VMÃSøYKOMMUIIE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg

Teknisk komite

:

Møtedato: 07.0 4.20L6

Til stede:
Navn

Forfall

H

Bjørn Harald Olsen
Siss Heidi Hansen

FO

SP

Kenneth Johnsen

AP
AP
AP

Geir H. Leite
Helle Mathisen
Børre stabell

Funksjon

Parti

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

SP

Møtt for

FO

Helle Mathisen

Repr. Sis s Heidi Hansen hadde mel-dt forfal-l- men det var ikke

mulig åfå tak i vararepresentant.

Møtet var berammet med møteinnkalling, saksl-iste og sakspapirer
den 30. mars 20L6. Dette var sendt til teknisk komite faste og
vararepresentanter, media og øvrige pr e-post.
Møtet var samtidig kunngjort på

kommunens hjemmeside.

Fra administrasjonen: Fung. Rådmann Ann Jorunn Stock, Ordfører
Gudl-eif Kristiansen, Avd. ing Stein Kristiansen. Sekretær i
møte var Isabefle M Pedersen.
Møte bl-e satt kI. 12.00

Møteinnkalling

Godkjent

Saksl-iste Godkj ent
Stedsfortreder for teknisk sjef, avd.ing Stein Kristiansen
hadde 3 orienteringssaker i tiltegg til oppførte saker:
o Økonomio Brøyting kom. Veg
o Teknisk vakt
MøLe bl-e

hevet kl

13. 30

MÅSøYKOvrMUNE

V

D{øTEINNKATLING

Utvalg : Teknisk komite
Møtested: Møterom teknisk etat
Tid: 12:00
Møtedato: 07.0 4.2016
Representantene innkalles herved. Eventuelle forfal-l bes meldt
snarest, og senest innen onsdag 06.04.t6 til tlf 41 60 19 75.
Vararepresentantene skal- bare møte etter særskilt innkal-ling.

SAKLISTE
Vedtak

Saksnummer

Journr.

16/r

L5/866

16/2

16/]-15

InnhoÌd

KT,AGE SøKNAD OM FRITAI( FOR RENOVASJON/SI.AI4Tøì{IIING
eNR 2/L/e
UTBEDRING AV KOMMT'NATE \ZEIER

16/3

L6/342

DUSi'A}ILEGG BASENGET

Orienteringssaker :
o Utbedring kommunafe veier
o
a

Skiltplan
Lokalitetsavklaring av store

Måsøy kommune

Kobbøy

, 9690 Havøysund 30. mars 2016

B)ørn Harald Ol-sen/sign.
Komíte leder

1/16

KLAGE - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON/SLAMTØMMING GNR 2/I/9
Innstilling:
Teknisk komite kan ikke se at administrasjon har behandlet søknad om fritak/reduksjon i kommunale avgifter feil,
og avslår klagen fra grunneier på gnr 2ll/9 om fult fritak fra kommunale avgifter

Behandling:

Vedtak:
Teknisk komite kan ikke se at administrasjon har behandlet søknad om fritak/reduksjon i kommunale avgifter feil,
og avslår klagen fra grunneier pâ gnr 2ll19 om fult fritak fra kommunale avgifter.
Enst. vedtatt

2116

UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER

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

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

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

for vann
Fast andel:
Ge

Abonnement avgift

kr 1 000,00

pr. år

Gebyr for vannmåler

kr 650,00

pr. år

Helårsboliger (2,5)

kr 27,00 ti|27,03

m2 pr. är

Fritidsbebyggelse (1)

m2

Næringsbebyggelse (4)

kr 10,80 til 10,81
l<r 43,20 til43,24

Annen bebyggelse (2,5)

k(27,00 ti127,03

Vannmåler (1)

kr 10,80 til

m'pr.
pr.m'

Variabel andel:

10,81

pr. år

m2 pr. är

är

2

for av
Fast andel:
Ge

kr 765,00

pr. ar

Helårsboliger (2,5)

kr 8,65 til 8,83

m2 pr. år

Fritidsbebyggelse (1)

m2 pr. år

Vannmåler (1)

kÍ 3,46 til 3,53
kr 13,84 til14,I2
kr 8,65 til 8,83
kr 3,46 til 3,53

Behandling:
Repr. BjØrn Harald Olsen(SP) fremmet følgende forslag

til vedtak:

Abonnement avgift

Variabel andel:

Næringsbebyggelse (4)
Annen bebyggelse (2,5)

m2 pr. år

m2 pr. är

pr.m'

Økonomi og budsjett 2016 hvor det bl.a.
fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og fartsdumpere. Teknisk
komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt
fartsdumpere iNordregt. log med at kommunestyretsvedtak bare omfatterasfaltering, berTeknisk
komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg

Teknisk komite viser

til kommunestyrevedtak

i sak 96/15

-

tilfartsdumper.
Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3.891-.000,- fordelt slik:

overvann
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau og justering overvann
Vann/avløp Storvannsveien
Fartsdumpere Nordregt.
Full utbedring av Søndregt. med justering av

kr. 1025'
kr. l-.430'
kr.'J..370'

Kr.

