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VA Verftsveien avlysning av konkurranse.
Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Konkurransen VA Verftsveien avlyses med bakgrunn i at godkjente prosjektkostnader
overskrider bevilget budsjettramme på kr. 8.000.000,-.
2. Prosjektet legges inn i økonomiplanen 2023-2026 og lyses ut som ny konkurranse i 2023
med like forutsetninger som i avlyst konkurranse.

Bakgrunn for innstilling:
Skjervøy kommune har bevilget kr. 4.000.000,- i 2022 og kr 4.000.000,- i 2023 (totalt i perioden
8.000.000,-) til renovering av VA Verftsveien.
Saken ble lagt ut på eu– suply KGV med tilbudsfrist 08.04.22. Ved tilbudsfristen utløp var det
innkommet 2 tilbud.
Etter tilbudsåpning fremkom de 2 tilbudene slik:

Det gjøres oppmerksom på at i dette oppsettet er det tatt med en opsjonspris på Myrveien som
utgjør kr. 2.383.025,85 for Myrvoll maskin As og kr. 2.902.691,- for Robertsen og Slotnes AS.
Utfra billigste tilbyder (eks Myrveien) har vi et negativt budsjett på kr 3.096.168,32 og ut fra dyreste
tilbyder (eks Myrveien) har vi et negativt budsjett på kr 3.754.651,57.
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Saksopplysninger:
Skjervøy kommune har bevilget kr. 4.000.000,- i 2022 og kr 4.000.000,- i 2023 (totalt i perioden
8.000.000,-) til renovering av VA Verftsveien.
Skjervøy kommune har hatt ute tilbudskonkurranse på rehabilitering av VA Verftsveien der billigste
tilbyder var kr. 3.096.168,32 over bevilget budsjett (eksklusiv Myrveien).
På bakgrunn av at prosjektet ikke lar seg gjennomføre som forutsatt avlyses konkurransen
Det søkes innarbeid økte bevilgninger i økonomiplanen for 2023, dersom tilstrekkelig bevilgninger
legges prosjektet VA Verftsveien ut som en ny tilbudskonkurranse med like forutsetninger som i
avlyst konkurranse i 2023.
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