
    BÅTSFJORD MENIGHETSRÅD 

 

        Boks 343, 9991 Båtsfjord 

     Tlf: 78 98 33 33     

      

 

  Deres ref:    Vår ref: MEN 41/18/SH   Dato: 28.09.18 

Rådmann og økonomisjef 

v/Båtsfjord kommune 

 

 

 

KOMMUNENS INVESTERINGSBUDSJETT  2019 -2022 
 

Det ble avsatt midler til Båtsfjord sogn på kommunens investeringsbudsjett for 2018-2021. 

Noen tiltak må utsettes da det dessverre ikke har vært tilstrekkelig med ressurser for å sette i 

gang  og man har revurdert prioriteringer på grunn av uforutsatte hendelser.  

 

Følgende oversikt viser behov for investering. Prioriteringsliste vedlagt på eget skjema. 

 

 1. BÅTSFJORD NYE KIRKEGÅRD 

 

 Deler av tiltak utført og dekket av driftsbudsjett 2018: 

 1. Anlagt ny kjørevei på Båtsfjord nye kirkegård. 

  

 

a)   Planlegging av utvidelse ved Båtsfjord nye kirkegård. 
Viser til møte med rådmann og teknisk sjef 14.06.18 hvor det ble tilbudt undersøkelse 

av grunnforhold i år, både på nedre del av eksisterende kirkegård og avsatt areal til 

utvidelse. Dette er ikke utført. Det er stor usikkerhet om hvor mye av eksisterende 

nedre del som kan benyttes da grunnforholdene har blitt dårligere jo lengre ned på 

kirkegården man kommer. Det samme gjelder avsatt areal til utvidelse hvor 

grunnforhold er helt ukjent. Pr. i dag er det ca 70 ledige graver, men det er ingen 

garanti for at alle kan brukes. 

Krav om ledig plass til 3 % av kommunens befolkning 

Estimert pris analyse grunnforhold kr. 150.000,- 

Estimert pris plan/prosjekt for utvidelse kr. 800.000,- 

 

b)  Redskapsbod/servicebygg. 
Eksisterende redskapsbod på kirkegården må utbedres. Den består av ett bygg med 

låsbar dør, og ett påbygg med port/skyvedør uten lås. Bygget skal ha plass til sikker 

lagring av verktøy, redskap, gressklippere og traktor til bruk på kirkegården, i tillegg 

bør kirkegårdsarbeider ha plass for lagring av arbeidsklær og tilgang til vask/toalett. 

Bygget er uhensiktsmessig i bruk da det er for lite, påbygget har heller ikke golv. 

Traktorklipper og gressklippere må fraktes til/fra kirkegården på grunn av manglende 

lagringsplass. Vi har er heller ingen egen plass for vinterlagring av traktor og henger.  

Estimert pris kr. 92.500,- 

 

 

 



c) Rekonstruksjon/oppgradering av internveiene på kirkegården.  

Dette dreier som om ca. 370 meter veier (a 2 ½ m bredde) som er gjengrodd av ugress 

og tuer.  

 

Alternativ: 

 

Asfaltdekke/925 m2: Dette burde eventuelt samkjøres med annen planlagt asfaltering i 

kommunen. En fordel med asfalt er bedre adkomst for de som er avhengig av 

rullator/rullestol, i tillegg vil det hindre tilgroing over lengre tid. 

Estimert pris kr. 500.000,-  

 

 Fiberduk under kvartsdekke: Dette er en løsning som sannsynligvis bare vil holde              

 noen år før gresset begynner å ta seg opp igjen.  

Estimert pris kr.170.000,- 

 

 

 2.    BÅTSFJORD MENIGHETSHUS 

 

 

 Deler av tiltak utført og dekkes av driftsbudsjett 2018: 

 1. Lapping på del av tak over menighetssal, utbedring lekkasje i takrenner. 

 2.Skiftet ut alle brannslokningsapparat, satt inn brannslange. 

