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UTTALELSE TIL PLASSERING AV RETURPUNKT FOR HYTTERENOVASJON PÅ
FROLFJELLET – SØKNAD OM DISPENSASJON OG OM TILLATELSE OM TILTAK.

Det vises til søknad datert 3. februar 2017 fra Innherred Renovasjon, samt til høringsbrev
datert 22.mars 2017 fra Innherred samkommune.
Det konstateres at Innherred samkommune slår fast at hytteforeningene er høringspart i
denne saken.
Saken gjelder dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av returpunkt for
søppelkontainere for hyttebebyggelsen i Vulusjøområdet/ Frolfjellet.
Vulusjølaget og Tomtvasslaget har i lengre tid forsøkt å komme med innspill til plassering
og utforming av omsøkte returpunkt uten å vinne fram hos Innherred Renovasjon. Dette er
beklagelig, for Vulusjølaget og Tomtvasslaget ønsker best mulig plassering av returpunktene
ut fra et brukersynspunkt og andre miljø - og trafikkmessige faktorer.
Av vedlagte avtale datert 22. november 2016 mellom Frol bygdeallmenning og Innherred
Renovasjon går det fram at returpunktet skal plasseres nedenfor Jamtkneppet, ved gammel
lysløype. Det er først nå vi formelt sett er blitt kjent med at denne plasseringen er valgt. I
avtalen er det lagt inn et situasjonskart som kun viser en skisse over tiltenkt område. Av
dette forstås det at plasseringen ikke er endelig bestemt. Skissen oppfattes bare som en
illustrasjon, og dette åpner for at returpunktet kan plasseres andre steder.

Når det gjelder de andre vedleggene som følger dispensasjonssøknaden, ang. søknad om
tillatelse til tiltak, så er alle stemplet «FORELØPIG TEGNING», og datert 19.10.2016. Ved å
studere teksten på disse vedleggene nærmere, fremgår det at disse tegningene gjelder for et
hytteområde i Meråker kommune. I teksten på disse tegningene står det blant annet at
returpunket er plassert 0,6 meter fra vegkant. Det forutsettes at renovasjonsbil kan stå på
vegen mens kontainerne tømmes. Videre er det også meningen at biler skal delvis stå på
vegen mens returpunktet brukes. Dette kan selvsagt ikke aksepteres som løsning på
returpunktet som skal betjene hytteområde ved Vulusjøen.
Vulusjølaget mener at søknaden med vedlegg, som er sendt ut på høring, er ufullstendig og
misvisende. Den må returneres til Innherred Renovasjon med krav om at en ny søknad må
utarbeides, og sendes ut på høring på vanlig måte i henhold til plan- og bygningsloven. Selv
om den foreliggende søknaden om dispensasjon berører et mindre areal og tiltak, må
søknaden likevel være riktig i forhold til plassering og beskrivelse av tiltaket.

Nedenfor følger de argumentene som Vulusjølaget mener Innherred Renovasjon må
vektlegge i den nye søknaden, og i forbindelse med behandlingen.

Lokalisering.


Vulusjølaget mener primært at returpunktet må etableres mellom bommen
og feristen. Dette punktet er også IR sitt førstevalg, men de hevder de ikke
kom til enighet med grunneier her. Vulusjølaget er gjort kjent med at det
ikke har vært reelle forhandlinger med aktuelle grunneier.



Brukervennlig plassering i forhold til hyttebebyggelsen.



Tilgjengeligheten må være god for alle i hytteområdene.



God tilpassing i terrenget. Dette er viktig slik at oppsamlingsstasjonen ikke
blir skjemmende blikkfang i landskapet.



Plasseringene må være slik at de ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Den
må legges godt utenfor vegen med tydelige avkjørsler. Den må ikke
plasseres på eksisterende parkeringsplasser.



Det må søkes etter plassering, som ikke vil friste bygdefolk/ utenforstående
til å kaste søppel ved oppsamlingsstasjonene.

Utforming.


Miljøvennlig utforming.



Trygg utforming i forhold til beitedyr, ville dyr og fugler.



Utformingen må ikke være skjemmende i naturen.



Minimalisere behovet for vedlikehold og rydding av
oppsamlingsstasjonene.



Avklare behov for belysning og overvåking.



Det er mest miljøvennlig og fremtidsrettet å velge en løsning med
nedsenkede / nedgravde kontainere. I denne forbindelse vises det til
brosjyre utarbeidet av Innherred Renovasjon selv, der nedgravde
kontainere anbefales som dagens og fremtidens moderne avfallsordning i
hytteområder.



Avstengt område med lås slik at uvedkommende ikke kan kaste avfall på/
ved returpunktet.

Vulusjølaget mener at dette er faglig godt begrunnede krav til plassering og
utforming av returpunktene, og som må gjenspeiles i søknaden, og behandlingen av
denne i Innherred samkommune,
Vi forventer å motta ny søknad om dispensasjon og søknad om byggetillatelse til
uttalelse.
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