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Rådmannens innstilling:
Rådmannen gis fullmakt til å disponere 250 tusen av generelt disposisjonsfond for å
etablere en midlertidig septiktømmestasjon på dampskipskaia.
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken
I Son havn er det etablert en septiktømmestasjon. Denne ligger lengst syd på Abrygga, og er nå ikke tilgjengelig for båter som stikker dypere enn 170 cm. Som kjent
er mudring av Sonskilen utsatt til kvikkleireproblematikken er avklart, noe som gjør at
tømmestasjonen vil være vanskelig tilgjengelig for et stort antall båter også denne
sesongen.
På bakgrunn av dette har leder av havnestyret bedt om en vurdering om det er mulig
å etablere en midlertidig løsning før årets båtsesong.
Vurdering
Slik rådmannen vurderer det er det antakelig mulig å etablere en midlertidig
tømmestasjon ved dampskipskaia. Den antas at det kan legges septikrør fra
dampskipskaia bort til enten den kommunale pumpestasjonen ved havnekontoret,
eller bort til den eksisterende tømmestasjonen. Det kan også være mulig å koble seg
på kommunens avløpsnett ved Kystkultursenteret.
Dampskipskaia anses som det eneste mulige stedet som disponeres av kommunen.
Fergeleiet er i bruk 15 minutter to ganger om dagen i høysesong. Lavsesong kun
fredag-søndag. Øvrig kaiplass benyttes til longsidefortøyning av båter +50 fot. En
plassering her vil med andre ord i liten krav berøre ordinær, vanlig drift.
Ulempen ved å opprette en midlertidig tømmestasjon på dampskipskaia er åpenbar.
Det vil være rett ved en uteservering, og tett på Son Torg. Torget er et yndet
utfartssted, hvor innbyggere og gjester gjerne oppholder seg noen tid. Rent visuelt og
luktmessig er det neppe en ideel situasjon å etablere en tømmestasjon på et slikt
sted.
Samtidig er det slik at når tømmestasjonen er utilgjengelig for mange av båtene i
havna, vil septikken i stor grad bli tømt i havnebassenget. Dette er heller ikke en
ønsket situasjon.
Kostnadsnivået på en midlertidig tømmestasjon er svært usikkert, men vil antakelig
være i størrelsesorden 200 til 250 tusen kroner.
Alternativer
Utvalg for havnesaker står fritt i denne saken. Rådmannens vurdering er at dersom
det skal etableres en midlertidig tømmestasjon på kommunal grunn, må den ligge på
dampskipskaia.
Konklusjon
Under sterk tvil har rådmannen kommet frem til at hensynet til forurensning av
skjærgården og sjøen bør veie tyngre enn den økonomiske kostnaden og de visuelle
og luktmessige utfordringene en midlertidig tømmestasjon medfører.
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