsgaard
Atelierfelleskap til et informasjons- og innspillsmøte for å la lokalbefolkning og andre
berørte medvirke og komme med tilbakemeldinger til de to tomtealternativene i tråd
med Bystyrets vedtak 7. november 2018. Møtet ble avholdt 3. desember 2018 på
Slagen Samfunnshus og det møtte ca 30 personer. Rådmannen, virksomhetsleder
Eiendomsutvikling og seniorrådgiver fra Fagenhet Helse og omsorg orienterte om
prosjektet og åpnet for tilbakemeldinger og innspill etter en kort innledning.
Tilbakemeldingene fra salen gikk i all hovedsak alle i retning av at tomtealternativ 1 er
den beste tomten å bygge et nytt sykehjem på, og at det grønne lungen og skogen i
Gymesvei er viktig å bevare. Utvalgte tilbakemeldinger fra salen referert punktvis
nedenfor:
·

«Å rive Husmorskolen er noe av det mest miljøfiendtlige en kan gjøre. Har en verdi for

·
·
·
·

omgivelsene»
«For liten plass til Husmorskolen og et nytt sykehjem. For trangt.»
«Dagens trafikksløsning inn mot tomtealternativ 1 må det gjøres noe med. Dagens
trafikkløsning er krevende.»
«Vinn vinn å beholde Husmorskolen og bygge nytt sykehjem på samme tomt.»
«Man har jo litt å gå på i høyden på tomtealternativ 1, i og med Husmorskolen ligger
så høyt»

Oppsummert var alle fremmøtte positive til at Olsrød sykehjem bygges på
tomtealternativ 1, med noen variasjoner knyttet til hvorvidt Husmorskolen bør bevares
eller ikke.

Vedtatte prinsipper for kommunens sykehjem - Husbankens krav til utforming – Spesielle
anbefalinger knyttet til boform for mennesker med en demenssyksom

I Bystyrets sak 126/18 ble de nedfelte prinsipper, som også er lagt til grunn for
Hogsnes, vedtatt. Prinsippene er forankret i kommunens to sentrale politisk vedtatte
strategiplaner, henholdvis strategiplan aldersvennlig kommune og strategiplan aktiv
aldring og fremtidens eldreomsorg. Blant flere vedtatte viktige prinsipper trekkes det i
denne saken spesielt frem følgende 3 prinsipper (jmf BY 126/18):
«Sykehjemmet skal bære preg av prinsippet om at «smått er godt». Det vil si bygg
med en mennesklig skala. Bygget skal ikke virke ruvende og være godt tilpasset
omgivelsene, samtidig som en god arealutnyttelse er viktig.»

«Lavt institusjonspreg, mest mulig «hjemlig» preg.»

«Det må være en helhetlig løsning på tomten, hvor det vektlegges sameksistens
med omgivelsene.»

Husbanken legger også føringer på utformingen av sykehjem og omsorgsboliger som
skal motta investeringstilskudd. Følgende kriterier må oppfylles for at kommunens skal
kunne motta investeringstilskuddet (https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskuddinvesteringstilskudd/):
·

Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering
og planlegging

·

Boenhetene:
1. skal ikke ha et institusjonsliknende preg
2. bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
3. bør ikke være for mange
4. for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig
måte

Tilbakemeldinger fra Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse, Tønsberg og Færder
Demensforening og kommunens egne fagfolk vedrørende optimal boform for mennesker med
demens:

Rådmannen har vært i kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse,
samt Tønsberg og Færder demensforening vedrørende anbefalt boform for mennesker
med demenssykdom. Tilbakemeldingen fra disse to instansene har gått entydig i retning
av at det anbefales at alle boenheter for mennesker med en demenssykdom ligger på
bakkeplan, med lett adkomst ut i tilrettelagte uteområder. Det kan aksepteres 2 etasjer,
men det anbefales ikke ytterligere etasjer for brukergruppen, da dette vil kunne
begrense muligheten for å kunne bevege seg utendørs. I tillegg har det selvsagt stor
betydning hvordan sykehjemmet utformes innvendig, og at denne utformingen
tilrettelegges for mennesker med kognitiv svikt. Kommunens egne fagfolk støtter opp
under disse tilbakemeldingene.

Rettslig grunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter

Forholdet til kommuneplanen:
H3: Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
behov for tjenester.

