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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kostnaden dekkes ved overføring av 1 million kr. fra prosjekt 2128 Skogstunet skole til prosjekt
2153 Hanøy skole utbygging. Beløpet på 1 million kr. tilbakeføres prosjekt 2128 i 2019.

SAMMENDRAG

Askøy kommune kjøpte i 2016 tre eiendommer ved Hanøy skole. Dette for å få plass til
brakkeskole og uteareal.
Etter at eiendommene ble tatt i bruk, ble det funnet avfall på eiendommene, som krevde
spesialdeponering.
Askøy kommune fikk opprydningskostnader som følge av dette, totale kostnader beløp seg til kr
1,3 millioner eks. mva. Rapport om funnet følger vedlagt.
Avgjøres av: K

Behandles i følgende utvalg: UTM, F, K

Videre saksgang: Vedtaket sendes tilbake til rådmannen for gjennomføring.

Saksopplysninger:

Askøy kommune kjøpte i 2016 tre eiendommer ved Hanøy skole. Dette for å få plass til
brakkeskole og uteareal.
Etter at eiendommene ble tatt i bruk, ble det oppdaget at det var gravd ned asbestplater i hagen
på den ene eiendommen. Dette ble oppdaget da noen barn ved skolen gravde på plenen. Det ble
også funnet avfall i en brønn. Dette besto i vaskemaskiner, gulvbelegg, fasadeplater og lignende,
noe som medførte at det var kommet kjemikalier i vannet. Vannet måtte derfor leveres som
spesialavfall.
Askøy kommune fikk opprydningskostnader som følge av dette, totale kostnader beløp seg til kr
1,3 millioner eks. mva. Rapport om funnet følger vedlagt.
Vurdering:
Av hensyn til skolebarna, ble det farlige avfallet håndtert så raskt som mulig. Kostnadene som
påløp dreier seg i hovedsak om deponeringskostnader, men også om kostnader til entreprenør
for graving.
For å hindre lignende situasjoner i fremtiden, har det blitt utarbeidet et egenerklæringsskjema
til bruk der kommunen selger eller kjøper eiendom.
Folkehelseperspektiv:
Det er viktig å få fjernet potensielt skadelige stoffer fra skoleområdet. Dette ble derfor håndtert
så raskt som mulig.
Økonomi:
Rådmannen foreslår at kostnaden dekkes ved overføring av 1 million kr. fra prosjekt 2128
Skogstunet skole til prosjekt 2153 Hanøy skole utbygging. Prosjekt 2128 står oppført med ca. 10
millioner kr i 2018. På grunn av forsinket fremdrift, er det tilgjengelige midler i dette
prosjektet. Beløpet på 1 million kr. tilbakeføres prosjekt 2128 i 2019.
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