
U 
H,lASøYKOlvlMuNE

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg :

Møtedato:
Teknisk komite
20.09.2016

Til stede:

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Bjørn Harald Olsen
Siss Heidi Hansen
Kenneth Johnsen
Geir H. Leite
Helle Mathisen
Magne Simonsen
Kathrin Kristensen

Forfal]- þløEE for
FO
FO

FO

Parti
SP

H
SP

AP
AP
SP

SP

Bjørn Harald Olsen
Siss Heidi Hansen

Repr. Hel-l-e Mathisen hadde ikke mel-dt forfall i forkant av møte
og det var dermed ikke mulig å få tak i vararepresentant.

Møte bl-e berammet med møteinnkal-ling, saksl-ikste og sakspapirer
den l4. september 2016. Dette vaT sendt til teknisk komite
faste og vararepresentanter, media og ØvTige pr. e-post. Møtet
var samtidig kunngjort på kommunens hjemmesider.
Den 15. september ble det sendt ut tilleggsaksliste og
sakspapirer.

Møte ble satt kt. 12.00. Det bl-e foretatt navneopprop

Fra administrasjonen:Leder drift og utbygging Lasse Danj-el-sen
og rådmann Litl-Torb)ørq Leirbakken. Sekretær i møte var
Isabell-e M Pedersen.

Møteinnkalling Godkjent

Saksliste Godkjent

Repr. Geir H Leite(AP)fremmet forslag om å
teknisk komite i oktober med budsjett 20L1
Komiteen vedtok å stemme over forslaget.

Votering:
Fal-t 3mot1

ha
på

et ekstra møle i
saksfisten.

MøLe bl-e hevet kl. 12.55
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\[øTE INNKJALLING

Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

Teknisk komite
Møterom teknisk etat
20 .09 .2016 Tid: L2:00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes mel-dt
snarest¡ og senest innen mandag 19.09.L6 til tlf 41 60 19 75.
Vararepresentantene skal bare møte etter særskitt innkalJ-ing.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhol-d
L6 /1 16 / 802
SKILTING TT'RSTIER På, INGøY

16/8 r6/15e
BRøYTING KOMMT'NAIE \IEIER 2OL6 2O2L

16/9 r6/L15
UTBEDRING AV KOMMT'NAT, \ZEI Hi'ELMSøY\¡EIEN

16/L0 L6/r75
UTBEDRING AV KOMMUNAL VA}INLEDNING I RJASCTÍ\IEIEN

16/11 16/1'75
UTBEDRING AV 90 METER KOMMUNAI, \¡EI KIRKEEåNSTTETEN

L6/r2 r6/r1s
UTBEDRING AV KOMMT'NAT \ZEI FJELL\ZEIEN

Orienterinqsaker:
a Økonomi

Måsøy kommune , 9690 Havøysund 1'4. september 2016

Komite leder
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Utval-g :

Møtested:
Møtedato:

TILLEGG SAT(SLISTE

Teknisk komite
Møterom teknisk etat
20.09.2076 Tid: L2200

SAKLISTE

Saksnummer Journr.
Innhol-d
16/13 16/162
SøKNAD TILRETTELEGGING
BI'NKERSA}ILEGG I ITATLVIKA.

FOR G.TENåPNING AV

Måsøy kommune , 9690 Havøysund, 15. september 2016 -

B1ørn Harald Ofsen/sign.
Komite leder

Vedtak



7 /16
SKILTING TURSTIER PÅ INGØY

Innstilling:
Teknisk komitet vedtar at Ingøy grendelag kan skilte turløypetrase etter vedelagt kartgrunnlag. Utforming og
plassering av skilt i forbindelse med kommunal vei må følge Statens vegvesens retningslinjer etter håndbok N300

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

8/16
BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 -202I

Innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar at Måsøy kommune inngår 5 års brøytekontrakt med entreprenØren som vant
anbudskonkurransen.

Behandling:
Repr. Geir H. Leite(AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Teknisk komite beklager av ikke enstemmige vedtak fra Teknisk komite og Kommunestyret er blitt fulgt opp av

administrasjonen og politisk ledelse. En helhetlig utredning/vurdering angående etablering av kommunal

maskinpark og bl.a. brøyting i egen regi, skulle vært lagt frem allerede våren 2016 og således vært grunnlag for
vurdering av brøyting mv. i kommunal regi eller fortsatt på innleid kontraktør. Dette betyr at en nå, så langt

Teknisk komite kan se, er bundet opp av utlysningen, og derfor må gjennomfpre brøyting av kommunale veger

og plasser med kontraktfestet entreprenør i nye 5 år fremover.