Vurderinger:

Plusshus/passivhus

Tomtealternativ 1
Tomtealternativ 2
Et plusshus/passivhus må bygges kompakt og geometrisk ukomplisert og utnytte
solen som én, av flere, viktige energikilder. I praksis innebærer dette sykehjemmet
bør ha et så lavt fotavtrykk på tomten som mulig, og at man således må gå i høyden.
Dette kan, og vil mest sannsynlig, bryte med prinsippene som er vedtatt for
kommunens sykehjem, og kan også utfordre noen av Husbankens retningslinjer.
Spesielt utfordres prinsippet om at «smått er godt», at bygget skal ha en mennesklig
skala, ikke virke ruvende og være godt tilpasset omgivelsene. Et plusshus vil på
grunn av behovet for å gå i høyden, at det må være kompakt og være geometrisk
ukomplisert, også utfordre prinsippet om at sykehjemmet skal ha et minst mulig
institusjonslignende preg, og er ikke i tråd med faglige råd/tilbakemeldinger.
De bygningsmessige forutsetningene for å oppnå plusshus er likt som et passivhus,
men kravet til energiproduksjonen er forskjellig. Energibruk- og produksjon regnes i
vektet levert energi i kWh/år.

Følgende forhold gjør det vanskelig å bygge plusshus uansett tomtealternativ:
1. Arealbehovet for et solcelleanlegg og antall solceller er veldig høyt.
Hvis man for eksempel bygger et bygg som har energibehov som passivhus og
bruker fjernvarme og luft-luft kjølemaskin må det installeres ca 5900 stk solceller
over et areal på ca 14.600m² for å oppnå kravet for plusshus.
Hvis man for eksempel bygger et bygg som har et energibehov som ligger mellom
TEK17 og lavenergi og bruker fjernvarme og frikjøling fra energibrønner for å
tilfredsstille plusshus kravet må det installeres 5320 stk solceller over et areal på
13.200m².
Dette er ikke et fornuftig og oppnåelig nivå for sykehjemmet. Se kap 9 Plusshus og
nullenergi i vedlagt rapport fra Rambøll.
2. Dimensjonerende utetemperatur ved sommerforhold i f.eks. Oslo er høyere enn i
Tønsberg. Dette fører til at tillatt kjølebehov i Oslo er høyere enn i Tønsberg. Dette
betyr at det er veldig krevende teknisk å bygge et passiv hus sykehjem i Tønsberg i
forhold til Oslo.
3. Det er lettere å oppnå kravet til passiv hus med en kompakt, enkel overflate enn et
langstrakt bygg med stor overflate og mange kuldebroer. Passivhus kan ikke oppnås
når sykehjem skal være et lavt bygg (jamfør anbefalingene fra Nasjonal
kompetansetjeneste Aldring og Helse, brukerorganisasjon og kommunens egne
fagfolk).
Tomtealternativ 1
Ikke mulig å få til en optimal plassering
av bygget for å utnytte solforholdene på
tomtealternativ 1. Husmorskolen opptar
den beste lokaliseringen på tomten.

Tomtealternativ 2
Ingen begrensninger ved annen
bebyggelse på og rundt tomtealternativ 2
gir muligheter for en optimal utnyttelse av
solforhold som sentral energikilde.

Vedtatte prinsipper for kommunens sykehjem og Husbankens krav og retningslinjer

Tomtealternativ 1
Svært gunstig lokalisering som innfrir
både kommunens vedtatte prinsipper,
Husbankens krav og retningslinjer

Tomtealternativ 2
Gunstig lokalisering som i all hovedsak
innfrir prinsipper, krav og retningslinjer.

