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OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 23.10.2017

Forslag 1 - Andersen S.H. (Ap) - Vedrørende framtidig avfallshåndtering i Karmøy kommune
Forslag 2 – Toskedal (Krf) - Vedrørende navneendring fra «Flatskjær» til «Flataskjær».

SAKSFRAMSTILLING
I kommunestyrets møte den 23.10.2017 ble det fremmet 2 oversendelsesforslag til formannskapet:

FORSLAG 1 ANDERSEN S.H. (AP) – SAK 96/17 EVENTUELT
Utdrag fra protokollen:
1.

Svein H. Andersen (Ap) stilte spørsmål til ordfører vedrørende framtidig avfallshåndtering
i Karmøy:

Når Reno Norden gikk konkurs for en tid tilbake, var det i en periode betydelig usikkerhet om hvordan
avfallshåndteringen skulle håndteres i svært mange kommuner, deriblant Karmøy. Slik det ser ut nå, har de
aller fleste funnet midlertidige løsninger, slik at avfallet fortsatt blir håndtert på en god måte. Rådmannen
og administrasjonen i Karmøy har i denne saken vært i forkant av denne utviklingen, og vært oppmerksom
på at denne situasjonen kunne oppstå. Rådmannen fortjener honnør for dette.
Så vidt jeg vet har Karmøy funnet fram til en midlertidig løsning, ved å ansette renovatørene midlertidig og
overta bilene på leasing. Denne løsningen er, så vidt jeg vet, foreløpig begrenset til 6 mnd.
Administrasjonen forbereder samtidig grunnlaget for en ny anbudsrunde så snart som mulig.
Mitt spørsmål til ordføreren er da: Er det noen formelle hindre, f.eks. reglene om offentlige innkjøp e.l., for
at Karmøy kommune overtar avfallsinnhentingen hos innbyggere og næringsliv , og drifter denne selv?
Dersom det ikke er noe formelt i veien for dette, vil jeg komme med et oversendelsesforslag til
formannskapet, der vi vurderer egen avfallsinnhenting som en mulighet i det videre arbeidet med
framtidige permanente løsninger.

Ordfører svarte:
Avfallsinnhenting av husholdningsavfall reguleres etter Forurensingsloven.
§ 30- Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall.
Loven sier ikke noe om hvordan innsamlingen skal organiseres.
Dersom kommunen selv ønsker å drive tjenesten er vi som «eier» av avfallet ikke forpliktet til å lyse ut
tjenesten på anbud.
Når det gjelder innhenting av avfall fra næringsliv har kommunen ingen plikt til å foreta innsamling av
avfall fra næring.
Et fåtalls næringer deltar frivillig i dagens ordning med innhenting av husholdningsavfall. Dette må føres i
eget regnskap adskilt fra regnskap for husholdningsavfall.
Det er flere private aktører i distriktet som innhenter næringsavfall.
Kommunens oppgave er å gi en sikker og god tjeneste til innbyggerne til rett kostnad.

VAR-avdelingen er allerede i gang med å analysere kostnader med komunal drift sammenlignet med
kostnader med å bruke ekstern renovatør.
Andersen S. H. (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:
I det videre arbeidet med å finne en framtidig, permanent løsning for innhenting av avfall for næringslivet
og innbyggerne i Karmøy, vurderes også egen, kommunalt drevet løsning.
Forslaget fra Andersen oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

FORSLAG 2 – TOSKEDAL (KRF) SAK. 98/17 PLAN 4075 - PLANPROGRAM FOR
HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23
Utdrag fra protkollen
Toskedal (KrF) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Karmsundet er en av landets viktigste skipsleier. Navnet på plassen vurderes endret fra «Flatskjær» til
«Flataskjær» som er det kjente navnet.
2. Eventuelle kulturminneforhold for selve Flataskjæret utredes.
Toskedals forslag oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