 

 

a) Utvendig tak. 

 Sommer 2017 ble det oppdaget vannlekkasje fra taket over menighetssalen, mot 

 hovedveien. Det dryppet inne fra overgang mellom tak/vegg og innunder panel over 

 ett vindu. Etter utseende på vindusforing og panel så er det ikke første gang. 

Vinter 2017/2018 oppsto det vannlekkasjer fra taket både i menighetssal,  kjøkken, 

gang og kontorer. Hadde også ett tilfelle hvor det dryppet vann fra taket i 

 kjeller etasjen.  

 Befaring og tilbud på arbeid levert fra lokalt firma.  

 Estimert pris kr. 280.300,- 

 

 

b) Gulv i menighetshuset.  

 I hele første etasje på ca. 300 kvadrat, som inneholder menighetssal, kjøkken, gang, 

 toalett, bod og kontorer, er det samme golvbelegget som ble lagt i 1986 da 

 bygget ble tatt i bruk. Det er lappet/skjært og limt på forskjellige måter, men fremstår 

 som stygt og utslitt. Golvet bones hvert år, men inntrykket blir ikke forbedret pga 

 det. Salen brukes til undervisning og tiltak innenfor trosopplæring, i tillegg til utleie i 

 forbindelse med dåp, konfirmasjon og kirkekaffe, etter 32 år betyr det betydelig 

 slitasje. 

 Befaring og tilbud på arbeid levert fra lokalt firma 

 Estimert pris kr. 213.600,- 

 

 

 

 

 



c) Ytterdør 

 Ytterdør og karm stemmer ikke overens, slik at det er åpninger hvor snø fyker inn. 

 Hengslene er skjeve slik at justering ikke er mulig lenger. Usikker på om døren er 

 original fra 1986, selv om den ser slik ut. 

 Estimert pris v/eget arbeid kr. 10.000,- 

 

d) Vinduer  
 Bygget har 3 kontorer i 1. etasje. Totalt 3 stk.  vinduer, originalt fra 1986, må utskiftes 

 da de er trekkfulle. 

 Kontorene er ganske små slik at plassering for skrivebord/arbeidsbord må skje i 

 nærhet av vinduene. Kontorene oppleves som spesielt kalde og trekkfulle på vinteren. 

 Befaring og tilbud levert av lokalt firma. 

 Estimert pris kr. 70.000,- 

 

 

 3. BÅTSFJORD KIRKE 

 

 Deler av tiltak utført og dekkes av driftsbudsjett 2018: 

 1.Utbedring/nytt grusdekke innkjørsel 

 2.Kjerneborring og nytt avløp fra kirketak. 

 3. Skiftet ut alle brannslokningsapparat. 

 4.Skiftet ut ledelys/nødlys 

 5..Skiftet ut kontakter/elektrisk arbeid i sakristi 1.  

 

a)        Kirketrapp med handikap ramp. 
Trappen består av mur belagt med skifer. Det er tidligere gjort utbedringer med 

montering av tinetråd. Denne fungerer ikke. I vinter måtte man strø med  sand/salt, 

noe som medfører ekstra rengjøring og stor slitasje på mattene i kirka. Fugene mellom 

skiferen har blitt vedlikeholdt på forskjellig vis, men her må det foretas utbedringer 

etter vurdering av fagpersonell. Ramp for rullestol/handikappe er utført i metall og 

etter montert på siden av trappen. Handikappede er avhengig av assistanse da ramp er 

plassert helt i ytterkant av øverste depot, ytterdør må lukkes først før rullestol kan 

komme forbi. Trapp med ramp må forandres for å gi en god adkomst for alle. 

