
Svar fra byggeier på spørsmål etter møte i plan- og byggekomitemøte for ny barnehage, 

20. februar 2019 

Er det behov for bøttekott i barnehageavdelingen, eller er det tilstrekkelig med det bøttekottet 
som ligger nærmest ungdomstrinnet?  

Dette kommer an på hvordan det blir mulig å bevege seg mellom byggene. I utgangspunktet 
skal det være mulig å benytte eksisterende bøttekott på skolen, men tilgang til en utslagsvask 
der det er mulig å bytte vann er ønskelig. Oppstilling av tralle, renholdsmidler/utstyr og 
moppevaskemaskin kan gjøres på skolebygget. På en frittstående barnehage på det settes av 
arealer til tralle, moppevaskmaskin, renholdsmidler og forbruksartikler. 
 

Er det lov/mulig å sette opp et barnehagebygg ovenfor bekken som ligger under marken?  
Å sette nytt bygg over kulverten, skal i utgangspunktet ikke være en utfordring for selve 
bygget. Men det vil gjøre kulverten utilgjengelig. Skulle kulverten bli tett, vil en 
oversvømmelse i innløpet fortone seg likt uavhengig om bygget står på kulverten eller ikke. 
Det som kan bli en reserveløsning, er å føre bekken S/Ø. Dette var også et alternativ når 
kulverten ble lagt. 
 

Hvordan kan en løse søppelhåndtering og varemottak i de fire alternativene løses?  
Dette er løsbart, uavhengig hvilken løsning som velges. En sammenbygging med skolen vil 
føre til mindre lagerbehov for papir og søppel i barnehagebygget. 

 
Noen behov for regulering av areal på noen av løsningene?  

Alt. 1a Ligger i reguleringsformål: friluftsområde. Her må det til en reguleringsendring som 
vil medføre en del tid, høringer mm… 

Alt. 1b Ligger innenfor reguleringsformål: offentlig bebyggelse. OK 
Alt. 2 Ligger i reguleringsformål: Boliger. Her må det også til en endring av 

reguleringsplanen. 
Alt. 3 Ligger i reguleringsformål: Allmennyttig formål-undervisning. OK 
(se kartutsnitt) 
 

Hvordan er eierforholdene til de ulike tomtbehovene? Eier kommunen all mark som er aktuell å 
bruke til de ulike alternativene? 
 Lierne kommune er eier av arealene på alle forslagene 
 
Hva må til for å sikre god brøyterutine på de ulike løsningene – gjelder særlig alternativ 3.  

Kommunen har anskaffet en traktor med frontmontert fres for å brøyte idrettsbanene. 
Denne er liten smidig, og skal med riktig utforming av uteområdene kunne håndtere 
snørydding rundt alt. 3 

 
Hva er kravene til å ta seg rundt skolen/barnehagen med tanke på utrykningskjøretøy – alternativ 
3?  

I dag er det plassert en brannhydrant i rundkjøringen og en hydrant rett nedenfor alt. 3. 
Dette sikrer brannvesenet tilgang til vann i tillegg til egen tankbil. Mener med dette at tilgang 
til slokkevann er tilfredsstillende. Oppstilling av kjøretøy skal uansett ikke være helt inn til 
bygg som brenner. 

 
Hvilke tiltak må iverksettes rundt idrettsbanen (f. eks ballnett) hvis barnehagen bygges så tett opp 
mot fotballbanen som det er planlagt?  

Sliter med å se at dette kan bli en utfordring. Om ikke det er mulig å etablere rutiner som 
forbyr ballspill med mål mot barnehagen, er det en smal sak å sette opp et ekstra ballnett…  
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