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Møtedato

Kommunestyret
Teknisk komite

15.06.2017

27.06.2017

Kommunestyrets innstilling:

Vil

1.

Måsøy kommunestyre vedtar å kjøpe vakuumvogn.

2.

Måsøy kommunestyre vedtar å finansiere vakuumvogn med bruk av ubunde
investeringsfond på kr. 450.000 u/mva.

at saken sendes

til teknisk komite,

så dem får bestemme

for hvilke type utstyr dem vil ha.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 15.06.2017 sak 33117
Behandling:
Repr. Åge Flaten fremmet følgende tilleggsforslag:

Vil

at saken sendes

til teknisk komite,

så dem får bestemme

for hvilke type utstyr dem vil ha.

Votering:
Rådmannens innstilling

Enst. vedtatt
Tilleggsforslag fremmet av repr. Äge Flaten

-

-

Vedtatt mot 6 stemmer

Vedtak:

3.

Måsøy kommunestyre vedtar äkjøpe vakuumvogn.

4. Måsøy kommunestyre

vedtar å finansiere vakuumvogn med bruk av ubunde
investeringsfond på kr. 450.000 u/mva.
Enst. vedtatt

Vil

at saken sendes

til teknisk komite,

så dem fär bestemme

for hvilke type utstyr dem vil ha.

Vedtatt mot 6 stemmer

Side

I

av 2

Sak 8/17

Dokumenter:

Innledning:
Måsøy kommune har hatt høye utgifter på tømming av sandfangkummer hvert år, denne
tjenesten har kommunen kjøpt fra det private. I den forbindelse ønsker man äkjøpe en ny
vakuumvogn, denne kan brukes både til ätømme sandfangkummer samt at vakuumvognen
kan brukes til å tømme septiktanker päøyene.

Etter flere forsøk på å reparere slamvognen som tidligere er benyttet av kommunen for å
tømme slam på Rolvsøya oglngøy, har man konkludert med at slamvognen er oppbrukt. Det
er 5 år siden kommunen har foretatt systematisk tømming av slam pä øyene, og situasjonen er
kritisk. Med bakgrunn i at situasjonen er kritisk ble det litt for lenge og awente med saken til
neste formannskapsmøte 12.09.17, kommunen ønsker å få kontroll på situasjonen i løpet av
sommer/høst.

Saksutredning:
Måsøy kommune har på tømming av sandfangkummer en årlig utgift estimert til ca. 50 000
r¡/mva. Derfor ønske man å kjøpe inn en vakuumvogn til kommunale veier slik at kommunen
selv kan utføre denne jobben framfor àkjøpe denne tjenesten fra private. Samtidig kan denne
vakuumvognen brukes til å tømme septiktanker på Rolvsøy oglngøy.

Etatssiefens/rådmannens vurderi[g

(ocså personal- og økonomiske konsekvenser):

Rådmann anbefaler at man investerer i en vakuumvogn slik at kommunen selv kan utføre
tømming av sandfangkummer, dette vil på sikt være lønnsomt for kommunen. Det er også en
fordel at kommunen kan bruke dette utstyret til å selv utføre slamtømming på Rolvsøy og
Ingøy íløpet av sommer/høst.

Alternativet er at Måsøy kommune fortsetter äkjøpe tjenester for tømming av sandkuÍuner,
og at man kjøper en fullverdig tjeneste på slamtømming på øyeîe. Denne løsningen vil være
med på og øke kommunale avgifter på slamtømming ytterligere.

Vedlegg:

Havøysund, den 20.06.17

Lill

Torbj ørg Leirbakken/Sign
Rådmann
Lasse Danielsen/Sign

Teknisk sjef
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