 Estimert pris kr.150.000,-  

  

b) Innkjørsel 

 Fra hovedvei til kirketrapp / handikap vei bør det legges fast dekke/asfalt. Området 

 foran kirketrapp har blitt påfylt med grus/singel ved jevne mellomrom, men det samler 

 seg vann der både ved nedbør og tining. Tidligere utbedring for å få drenert bort vann 

 har vært forgjeves. I tillegg til klager fra befolkningen medfører dette også stor 

 slitasje på matter i kirka og krevende renhold. 

 Estimert pris kr.100.000,- 

  

 

c). Vinduer. 

 Vinduene i begge sakristiene må skiftes ut, hhv 3 stk i 1. sakristiet og 3 stk i 

 prestesakristiet. I begge rom oppleves de som trekkfulle, noe som medfører økt 

 strømforbruk. Slik det ser ut er vinduene originale fra kirken ble oppført. 

  

 Estimert pris kr.140.000,- 



 4.  BÅTSFJORD GAMLE KIRKEGÅRD 

 

 Deler av tiltak utført og dekkes av driftsbudsjett 2018 

 1. Noe kvisting/fjerning av trær på Båtsfjord gamle kirkegård. 

 

 

a)       Nytt kirkegårdsgjerde. 

Riving, deponering, montering av nytt gjerde, ca 170 lengdemeter. Her må det 

imidlertid gjøres en del forarbeid med fjerning av gamle trær da de er til hinder både 

for fjerning av eksisterende gjerde og oppføring av nytt. 

Estimert pris kr. 320 000,-  
 

 

 

b)      Redskapsbod. 

 Redskapsboden kan ikke lenger brukes. Dør er spikret igjen og bygget er i så dårlig 

 forfatning at det bør rives. Oppføring av ny eventuelt mindre bod til lagring av 

 verktøy og redskap blir nødvendig. Kostnader til rivning, deponering og oppføring av 

 ny bod. 

 Estimert pris kr. 40.000 

 

 

 

  

 5.        SYLTEFJORD KAPELL (listeført, ikke fredet) 

 

   

a) Ytterdør/sidedør er slitt. Må skiftes ut snarest 

  Estimert pris v/eget arbeid ca kr. 10.000,- 

 

b) Hoveddør/dobbeltdør. Åpning i underkant av dør som medfører at fukt og snø trenger 

 inn på golvet. Hvordan dette kan utbedres er på nåværende tidspunkt usikkert, det 

 samme gjelder kostnad. 

 

 

 

 6. HAMNINGBERG KAPELL OG KIRKEGÅRD 

 

 

a) Ytterdør/side dør. Må skiftes ut. Gammel dør som er skadet pga av den har satt seg 

 fast og er vanskelig å åpne. 

 Estimert pris v/eget arbeid kr. 15.000,- 

 

  

 Hamningberg kirkegård 

b) Kirkegårdsgjerde. Deler av gjerdet har ligget nede og er nå kun støttet opp. Flere av 

 pålene er råtne og det mangler stolpehatter på flere av disse. Stakittbord må skiftes 

 ut, det er lagret en del nye i kapellet, men først må fundament og påler skiftes. 

 Porten, som er av tre med stakitt, må også skiftes ut pga råte. 

 Estimert pris ca. 320.000,- 



  

 

c) Redskapsbod. Bygget er meget værslitt og noe utvendig materiale må skiftes ut. Dør 

 må skiftes ut, kan bare lukkes inntil, men ikke låses. 

 Estimert pris kr.50.000,- 

 

 

 

 7.    MAKKAUR KIRKEGÅRD  

 

a)    Kirkegårdsgjerde. Består av to kirkegårder, den nyeste har trestakitt rundt, men på to 

sider synes rester av et påbegynt steingjerde. Datert til senmiddelalder, dokumentert av 

Riksantikvaren. Tidligere fantes noen trekorsrester fra 1890-åra, og to nygotiske jernkors. 

En del påler og stakitt må utskiftes, maling av hele gjerdet. 

Estimert pris v/eget arbeid ca kr. 15.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Båtsfjord menighet 

 

Solfrid Hammer 

Kirkeverge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