Med bakgrunn i dette fremmer Teknisk komite følgende innstilling:

Måsøy kommunestyre inngår kontrakt med Tormod Kristensen AS for vintervedlikehold av kommunale veier i

Havøysund for perioden 20t6 - 2O21, for en årlig sum a kr. t 5L4 267,- ekskl. mva.

Votering:
Forslag fremmet av Geir H Leite - Falt

Rådmannens innstilling - vedtatt mot L stemme

Vedtak:
Måsøy kommunestyre vedtar atMâsøy komrnune inngår 5 års brøytekonhakt med entreprenøren som vant
anbudskonkurransen.

2

Vedtatt mot I stemme



9116

UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI HJELMSØYVEIEN

Innstilling:

l. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i Hjelmsøyveien.
2. Måsøy kommune vedtar en total kostnadsranìme på kr. 4.200.000 eks. mva. til full utbedring av vei og

VA-nett i Hjelmsøyveien.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres iløpet av 2016, dette har en kostnad på ca. kr

100.000 eks. mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om finansiering av prosjektering.
4. Utbyggningskostnader på Hjelmsøyveien på på kr 4. 100.000 eks. mva bakes inn i budsjett 2017.

5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann ogavløp i Hjelsøyveien belastes

gebyre gulativ et for 20 17

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

101t6
UTBEDRING AV KOMMUNAL VANNLEDNING I RASCHVEIEN

Innstilling:

L Måsøy kommunestyre vedtar renovering av vannledning i Raschveien i 2017 .

2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme til kr. 670.000 eks.mva, dette vil bli finansiert med

låneopptak.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at kr 670.000 eks. mva bakes inn i budsjett 2017.

4. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Raschveien belastes

gebyregulativet for 2077 .

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

J



1vt6
UTBEDRING AV 90 METER KOMMUNAL VEI KIRKEGÅRSVEIEN

Innstilling:

l. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av 90 meter vei og VA-nett i Kirkegårdsveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 955.000 eks.mva.
3. Utbyggingskostnader på kr 960.000 eks. mva. bakes inn i budsjett 201 7.

4. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av varìn ogavløp i Kirkegårdsveien belastes

gebyregulativet for 2017 .

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

t2/16
UTBEDRING AV KOMMUN.ÀL VEI FJELLVEIEN

Innstilling:

l. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i Fjellveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 4.500.000 eks.mva.

3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres iløpet av 2016, delte har en kostnad på kr
100.000 eks mva . Rådmann kommer tilbake med forslag om finansiering av prosjektering.

4. Utbyggingskostnader på kr 4.400.000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2017.

5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Fjellveien taes inn i
gebyregulativet for 2017 .

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen vedtas

4

Enst. vedtatt



13/16
SØKN,A.D - TILRETTELEGGING FOR GJENÅPNING AV BUNKERSANLEGG I HALLVIKA.

Innstilling:
Teknisk komite godkjenner med hjemmel i pbl. 920-1, med vilkår, de omsøkte arbeider i forbindelse med
gjenåpning av bunkersanlegg i Hallvika. Dette omfatter;

Rivningsarbeider;
1. Riving av eksisterende pumpehus
2. Riving av brakke for vannforsyning

Nye byggearbeider;
l. Ny flytebrygge for mindre båter
2. Ny 30 m3 bunkertank
3. Nyplasseringvannforsyningsbrakke
4. Ny container med integrert kontor og lager for bunkringsanlegget

Vilkår som må oppfflles og dokumenteres overfor Måsøy kommune v/byggesaksavdelingen før arbeidene kan
igangsettes;

Alle planlagte tiltak må gjennomføres som omsøkt og i tråd med gjeldende regelverk og i henhold til
forutsetninger gitt av havnestyret i sak 9/16.

Miljørisiko skal analyseres og dokumenteres
Effektivt oppsamlingsarrangement må etableres og dokumenteres

Ansvarlig for lagringen, Havøysund bunker A/S, må ellers kunne dokumentere at alle krav i
forurensingslovens kap. I 8 er oppfflt.
Det forutsettes videre at alle bygg og anleggsdeler dimensjoneres og utformes for å tåle aktuell sne og
vindlast i området og ellers utformes så de ikke er til fare eller sjenanse for omgivelsene.

Det må fremlegges erklæringer om ansvarsretter for utførelse av bygge og anleggsarbeidene.

Behandling:
Repr. Geir H. Leite(AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til alle nødvendige dokumenter er på plass.

Voterins:
Forslag fremmet av Geir H Leite - Enst. Vedtatt
Adm. Innstilling - falt

Vedtak:

Saken utsettes til alle nødvendige dokumenter er på plass

Enst. vedtatt
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Det ble den 20. september 2016 avholdt møte i Teknisk komite.

Møte ble hevet kl.

Følgende var tilstede:
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