66'
Kr. 3891'

Deretter fremmet repr. Geir H. Leite(AP) følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret beklager at ikke problemstillingen rundt asfaltering av kommunale veierog omfanget
av dette mht. vann og avløp er kommet til behandling på et langt tidligere tidspunkt, da det nå er
kort tid igjen til gjennomfpring, og en igjen kan bli tvunget til å gå på enkle løsninger. Kommunestyret
ber om at følgende arbeider blir gjennomført sommeren 2016:

1.

Nye vann og avløpsledninger med separate ledninger for overvann og spillvann
legges i f6lgende gater:

2.

Fjellveien

Etablering av nytt overvannsanlegg i følgende gater:

3.

Storvannsveien

Storvannsveien
Søndre gate nord for Helsesenteret
Fjellveien

Etablering av fortau:

-

Vestre side av Storvannsveien
SØrsiden av resterende del av Søndre gate X Storvannsveien

J

4.

Asfaltering av følgende veier/gater:
- Storvannsveien opp til X lngøyveien
- Søndre gate fra X Strandgata og frem til

-

X Storvannsveien

Fjellveien

Kommunestyret ber om at det blir foretatt en skikkelig vurdering av behovet for drenering og
bortleding av overflatevannet, slik at en får satt ut et tilstrekkelig antall drenerings-kummer og
etablert tilstrekkelig kapasitet på avløpsledningene. Likeledes er det viktig at vegbanene blir bygd opp
i hht. Vegvesnets standarder, med tilfredsstillende drenerende masser og tilstrekkelig komprimering.
arbeidsavtalen med entreprenøren skal det være et krav at en gjennomfører arbeidene stekning for
stekning, slik at hvert kumstrekk gjØres ferdig og vegen planeres, før en fortsetter til neste
kumstrekk. Kommunen må sprge for kvalifisert kontroll av arbeidene.
I

Arbeidene med vann - og spillvannsledningene skal finansieres med låneopptak som tillegges
selvkostregnskapet, mens overflatevann og vegarbeidene inkl. asfalt skal finansieres med låneopptak
i hht. budsjettvedtak i desember 2016. En ber om at endelig budsjettvedtak og størrelse på
låneopptak blir lagt frem for Kommunestyrets godkjennelse ijuni 2016.

Votering:
Forslag fremmet av repr. Geir H Leite ble votert over først
bruk av dobbelt stemme.

-

Falt 2 mot3 stemmer, etter komite leders

Deretter ble det vortert over forslag fremmet av repr. Bjørn Harald Olsen

-

Enst. Vedtatt

Etter votering av forslaget fremmet av repr. Bjørn Harald Olsen fremmet repr. Børre Stabell
(AP) et tilleggsforslag:
Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir behandlet og
godkj ent av kommunestyret.

Enst. Vedtatt

Deretter ble det fremmet komiteen nytt forslag til vedtak andre avsnitt:
Endring av gebyrregullativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.
Enst. vedtatt

Vedtak:

til kommunestyrevedtak

Økonomi og budsjett 2016 hvor det bl.a.
fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og fartsdumpere. Teknisk
komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt
fartsdumpere i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare omfatter asfaltering, ber Teknisk
komite kommunestyre omgjØre sitt vedtak til å omfatte asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg

Teknisk komite viser

i sak 96/15

-

tilfartsdumper.
Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3.891-.000,- fordelt slik:

4

Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau og justering overvann
Vann/avlØp Storva nnsveien
Fa

kr. 1025'
kr. 1.430'
kr. L.37O'

Kr.

rtsd um pere Nordregt.

66'

Kr. 3891'

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir behandlet og
godkj ent av kommunestyret.

Endring av gebyrregullativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.
Enst. vedtatt

3/16

DUSJANLEGG BASENGET

Innstilling:
Teknisk komite vedtar å omdisponere midlene som ble avsatt

til

sanblåsing av bassenget,

til å gjelde

til

sanblåsing av bassenget,

til

bassenget

generelt.

Behandling:

Vedtak:
Teknisk komite vedtar å omdisponere midlene som ble avsatt

å gjelde bassenget

generelt.
Enst. vedtatt

5

lVlASøY l(OtVlMUNE

Det ble den 7. april 2016 avholdt møte i Teknisk komite.

Møte ble hevet kl.
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Følgende var tilstede:
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