Bygging av sykehjemmet som et plusshus eller passivhus utfordrer ved begge
tomtealternativer kommunens vedtatte prinsipper om at «smått er godt», lavt
institusjonspreg, mennesklig skala m.v.
Det vil ikke være mulig å forholde seg til anbefalingene om at bygningmassen bør
ha ett, men maksimalt to, plan. Et plusshus/passivhus med 96 plasser for mennesker
med en demenssykdom vil gå over 3-5 etasjer for å sikre en energieffektiv utforming
av bygget, og vil således ikke være i tråd med anbefalingene fra kommunens fagfolk,
nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og brukerorganisasjon (Tønsberg
og Færder demensforening).
Husbanken godtar flere etasjer så fremt det foreligger muligheter for å bevege seg
utendørs fra alle plan. Husbanken stiller derfor krav om at alle beboeravdelinger i alle

etasjer har tilgang på tilstrekkelig dimensjonert uterom i form av veranda. Husbanken
har i prinsippet ingen innvendinger mot at det bygges flere etasjer (enn to), men
stiller likevel krav om prinsippet om normalisering, integrering og at sykehjemmets
boenheter ikke skal ha et institusjonslignende preg.
Tomteforhold

Tomtealternativ 1
Grunn består både av morene og leire.
Det er utfordrende å plassere nytt
sykehjem på ulikt underlag. Man vil
derfor fortrinnsvis søke å plassere
størstedelen av bygget på morene. Dette
innebærer at bygget må trekkes mest
mulig inn fra Sandeveien og nærmest
mulig, og eventuelt delvis rundt,
Husmorskolen. Dette reduserer byggbart
areal på tomten og vil påvirke byggets
utforming. Bilde 1 nedenfor illustrerer
antatt del av tomten som består av leire
(skravert med rød penn). Antatt område
for kvikkleire er basert på
grunnforholdene på nabotomten hvor
Olsrød Park ligger i dag. Det er
nærliggende å anta noenlunde samme
grunnforhold på kommunens tomt.
Grunnforholdene på nabotomten er også
hovedårsaken til at Olsrød Park er
trukket langt inn på tomten med minst
mulig av bygningsmassen på leire, og
mest mulig på morene.

Tomtealternativ 2
Utfordrende grunnforhold/fuktig tomt som
består av kvikkleire. Grunnen må
kalkstabiliseres og det må peles til fjell.
De utfordrende grunnforholdene på
tomten anses likevel som enklere å
håndtere enn de blandede
grunnforholdene som gjenspeiler
tomtealternativ 1, spesielt dersom
sykehjemmet må plasseres delvis på
leire og delvis på morene.

Skrånende tomt i to retninger (øst/vest)
med relativt store høydeforskjeller åpner
for at høydeforskjellen kan utnyttes på en
slik måte at man «demper» inntrykket til
et kompakt bygg/plusshus bestående av
3-5 etasjer.

Tomten er relativt flat. Dette vil medføre
at et kompakt plusshus/passivhus på 3-5
etasjer vil bli «ruvende» i forhold til
omkringliggende omgivelser/bomiljø.
Dette kan bidra til innvendinger fra
Husbanken.

Bilde 1 – tomtealternativ 1 – antatt område med leire skravert med rød penn

Rådmannen bemerker spesielt at vedtaket (BY126/18) om at sykehjemmet skal bygges
som et plusshus i stor grad vil utfordre vedtatte prinsipper om «smått er godt», lavt
institusjonspreg og at bygget ikke skal virke ruvende. For å bygge et meget
energieffektivt bygg som tilfredsstiller kravene til et plusshus (eller et passivhus) må,
som nevnt tidligere, bygningskroppen være så kompakt som mulig, med så lavt
«fotavtrykk» som mulig på tomten, og benytte solen som én av flere energikilder. Dette
vil i praksis innbære at man må gå i høyden og med flere etasjer enn strengt tatt
ønskelig for å begrense institusjonsinntrykket. I tillegg kommer til dels store tekniske
utfordringer med å tilfredstille energikravene til et plusshus i Tønsberg. Som Futurebuilt
selv også skriver i sine kriterier:
«For noen bygningskategorier, spesielt sykehus og sykehjem, men også for
fleretasjes (over 3-4 etasjer) hotellbygg og forretningsbygg, vil det være svært
krevende eller umulig å oppnå plusshus-nivå med dagens teknologi og med
normerte brukstider og internlaster. For disse bygningstypene kan det derfor være
hensiktsmessig å benytte et lavere ambisjonsnivå enn FutureBuilt plusshus, f.eks.
noe som ligger mellom FutureBuilt nZEB og Plusshus.»

