V

IvrASøYKOMMUNE

}løTE INNKALLING

Utvalg : Teknisk komite
Møtested: Møterom teknisk etat
Møtedato: 07.0 4.2016

Tid: 12:00

Representantene innkal-les herved. Eventuel-l-e forfal-l- bes mel-dt
snarest, og senest innen onsdag 06.04.16 til tlf 41 60 19 75.
Vararepresentantene skal- bare møLe etter særskilt innkalling.

SAI(LI STE
Vedtak

Saksnummer

Journr.

T6/L

15/866

Innhol-d

KT.AGE SøKNAD OM FRITAI(
cNF. 2/L/9

16/2

FOR RENOVAS.]ON/SI,A¡{TøMMING

76/L15

UTBEDRING AV KOMMUNATE VEIER

16/3

16/342

DUSJA}ILEGG BASENGET

Orienterinqssaker:
o Utbedring kommunale veier
o Skil-tplan
o Lokal-itetsavkl-aring av store

Måsøy

kommune

Kobbøy

, 9690 Havøysund 30. mars

Bjørn Harald Ofsen/sign.
Komite leder

2016

Sak

1/16

KLAGE - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON/SLAMTØMMING GNR 2/1/9

Saksbehandler:

Lasse Danielsen

Arkivsaksnr.:

r51866

Saksnr.:

Utvalg

2lt6
Ut6

Teknisk komite
Teknisk komite

Arkiv: G/BNR 2/1/9

Møtedato
02.02.20t6
07.04.20t6

Innstilling:
Teknisk komite kan ikke se at administrasjon har behandlet søknad om fritak/reduksjon i
kommunale avgifter feil, og avslar kagen fra grunneier på gnr 2lll9 om fult fritak fra
kommunale avgifter

Dokumenter:
1. Brev fra Mikkel Persen Kemi
2. Melding om delegert vedtak

3.

Klage på vedtak

Innledning:
Det er søkt om fritak for kommunale avgifter vedr eiendom2lll9, saken ble behandlet
administratívt 02.02J6 og vedtaket er påklaget til teknisk komite

Saksutredning:
Viser til søknad mottatt desember 2015, der det søkes om fritak for VA, renovasjon og feiing.
Kommunen belaster ikke eiendommen 2lll9 for VA. Renovasjon er i henhold til kommunens
og Finnmark Miljøtjenestes sine retningslinjer redusert tL|50 % renovasjonsavgift.
Betingelsen for å slippe feieravgift er ikke oppf'lt.
Teknisk sjef har vært i kontakt med FIMIL ang manglende renovasjon på eiendom gnr 2ll19,
de opplyser at de utfører renovasjon på eiendommen. Det er gitt 50 % reduksjon i
renovasjonsavgiften ihht kommunens retningslinjer pkt 2; <<när bolig står avstengt og
ubenyttet som følge av at eier bor og arbeider i en annen kommune>.

I brevet opplyses det om at boligen skal renoveres i 2016, og vil i den forbindelse opplyse
abonnementen om gratis levering av grovavfall på mottaksstasjon for abonnementer. Som
grovavfall regnes avfall fra oppussing av bolig etc, forutsetningen for levering er at en sorterer
sitt avfall etter de regler som gjelder på mottaket.
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En mulig løsning kan være at det søkes bruksendring fra bolig
renovasj onsordningen

til fritidsbolig,

da er

frivillig.

Etatssiefens/rådmannens vurdering

¡også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:

Havøysund, den 29.03.1 6

S{"á.
Ann J

Stock
Fung. Rådmann

Teknisk sjef
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UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER

Saksbehandler:

Lasse Danielsen

Arkivsaksnr.:

t61175

Saksnr.:

Ufvalg

4lt6
2lt6

Formannskapet
Teknisk komite

Arkiv: Q14

Møtedato
16.02.2016
07.04.2016

Rådmannens innstillin g:
Måsøy kommunestyre vedtar å utbedre vei i søndregate, vei og VA-anlegg i Storvannsveien
samt fartsdumper i Nordregate i2016.

