Vulusjølaget og Tomtvasslaget

INNHERRED RENOVASJON,
RUSSERVEGEN 1O,
7652 VERDAL

REVIDERING AV LOKAL RENOVASJONSFORSKRIFTER
Det vises til kunngjøring den 10. juni i Innherred om igangsetting av arbeid med revidering av
den lokale renovasjonsforskriften
Vulusjølaget og Tomtvasslaget representerer ca 700 hytteeier ved Vulusjøen og Tomtvatnet i
Levanger, og vil fremme følgende innspill til endringer av forskriften, særlig av den delen
som berører hytter og fritidshus:
Generell kommentar:
De gjeldende forskriftene er svært generelle, noe som gjenspeiles i kvaliteten på utførelsen
av denne tjenesten. Standard på oppsamlingsstedene og tømmefrekvens ligger langt under
det nivået som er akseptabelt. Det er sterkt behov for å oppgradere dagens forskrifter.
Dette gjelder både saksbehandlingsregler etter forurensningsloven og forvaltningsloven,
og ikke minst, teknisk utførelse av hytterenovasjonen.
1. Lokalisering, utforming og drift av oppsamlingsstedene.
Når det gjelder § 8B, Bruk av oppsamlingspunkter for hytter og fritidshus, er
gjeldende formulering for generell og stiller svake krav til lokalisering, utforming og
drift av oppsamlingsstedene. Hytteforeningene har følgende forslag til nye punkt:
Forslag:
Lokalisering av oppsamlingssteder for hytterenovasjon skal utføres i nært samarbeid
med aktuelle parter i de enkelte områdene.
Det skal legges vekt på miljøvennlig utforming og plassering slik at
oppsamlingsstedene ikke blir skjemmende i naturen.
Tømmefrekvens skal være slik at opphoping av avfall ved oppsamlingsstedene unngås.
Driften skal være slik at hygieniske ulemper og fare for dyrelivet ikke oppstår.

Kommunen/ Innherred Renovasjon skal sørge for renhold av beholdere og på
oppsamlingsstedene, samt drift og generelt vedlikehold både sommer og vinter.

2. Gebyr for hytterenovasjon
I dag er det samme renovasjonsgebyr i alle ti eierkommunene til Innherred
Renovasjon. Gebyret beregnes ut fra selvkostprinsippet. Fra et brukersynspunkt er
ikke dette riktig. Hytteforeningene mener at renovasjonsgebyret beregnes ut fra
selvkostprinsippet for hver enkelt kommune. Videre er det avgjørende at gebyret
beregnes ut fra de totale kostnadene i forhold til mengden avfall som hytteområdene i
hver enkelt kommune leverer.
Hytter som, på grunn av beliggenhet, blir lite brukt, eller som ikke blir brukt i det hele
tatt, bør etter enkel dokumentasjon bli fritatt for renovasjonsgebyr.
Forslag:
Gebyr for hytterenovasjon (også for all annen innsamling av husholdningsavfall)
beregnes etter selvkostprinsippet i hver enkelt av eierkommunene.
Hytter som, på grunn av beliggenhet, blir lite brukt, eller som ikke blir brukt i det hele
tatt, kan etter søknad fritas for renovasjonsgebyr. Dette avgjøres i den aktuelle
kommunen.

3. Forespørsler, klager, dispensasjoner og tvister.
Dette er saker som blir fremmet av brukerne av renovasjonstjenesten.
Saksbehandlingsregler for slike saker er fraværende, men det heter i forsktiften at for
vedtak fattet i medhold av forurensningsloven gjelder forvaltningsloven. Det står også
at alle søknader om dispensasjon fra ordningen avgjøres av kommunen.
Hytteforeningene kan dokumentere at henvendelser av prinsipielle karakterer, og
klager ikke er behandlet etter forvaltningsloven.
Det må være viktig å etablere gode saksbehandlingsregler for politisk innflytelse på
tjenesteproduksjonen som Innherred Renovasjon utfører for eierkommunene.
Forskriftene må inneholde en entydig og klar beskrivelse av hvordan forespørsler,
klager, dispensasjoner og tvister skal sikres god politisk behandling i den aktuelle
kommunen.
Forslag:
Saker som fremmes av abonnentene, behandles etter forvaltningsloven. Hovedregelen
er at slike saker legges fram til politisk behandling i den aktuelle kommunen.

4. Differensiering av renovasjonsgebyr.
§12 gir for generelle føringer for å oppnå avfallsreduksjon.
Svært få tiltak er gjennomført for å redusere avfallsmengden og med det
transportbehovet. Forskriftene må være mer forpliktende for dermed å kunne oppnå
avfallsreduksjon, noe som igjen vil ha positiv virkning på klimaet. Den beste
motivasjonen for å oppnå gode resultater, er at dette gjenspeiles i redusert gebyr.
Differensiering av renovasjonsgebyret henger naturlig sammen med grad av sortering,
mengde og transport. Dette er parametere som vil variere fra hytteområde til
hytteområde i eierkommunene.
Det vil være viktig å legge til rette for å prøve ut alternative opplegg for innsamling av
hytteavfallet, blant annet for å fremme avfallsreduksjon og miljøvennlig transport.
Slike prøveprosjekt forankres politisk i aktuelle kommuner, og må gjerne sees i
sammenheng med kommunale klimaplaner.
Forslag:
Det legges til rette for samarbeid med aktuelle hytteforeninger for å prøve ut
alternative metoder for innsamling av hytteavfallet i aktuelle områder. I dette inngår
også alternative transportløsninger. Slike prøveprosjekt forankres politisk i kommunen
med basis i målene i gjeldende klimaplan.
Dokumentert resultat i avfallsreduksjon og redusert transport vil medføre redusert
renovasjonsgebyr

Vulusjølaget og Tomtvasslaget har forståelse for at det er behov for å revidere
renovasjonsforskriften. Ovenfor foreslår vi fire nye punkt som vil løfte kvaliteten på
tjenesten, samt øke fleksibiliteten i etablering og utførelse av den.
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