Tomtealternativ 1 skiller seg ut som den tomten med best beliggenhet og tilgjengelighet,
og det tomtealternativet som i størst grad innfrir vedtatte strategier, om en ser bort fra
energikravene til et plusshus/passivhus. Det er også en fordel ved tomtealternativ 1
dagens varierte bebyggelse rundt tomten, som både består av større næring- og
leilighetskomplekser, rekkeboliger og eneboliger Det foreligger imidlertid én vesentlig
ulempe ved dette alternativet som er knyttet til bevaring av gamle Husmorskolen. Dette
skaper utfordringer i forhold til utforming og plassering av sykehjemmet, og derved også
utfordringer knyttet til optimal utnyttelse av solforhold som energikilde. Grunnforholdene
vurderes som krevende men håndterbare.

Tomtealternativ 2 har en relativt god beliggenhet, men ikke like god som for
tomtealternativ 1. Tomten deler det samme utfordringsbildet når det kommer til byggets
utforming og energikrav ved bygging av et plusshus/passivhus. Fordelene med
tomtealternativ 2 er at det ikke er nødvendig å ta hensyn til eksisterende bebyggelse på

tomten, og at man således har langt større fleksibilitet i forhold til byggets plassering for
å sikre optimale solforhold. Ulempen er imidlertid at tomten i dag sporadisk benyttes
som et tur-/rekreasjonsområde og representerer en grønn lunge i et område med mye
boligutbygging. Et større bygg utformet som et plusshus/passivhus vil i relativt stor grad
bryte med med dagens omkringliggende mindre boligbebyggelse. Grunnforholdene
vurderes i likhet med tomtealternativ 1 som krevende, men håndterbare.

Det vurderes ikke som hensiktsmessig i planarbeidet med nytt sykehjem å legge opp til
en ytterligere utvidelse av sykehjemmets størrelse og kapasitet. Et sykehjem med 96
plasser anses som et stort sykehjem, og en senere utvidelse vil bryte med kommunens
vedtatte prinsipper om at «smått er godt». En fremtidig utvidelse av Olsrød sykehjem,
dersom dette bygges som et plusshus, vil dessuten medføre at man må gå ytterligere i
høyden, på et allerede høyt bygg, og at man derved må bygge på én til flere etasjer. En
fremtidig utvidelse av institusjonsplasser i kommunen er for øvrig ikke tråd med
Bystyrets vedtak om at veksten i antall eldre primært skal tas i den hjemmebaserte
omsorgen. Dette vil skje ved utvikling av tilbudene innen avlastnings- og støtteordninger
for brukere og pårørende, og gjennom utbygging av heldøgnsbemannede
omsorgsboliger for de som ikke lenger er istand til å bo for seg selv (jamfør strategiplan
aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg).

Selv om man i teorien kunne lagt opp til en utvidelse av plasser på Olsrød Sykehjem i
form av bemannede omsorgsboliger på tomten (eller ved å bygge enda høyere), vil
rådmannen ikke anbefale dette av to årsaker. For det første trenger et sykehjem på 96
plasser hele det arealet som tomtealternativene represesenterer for å bygge et
sykehjem med et funksjonelt uteområde som bl.a. inviterer lokalbefolkningen til å ta
dette i bruk, sammen med sykehjemmets pasienter. For det andre vil en økning av
antall plasser tilknyttet Olsrød sykehjem i fremtiden bidra til etter rådmannens vurdering
en for stor opphopning av én gruppe mennesker på ett og samme sted, og vil kunne
skape en «eldreghetto». I tråd med kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for
kommunens to politisk vedtatte strategiplaner anbefales det en geografisk spredning av
omsorgstilbudene til eldre i kommunen, i tråd med den til enhver tid vedtatte
stjernestruktur, sentralt lokalisert i de ulike bo- og nærområder, fortrinnsvis med en
differensiert beboer-/innbyggergruppe lokalområdet. Fremtidige utbyggingsprosjekter for
å håntere veksten i antall eldre vil derfor i all hovedsak dreie seg om tiltak og boliger
innenfor den hjemmebaserte omsorgen (dervad også boliger med
heldøgnsbemanning), geografisk spredt og tilknyttet bo- og nærområder i og rundt
byen.

