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SV: Spørsmål til Rådmannen i Hovedutvalg MIK 14-mars

Svar på spørsmål stilt i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i møte 14. mars, av Yngve Bjerke (Frp)
Yngve Bjerke stilte to spørsmål. Spørsmål og svar følger under.

Spørsmål til Rådmannen 1. Søppelcontinere.
Jeg har fått opplyst at det er problemer med søppelinnhenting i Skytterdalen. Enkelte
beboere der klager over at det er søppel over alt og at det er utrivelig å gå ut med
søppel som må kastes i containere, særlig på kveldstid. Det er også ofte at det er barn
som går ut med søppel.
Kommunen pålegger utbyggere å bygge nye containersystem for søppel ned i bakken.
Vurderer kommunen å gjøre det samme i Skytterdalen for å løse dette problemet?
Svar:
I dag er søppelkassene i en slags kjeller, så det er mange som synes at det er skummelt
å kaste søppel her. I tillegg har det vært noe bygningsarbeid som har medført søppel.
Det sees på en nedgravd løsning. Den nedgravde løsningen vil bli plassert slik at den
er i belyst område og dermed bør sikkerhet ikke være en problematikk.

Emne: Spørsmål til Rådmannen 2. Septik renovering.
Jeg har fått melding om at at Bærum Kommune har skiftet leverandør på
tømming av septiktanker, til Ringerike Septikservice. Dette er antagelig et
spørsmål om pris, men har man tatt i betraktning
at
Bærum Septik, og de som jobber der er lommekjent
i kommunen, og vet hvor disse septiktankene
befinner
seg? Det er jo viktig at de som skal gjøre jobben vet hvor tankene er.
Et annet spørsmål er hvor miljø og klimavennlig det er å ha en leverandør som
antagelig må kjøre
5 -6 mil for å gjøre den
samme jobben som firmaet som ligge på Haslum, altså midt i
kommunen,
kan gjøre med vesentlig kortere
kjørelengde.

Mitt spørsmål er om Rådmannen har tatt hensyn til dette når det ble bestemt å
skifte leverandør.
Svar:
Bærum kommune har nylig inngått ny rammeavtale på spyle- og sugetjenester
etter forutgående anskaffelsesprosess i henhold til kommunens regler. Avtalen
omfatter Bistand til arbeid på det kommunale ledningsnettet, tømming av
private septiktanker / slamavskillere, sandutskillere / sandfang, fettutskillere og
oljeutskillere.
Syv leverandører leverte tilbud. Tilbudene ble evaluert etter følgende kriterier:
 Kvalitet
50 %
o Bemannning
o Reisevei
o Kompetanse
o Bilparkens spyle- og sugekapasitet
o Bilparkens ADR-godkjenning
 Miljø
30 %
o Bilparkens EURO-klasse
o Støy under arbeid
 Pris
20 %
Rammeavtalen ble tildelt Ringerike Septikservice AS

