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Det nye hovedkontoret sett fra nordøst.                    Ill. Spinn arkitekter 

 

Entreprenøren er valgt 
 

Nord Norsk Bygg AS skal bygge det nye hovedkontoret til FeFo i Lakselv. Selskapet vant 
anbudskonkurransen, der fem lokale entreprenører har konkurrert om byggeoppdraget. 

FeFo har inngått avtale med Nord Norsk Bygg AS om bygging av det nye hovedkontoret i Lakselv. Det skjer etter at et 
enstemmig styre onsdag ga byggekomiteen fullmakt til å inngå avtale med entreprenøren.   

«Selskapet kom sammenlagt best ut på faktorene vi har lagt til grunn i anbudskonkurransen, og ligger innenfor 
budsjettet vi har fastsatt for bygningen», sier styreleder og leder i byggekomiteen, Raymond Robertsen. 

Rammen for det vinneranbudet er på 26,5 millioner kroner, og er en såkalt totalentreprise.  

FeFo inviterte i begynnelsen av januar til anbud på bygging av nytt hovedkontor i Lakselv.  24. februar gikk fristen ut, 
og fem selskap – samtlige fra Finnmark - deltok i konkurransen. I siste halvdel av mars foregikk forhandlinger. FeFo har 
brukt Norconsult som ekstern hjelp i anbudsprosessen, og forventet byggestart er til sommeren. Det nye bygget skal 
tas i bruk høsten 2018. 

«Samtlige anbud holdt samme høye kvalitetsnivå. Det var dermed prisen som ble avgjørende», framholder Robertsen. 

Den totale rammen for hele byggeprosjektet med blant annet inventar, teknisk utstyr og opparbeidelse av 
utendørsarealer er på 42,2 millioner kroner, inkludert mva. 

 

http://www.fefo.no/no/presse/Pressemeldinger/2017-03-02%20Anbudsrunden%20over.pdf


 

 

Byggeprosjektet har gjennomgått flere justeringer etter at byggekomiteen og styret bestemte å avlyse den første 
anbudsrunden høsten 2016. Bygningen er redusert om lag 10 prosent i størrelse til cirka 900 kvadratmeter fordelt på 
to etasjer, samtidig som det legges opp til et mer nøkternt materialvalg. 

Her er lenke til anbudsutlysningen. 

 

 

Nordveggen på det nye hovedkontoret.         Ill: Spinn arkitekter 

 

 

 

 

 
KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   
Raymond Robertsen, styreleder og leder i byggekomiteen, tlf. 908 37 137 

 

 

 

 

Følg FeFo på            

https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-652546
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
https://instagram.com/finnmarkseiendommen
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