Alt i alt, der begge tomtealternativene har flere utfordringer, vurderer rådmannen at
tomtealternativ 1 er det beste alternativet for lokalisering av Olsrød Sykehjem. Tomten
har den beste beliggenheten og et sykehjem vil på denne tomten i mindre grad bryte
med omkringliggende bebyggelse, enn det som vil være tilfelle ved valg av
tomtealternativ 2. Et sykehjem med et funksjonelt uteområde for pasienter og
lokalbefolkning vil ved valg av tomtealternativ 1 representere en oppgradering av
tomten og lokalområdet. Man unngår dessuten å bygge ned en grønn lunge i et
tettbebygd boligområde ved å bygge sykehjemmet på tomtealternativ 1 ved

Husmorskolen. Rådmannen tar følgende forbehold: dersom bevaring av Husmorskolen
skaper vesentlige ulemper for utformingen av nytt sykehjem og nødvendige uteområder
for pasienter vil rådmannen komme tilbake med en egen sak vedrørende dette. Dette
eventuelle utfordringsbildet vil først fremkomme etter plan- og designkonkurransen som
skal gjennomføres vinteren/våren 2019.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra nasjonalforeningen aldring og helse,
brukerorganisasjon og kommunens egne fagfolk om at bygninger for mennesker med
demenssykdom ikke bør gå over mer enn to plan vil rådmannen anbefale Bystyret om å
revurdere vedtaket om at sykehjemmet skal bygges som et plusshus. Et plusshus vil,
som bekrevet tidligere, gå over mer enn to plan, og opptil 5 etasjer for å ivareta en
kompakt energieffektiv bygningsmasse. Dette er i strid med de faglige anbefalingene og
vil kunne representere en uheldig boform for de pasientene som må bo i de øverste
etasjene. I tillegg er det vist store utfordringer knyttet til å i det hele tatt kunne nå
energikravene som er satt for å tilfredstille kravene til et plusshus/passivhus.
Rådmannen ser at plusshus/passivhus er en fremtidsrettet og energieffektiv byggemåte
for kommunale utbyggingsprosjekter men vil først og fremst anbefale at dette vurderes i
prosjekter der man kan redusere strømforbruk til oppvarming på kveld/natt for å kunne
møte de strenge energikravene. Skoler, administrasjonsbygg o.l vil således være mer
egnet som plusshus enn bygg der det er marginale muligheter for strømsparing på
kveld/natt. I tillegg bør selvfølgelig også beboeres/brukeres behov og faglige
anbefalinger veie tungt i forhold til utforming av helse- og omsorgsinstitusjoner/-boliger i
kommunen. Kravene til utformingen av et plusshus/passivhus står som vist tidligere i et
motsetningsforhold til behovene til pasientene med en demenssykdom, samtidig som
energikravene vil være tilnærmet umulig å oppnå i Tønsberg for et sykehjem med
heldøgnsdrift. Rådmannen kan derfor ikke anbefale at Olsrød sykehjem bygges som
plusshus, men ser samtidig mulighetene for å bygge et oppnåelig og svært
energieffektivt bygg. Rådmannen har derfor vurdert strengere energikrav enn dagens
krav til TEK17, og foreslår at Olsrød sykehjem bygges som et forbedret TEK på nZEBnivå (jamfør faktadelen).

I tabellen nedenfor vises forskjellen mellom nZEB og TEK 17 for ulike
bygningskategorier:

Bygningskategori

nZEB-nivå.
Vektet levert
energi i
kWh/(m²år)

Boligblokk
Barnehage
Kontorbygning
Skolebygning
Universitet/høyskole
Sykehus
Sykehjem

40
35
40
35
40
120
85

TEK17 nivå.
Totalt netto
energibehov
(kWh/m²oppvarmet BRA
per år)
95
135
115
110
125
225 (265)
195(230)

Hotellbygning
60
170
Idrettsbygning
25
145
Forretningsbygning
50
180
Kulturbygning
40
130
Lett industri/verksted
30
140(160)
(kravene i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft
medfører risiko for spredning av forurensning eller smitte.)

Tabellen ovenfor kan eksemplifiseres som følger:
·

Dersom sykehjemmet bygges som forbedret TEK (TEK-PH) og energisystem med
fjernvarme, frikjøling til energibrønner og solcelleanlegg vil man ha et energibehov som
blir 94,7 kWh/m²år (85kWh/m²år+9,7kWh/m²år) for at energibalansen skal bli null. Se
kap. 8.1 figur 09 i vedlagte rapport fra Rambøll.