i Storvannsveien har dette en konsekvens for
gebynegulativet inneværende år. Det er derfor nødvendig å endre gebyrsatsene for vann og
avløp i gebynegulativet.
På grunn av at utbedringene på VA-anlegget

Måsøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr for vann og avløp i gebyrregulativet

for vann
Fast andel:
Ge

Abonnement avgift

kr 1 000,00

pr.ar

Gebyr for vannmåler

kr 650,00

pr. ar

kr27,00 ti127,03

m2 pr. år

kr 10,80 til 10,81
l<r 43,20 til43,24
kr27,00 ti|27,03
kr 10,80 til 10,81

m2 pr. är

pr.m'

kr 765,00

pr. ar

kr 8,65 til 8,83
kr 3,46 til 3,53
kr 13,84 til14,12
kr 8,65 til 8,83
kr 3,46 til 3,53

m2

Variabel andel:
Helarsboliger (2,5)
Fritidsbebyggelse

(l)

Næringsbebyggelse (4)
Annen bebyggelse (2,5)
Vannmåler (1)

m2 pr. år
m2 pr. år

for av
X'ast andel:
Ge

Abonnement avgift

Variabel andel:
Helårsboliger (2,5)
Fritidsbebyggelse (1)
Næringsbebyggelse (4)
Annen bebyggelse (2,5)
Vannmåler (1)

pr. år

m2 pr. är
m2 pr. år
m2 pr. år

pr.m'
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2016 sak 4116
Behandling:
Ordfører fremmet føl gende utsette lsesfors
Saken utsettes.

-

lag

:

Enst. vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1.

Prisestimat

Innledning:
Kommunestyret vedtok 17.12.2015 investeringsbudsjettet for 2016, i investeringsbudsjettet er
det satt av 4 millioner til asfaltering av Søndregate, Storvannsveien, Kirkeveien, Fjellveien og
farts- dumpere i Nordregate. Det er gjort en kartlegging av tilstanden i VA-nettet og med
bakgrunn i dette har man gjort en vurdering.

Saksutredning:
Storvannsveien, Kirkegårdsveien og Fjellveien har ledningsnefii fra 50-60 tallet som er i
dårlig forfatning. Det anbefales at man ikke asfalterer over gammelt ledningsnett, man
risikerer da å måtte grave opp ny-asfaltert vei dersom det blir lekkasjer. Det er også kn¡'ttet
store kostnader til å utbedre vannlekkasjer, dette er kostnader som vil øke jo eldre rørsystemet
blir. Levetiden på en forenklet utbedret vei har en levetid på 5 til 8 år. En fullverdig
rehabilitering av vei vil gi en levetidpä2} år og nytt VA-nett har en levetid på 100 år. En
fullverdig rehabilitering er en langsiktig bedre løsning, derfor bør man se på utbedring av
kommunale veier og VA-nett i et langsiktig perspektiv.

Nye vannledninger vil også være med pà ä øke vannkvaliteten til forbruker, redusere
lekkasjer, øke forsyningssikkerheten og det aller viktigste redusere faren for forurensning i
drikkevannsledning.

Estimat:
Vei
Søndregate

Storvannsveien

Kirkegårdsveien
Fiellveien

Full utbedring av vei
Justere overvann
Full utbedring av vei inkl. fortau
Justere overvarìn
Bytte bærelag og päføre2lagmed asfalt
ca. 355 m
+Full utbedring resten av strekningen

Full utbedring av ver

1.025.000,1.350.000,80.000,1.087.000,1.860.000,Side 4 av 7
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160.000,66.000,5.628.000,-

Justere overvann
5 stk fartsdumper

Nordregate

SUM

Vann og avløpsanleqg (VA-anleeg)

