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MASøYKOMIvrUNE

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

MØTEINNKALLIT\G

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
06.1,0.2015 Tid: kl. 10.00

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

J50 rsl36 rst665
ROTTEBEKJEMPELSE ROLVSØY

Personal 15137 t41964
LØNNSØKNING nÅnVrANN (Innr. Off. Oft. $ 25)

MÄSØY KOMMLTNE , 9690 Havøysund, den 5. oktober 2015
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Sak 36/15

ROTTEBEKJEMPELSE ROLVSØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gudleif Ikistiansen
r51665

Arkiv: J50

Saksnr.:
361t5

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
06.10.2015

Ordførerens innstilline:
Formannskapet aksepterer Anticimex tilbud pålydende kr. 52.800,- eks.mva. pr. år over tre år i
forbindelse med bekjempelse av rotteplagen på Rolvsøy.
Ordfører, sammen med økonomisjef, finner dekning for beløpet, samtidig som fremtidige utgifter i
denne forbindelse legges inn i budsjett.

Dokumenter:
Mail med tilbud dat. 5.oktober 2015 fra Anticimex.

Innledning:
Det har de siste årene utviklet seg en betydelig rottebestand på Rolvsøya.

Saksutredning:
Rottebestanden på Rolvsøya har eskalert de senere år, og er blitt til stor plage for innbyggerne over
hele øya. Dette har medført at kommunen tok kontakt med Anticimex for å innhente tilbud på en form
for bekjempelse av plagene.

Tilbudet, datert 5. oktober 2015,beløper seg til 52.800,- kr. * mva ved inngåelse av en 3 års avtale.

Avtalen går videre ut på at selskapet plasserer ut spesialbyde åtestasjoner - 30 enheter - inneholdende

mat for lengre perioder rundt på øya. Disse vil bli kontrollert 4-6 ganger første året, og deretter 3

ganger i året. Erfaringer tilsier at dette må foregå i 3 år for å få utnyttet effekten.

Ordførerens vurdering:
Det har kommet flere klager til kommunen på grunn av rotteplagene på Rolvsøy. Plagene har etter

hvert blitt så store at de strekker seg over hele øya. Det har vært forsøkt bekjempelser i mindre
målestokk, men dette har ikke gitt den store effekten.
Rottene har en ganske voldsom formeringsevne, og nødvendige tiltak må iverksettes før dette tar helt
overhånd.

Vedlegg:

Havøysund, den 5. oktober 2015
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gudleif Kristiansen
141964

Arkiv: NAVN Sørensen, Inga
Unntatt offentlig Oft S25

Saksnr.: Utvalg
37/15 Formannskapet

Møtedato
06.10.2015

SAKSUTREDNINGEN ER UNNTATT OFFENTLIGHET, OG
VEDLEGGES DERFOR IKKE.