·

Dersom sykehjemmet bygges som lavenergi og energisystem med fjernvarme,
frikjøling til energibrønner og solcelleanlegg vil man ha et energibehov som blir 92,5
kWh/m²år (85kWh/m²år+7,5kWh/m²år) for at energibalansen skal bli null. Se kap. 8.1
figur 09 i vedlagt rapport fra Rambøll.

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at sykehjemmet bygges med et strengt og
oppnåelig energikrav, samtidig som brukernes/pasientes behov ivaretas. Rådmannen
foreslår derfor å bygge sykehjemmet som et «forbedret TEK» bygg (mellom TEK17 og
passivhus) med nZEB nivå. Et slikt bygg og dets energikrav er bedre tilpasset et
sykehjems kjølebehov i Tønsberg. Rådmannens foreslår at energisystemet blir en
kombinasjon av fjernvarme, frikjøling fra energibrønner og solceller. Med et såpass stort
solcelleanlegg blir det en del overskuddsvarme på sommeren. Pr i dag er det ikke et
system i Tønsberg for å selge denne overskuddsvarmen tilbake til det offentlige nettet.
Endelig energisystem vil vurderes grundigere i den videre prosjekteringen da grunnlaget
som foreligger på dette tidspunktet ikke er tilstrekkelig.

Alternative løsninger:
·

Olsrød sykehjem bygges på tomtealternativ 2 i skogholtet ved Gymesvei.

·

Sykehjemmet bygges i henhold til forbedret TEK på nZEB-nivå (nær nullenergi bygg) i 2
etasjer

Økonomiske konsekvenser:
Jamfør BY 126/18.

Kostnader ved bygging av energieffektivt bygg forbedret TEK på nZEB-nivå – 2
alternativer/eksempler:

1. Byggekostnadene uten energisystemer for et «forbedret TEK (TEK-PH)» bygg har en
merkostnad på ca kr 5-7 MNOK i forhold til et TEK17 bygg. Kostnadene for
energisystemene for å oppnå et nZEB nivå for et «forbedret TEK (TEK-PH)» bygg vil
ha et tillegg på kr. 15-18 MNOK for en kombinasjon av fjernvarme, frikjøling fra
energibrønner og solcelleanlegg.

2. Byggekostnadene uten energisystemer for et «forbedret TEK (lavenergi)» bygg har en
merkostnad på ca kr 11-13 MNOK i forhold til et TEK17 bygg. Kostnadene for
energisystemene for å oppnå et nZEB nivå for et «forbedret TEK (lavenergi)»bygg vil
ha et tillegg på kr.
14-16 MNOK for en kombinasjon av fjernvarme, frikjøling fra
energibrønner og solcelleanlegg.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:
Olsrød sykehjem som skal erstatte dagens kjøpte plasser på Maribu og Marie Treschow
bygges på tomtealternativ 1. Husmorskolen bevares. Bystyret bes om å revurdere
vedtaket om bygging av Olsrød sykehjem som et plusshus. Rådmannen foreslår at
Olsrød sykehjem bygges med strenge og oppnåelige energikrav i henhold til forbedret
TEK på nZEB-nivå (nær nullenergi).

Videre behandling:
Saken avsluttes i Bystyret i Tønsberg kommune.

Tønsberg, 11.01.2019
Geir M. Viksand
rådmann
Tove Hovland
kommunaldirektør
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Incestsenteret budsjett 2019
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for oppvekst og opplæring
Formannskapet
Bystyret

Møteddato
22.01.2019

Rådmannens innstilling
Incestsenterets driftsbudsjett pålydende 8 959 169,- vedtas.

Saksnummer
004/19

19/3673

Sammendrag:

Vedlegg:
Budsjett 2019- Incestsenteret i Vestfold
Infotekst fra leder ved Incestsenteret
Oversikt over samarbeidskommenene sin andel 2019
Årsrapport 2017 Incestsenteret i Vestfold