- Selvkost
Vann og avløpsanlegg
Vann og avløpsanlegg
Vann og avløpsanlegg

Fiellveien
Storvannsveien
Kirkegårdsveien
SUM

2.360.000,1.370.000,498.000,4.228.000,-

TOTALT

9.856.000,-

Vann og avløpsanleggene går på selvkostområdet. Disse utbedringene er det ikke tatt hensyn
til i gjeldende gebynegulativ. Der er derfor nødvendig å justere gebynegulative gjeldende fra
andre kvartal. Endringene i gebyrregulativet vil bestemmes av investeringene som skal
gjennomføres i 2016.
Med bakgrunn i investeringsbeløpet på 4 mill. har teknisk sjef vurdert disse prosjektene som

þrti2016:
Vei os VA-anleee
Søndregate

Full utbedring av vet

Storvannsveien

Justere overvann
Full utbedring av vei inkl. fortau
Justere overvann

1.025.000,1.350.000,80.000,1.370.000,66.000,3.891.000,-

Vann og avløpsanlegg
5 stk fartsdumper

Nordregate

TOTALT

Dette gir følgende endringer i gjeldende gebyrer for vann og avløp i gebyrregulativet:
for vann
X'ast andel:
Abonnement avgift

kr 1 000,00

pr. år

Gebyr for vannmåler

kr 650,00

pr. år

kr 27,00 t1l27,03

m2 pr. ät
m2

Næringsbebyggelse (4)

kr 10,80 til 10,81
kf 43,20 til43,24

Annen bebyggelse (2,5)

kr 27,00 t1127,03

m2 pr. är

Vannmåler (1)

kf

Variabel andel:
Helårsboliger (2,5)
Fritidsbebyggelse

(l)

10,80

til

10,81

pr. år

m2 pr.

åtr

pr.m'
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Ge

for av

Abonnement avgift

kr 765,00

pr. år

Helårsboliger (2,5)

m2

Annen bebyggelse (2,5)

kr 8,65 til 8,83
kr 3,46 til 3,53
kr 13,84 til14,12
kr 8,65 til 8,83

Vannmåler (1)

l<r 3,46

Fritidsbebyggelse

(l)

Næringsbebyggelse (4)

Etatssiefens/rådmannens vurdering

til

3,53

pr. år

m2 pr. år
m2 pr. år
m2 pr. år

pr.m'

¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Det er ikke midler i investeringsbudsjettet til å gjennomføre samtlige investeringer i2016.
Teknisk sjef måtte derfor prioritere mellom prosjektene.

Vedlegg:
Havøysund, den 1 5.03. 1 6

Ann J
Fung.rådmann

Teknisk sjef
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DUSJANLEGG BASENGET

Saksbehandler:

Arkivsaksnr.:

Arkiv: 614

Lasse Danielsen
r61342

Møtedato

Saksnr.: Utvalg
3lt6
Teknisk komite

07.04.2016

Innstilling:
Teknisk komite vedtar å omdisponere midlene som ble avsatt
å gjelde bassenget generelt.

til

sandblåsing av bassenget,

til

Innledning:
Formannskapets vedtak 17 .09.2014:
Det settes i gang et forprosjekt i 2015 der det kun ses på total renovering av
garderobeanlegget. Forprosjektet budsjetteres i 2015. I tillegg legges det i budsjett2015
sandblåsing av bassenget samt maling.

Saksutredning:
Teknisk sjef ønsker

midlene som er satt av til sandblåsing samt maling av
bassenget, til å gjelde bassenget generelt. Tanken bak dette er å bruke noe av disse midlene til
å renovere dusjanlegget ved bassenget, fordi dusjanlegget begynner å bære preg av stor slitasje
og er i veldig dårlig forfatning. Teknisk sjef har samlet sammen en dugnadsgieng, som er
villig til å jobbe dugnad for å få pusset opp dusjanlegget. Prosjektet vil da bli en mix av
innleide tj enester og dugnadsarbeid.
å omdisponere

Etatssjefens/rådmannens vurdering

(også personat- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

Havøysund, den 30.03. I 6

S[Ð¿l^
Ann J

Stoch
Fung. Rådmann

Lasse

Teknisk sjef
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