RINGEBU KOMMUNE

KOMMUNESTYRET 31.10.2017
Svar på grunngitt spørsmål fra Arnhild Baukhol den 20. oktober 2017
1.
Ordfører har ikke vært kjent med hva som har skjedd i denne saken og har ikke gitt samtykke.
i forhold til mitt svar gitt den 19. april 2017, så er det ikke stilt krav om at ordfører skal godkjenne et
eventuelt salg, men «demontert materiell skulle ivaretas med tanke på gjenbruk eller salg».
Fra min side ble det kommentert at det vil være fornuftig at materialer med kvalitet som er egnet for
gjenbruk eller til eget bruk for Ringebu kommune, bør vurderes om de kan benyttes spesielt med
tanke istandsetting av driftsbyggingen i Ringebu prestegard.
Det var slik vi så det den 25/4 at det var liten verdi på materialer som er over 10 år gamle.
2.
Om andre har fått muligheten til å overta/kjøpe materialene kjenner jeg ikke til, men det har vært
spørsmål om materialene som er videresendt til tjenesteleder Anne Bolme Vestad.
Jeg legger ved saksnotat fra tjenesteleder Anne Bolme Vestad fra 24.04.17 og notat fra plan og
teknisk v/Saksbehandler Jostein Gårderløkken fra Dato. 11.05.2017 med følgende kommentar.
Det er foretatt en vurdering om gjenbruk av materialene i Bergsveinhølen kan nyttes i kommunens
virksomhet. Å nytte gammelt konstruksjonsvirke i bærende konstruksjoner vil ikke la seg
gjennomføre. Det er ingen prosjekterende konsulent eller utførende entreprenør som vil ta på seg
ansvaret for gjenbruk av 10 år gamle materialer som har stått ute i allslags vær. Dette er materialer
som er fulle med spiker og skruehull og kappet i spesielle lengder for å passe på opprinnelig
konstruksjon. Kommunen har ingen prosjekt i nær framtid der vi ser at disse materialene kan nyttes.
Selv om Ringebu kommune skulle ta vare på disse materialene må kommunen leie inn lastebil til å
transportere materialene inn til lager, samtidig som kapp og skrot må leveres på godkjent mottak.
Kostnaden for transport inn til lager er anslått til kr. 8- 10.000,-. Leveringskostnaden inkludert
transport til miljøstasjon for ca. 6-7 tonn revningsavfall anslås til kr. 10 – 15.000,-.
Peer Gynt har startet opp rivejobben av tribunene og lagt noe av materialene i stabler. Det aller
meste er småstubber som er så fulle av skruer og spiker at det må leveres på miljøstasjonen.
Peer Gynt mener at de kan bruke noe av materialene de river og har gitt kommunen et tilbud om å
betale kr. 18.000 for alt av materialer og kabler som er i Bersveinhølen. Tilbudet er en kombinasjon
om å gjenbruke noe, men også å slippe å ta vare på alt. Det å kunne ta i bruk maskiner til å fjerne
installasjonen vil lette rivearbeidet samtidig som oppryddinga vil bli gjennomført raskere. Peer Gynt
vil også måtte levere det som ikke kan brukes på godkjent mottak.
Rådmann vil derfor oppfordre formannskapet til å akseptere budet fra Peer Gynt slik at arbeidet med
oppryddinga i Bergsveinhølen blir ferdig før flommen. En slik løsning vil gi kommunen en inntekt på
kr. 18.000,- for materiellet. Alternativet er at kommunen tar vare på det som kanskje kan brukes og
leverer det ubrukelige til miljøstasjonen til en kostnad opp mot 25.000,- kroner.
3.
Kvittering fra salget er ikke vedlagt, men faktura til Peer Gynt as med Faktura nr. 50016330 er med
som vedlegg.
Hva beløpet på kr 18.000,- eventuelt kan brukes til?
Beløpet inntektsføres i regnskapet på vanlig måte, og det disponeres gjennom budsjett eller
enkeltvedtak.
Det er 6 vedlegg til grunngitt spørsmål av 20. oktober 2017

Vedlegg 1.
RAPPORTERING KOMMUNESTYRET VEDR. STATUS RIVNING AV INSTALLASJONER OG
OPPRYDDING I BERSVEINSHØLEN/FRYAJUVET AV 24.04.2017
Vedlegg 2.
SALG AV MATRIELL ETTER RIVING AV TRIBUNER OG TEKNISKE INSTALLASJONER I
BERSVEINSHØLEN/FRYAJUVET AV 11.05.2017
Vedlegg 3.
GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYRET DEN 31.OKTOBER 2017. TIL ORDFØRER FOSSMO
VEDR. BERSVEINHØLEN/FRYAJUVET.
Vedlegg 4.
SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA ARNHILD BAUKHOL AV 31. OKTOBER 2017 VEDR. SALG AV
REVET MATERIEALER I BERSVEINSHØLEN.
Vedlegg 5.
FAKTURABILAG.
Vedlegg 6.
FAKTURANR: 50016330

Ringebu, 31.10.2017
Arne Fossmo
Ordfører
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