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder godkjenning av budsjettet til Incestsenteret i Vestfold for 2019.
Incestsenteret i Vestfolds budsjett for 2019 har en indeksregulering på 5,2 % i forhold til
budsjett 2018. Indeksreguleringen av senterets budsjett blir fastsatt i rundskriv fra
Bufdir. I og med det ikke har kommet noe nytt rundskriv fra Bufdir har man valgt å øke
budsjettet med 5,2 % i forhold til 2018.
Som vedlegg til saken ligger Incestsenterets budsjett for 2019 med noter, samt en
rapport som gir en nærmere beskrivelse av Incestsenterets arbeid.
Årsrapporten for 2017 er også vedlagt saken.
Faktagrunnlag:
Incestsenteret i Vestfolds budsjett for 2019 har en indeksregulering på 5,2 % i forhold til
budsjett 2018. Indeksreguleringen av senterets budsjett blir fastsatt i rundskriv fra
Bufdir. I og med det ikke har kommet noe nytt rundskriv fra Bufdir har man valgt å øke
budsjettet med 5,2 % i forhold til 2018.
I tillegg til en økning i budsjettet med 5,2 % har man økt kommunenes andel med kr
50 000. Bakgrunnen for dette er at Helse Sør-Øst har redusert sin andel av driftsstøtten
til senteret med kr 50 000. I og med at staten gir 4 ganger det beløpet som kommunene
og Helse Sør- Øst gir i driftsstøtte så utgjør denne reduksjonen Helse Sør-Øst her har
gjort for senteret kr 250 000. Ledelsen ved senteret håper inderlig at kommunene kan
fordele disse kr 50 000 mellom seg slik at man ikke må redusere budsjett med kr
250 000.
Dette gir en total budsjettramme på kr 8 959 169,-. Tønsberg kommune sin andel av
dette utgjør kr 271 796,- noe som er en økning på kr 21 919,- i forhold til budsjett 2018.
Se alle vedleggene til saken for mer informasjon og detaljer.
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:
Økningen i budsjettet er innarbeidet i kommunens budsjett for 2019. Tønsberg
kommune sin andel på kr 271 796,- dekkes innenfor vedtatt budsjettramme til
virksomhet Barn og Unge.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:
Saken avsluttes i bystyret.
Tønsberg,
rådmann
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/4029

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Dokumentsenteret

Delegasjonssaker UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
22.01.2019

Saksnummer
005/19

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Underliggende saker:
001/19, 821 753 562 TOMA VESTFOLD INVEST AS - Babels Søknad om Skjenkebevilling

Vedtak:
1. 821 753 562 Toma Vestfold Invest AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Babels,
Kammegaten 1, 3110 Tønsberg.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Tore Westrum f: 1962
2. Stedfortreder: Ieva Urnieziute f: 1989
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.

4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
136/18, 914 884 373 TUNSBERG MATHUS & MIDTLØKKEN CATERING AS - Tunsberg
Mathus & Midtløkken Catering. Søknad om overdragelse av serverings- og skjenkebevilling.
Vedtak
002/19, 919 217 154 MINGS KJØKKEN AS - Mings kjøkken AS Søknad om Skjenkebevilling

Vedtak:
1. 919 217 154 Mings Kjøkken AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Mings
Kjøkken, Eikveien 50, 3122 Tønsberg.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Fei Lu f: 1978
2. Stedfortreder: Fu Hua Wang f: 1964
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
135/18, 920 175 961 - Stasjonen AS - Søknad om ny stedfortreder - vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer/stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Tuva Karoline Bohne Sætnøe f: 1988

139/18, 921 168 292 Mrs. Volcano Aasen. Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Vedtak
134/18, 984 063 598: Gimle Selskap & Catering AS - Tollboden Spiseri - Søknad om utvidet
skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. Gimle Selskap & Catering – Tollboden Spiseri , innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7.
1. Støperiet, ifb. med årsfest Esso lørdag 19.01.19 fra kl 13:00 – 02:00. Antall pers. ca
300.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Nina Larsen
2. Stedfortredere: John Helge Larsen, Marius Gjelseth Pedersen og Daniel Costa.

138/18, 996 776 557 With AS - With Bakeri & Bydelshus. Søknad om utvidet skjenkebevilling
våren 2019. Vedtak
140/18, 998 234 522 Becks Brasserie & Bar AS - Becks Brasserie & Bar. Søknad om ny styrer.
Vedtak
137/18, Brynjulf Eie - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Brynjulf Eie, f. 1959, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 22.12.18. Bevillingen gjelder på
Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og
2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Brynjulf Eie, f. 1959. Mob.nr. 916
49 765.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.

