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VEDR. FORSKRIFT OM AVFALL FOR SNÅSA, VERRAN OG
STEINKJER KOMMUNER
Det vises til PS 85/2016 som er satt opp til politisk behandling i Verran
kommunestyre den 15.12.2016, og Holden hytteeierforening vil fremme følgende
innspill i forbindelse med den politiske behandlingen av saken.
Innledningsvis vises til vår uttalelse datert 25.februar d.å. hvor det klart framkommer
at HHFs standpunkt er at fritidseiendommene ved Holden må fritas for pliktig
renovasjonsordning. Dette er begrunnet i at det ikke er behov for slik ordning da
hytteeierne medbringer eget husholdningsavfall også fra sitt opphold i egen
fritidseiendom og leverer dette som eget husholdningsavfall fra egen husholdning
(som det allerede betales gebyr for).
I Forurensningsloven (Lov 1981-03-13-6) heter i § 30, andre ledd:
Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal
gjelde i tettbygd strøk, at visse slag husholdningsavfall skal holdes utenfor den
kommunale innsamling, og at visse slag avfall skal holdes adskilt. Kommunen
kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamling.
Dette er nærmere omtalt i Rundskriv fra Miljøverndepartementet T-1998-5 hvor det
heter:
Kommunen plikter i utgangspunktet å opprette en innsamlingsordning for hele
kommunen, men kan i forskriften unnta områder utenfor tettbygd strøk. Videre
kan kommunen etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale
avfallsinnsamlingen.
Kommunens begrunnelse for innføring av obligatorisk renovasjonsordning for
fritidseiendommer er en henstilling fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert
04.03.16 om at dette innføres på linje med de øvrige kommuner i fylket (med unntak
av Verdal kommune). Videre argumenteres med tilbakemeldinger til Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag på spørsmålsstillinger i sakens anledning fra Klima- og
forurensningsdirektoratet datert 27.06.2013.
Vår oppfatning samsvarer med den hovedfortolkning som legges til grunn at
kommunen i utgangspunktet skal opprette en innsamlingsordning for hele
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kommunen, men som lov og rundskriv viser (forurl. § 30, annet ledd) gir loven
også hjemmel for å vedta egne kommunale forskrifter. Det forstås derfor slik at
det er dette som nå ligger til politisk behandling i Verran kommunestyre.
Kommunestyret i Verran anmodes derfor sterkt om at det i de kommunale
vedtektene inntas et punkt om at fritidseiendommer i Verran fritas for tvungen
renovasjonsordning, men at eiere av fritidseiendommer som ønsker tilknytning
til renovasjonsordningen kan få dette.
Vårt håp er at kommunepolitikerne i Verran gjør en selvstendig vurdering av dette, og
ikke "følger strømmen" som de fleste av de øvrige kommunene i fylket!
***
Subsidiært ønsker HHF å framføre vår holdning dersom vedtektene allikevel vedtas:
I sak PS 94/2016 skal kommunestyret vedta Gebyrregulativ for renovasjon 2017.
Gebyrene for renovasjonsordningen skal driftes til selvkost i den enkelte kommune.
I saksframlegget har man lagt seg på likelydende gebyr som Steinkjer og Snåsa
kommuner. HHF stiller et stort spørsmålstegn ved hvordan gebyret er beregnet for
fritidseiendommene i Verran.
Dersom vi kun ser på fritidseiendommene til våre medlemmer vil det foreslåtte gebyr
(kr. 740,- eks. mva) medføre en inntekt på mellom kr. 200.000 og 250.000 som skal
dekke utgiftene til ordningen.
HHF mener det er meget underlig at merkostnaden(!) ved innføring av
renovasjonsordningen for fritidseiendommer vil være i denne størrelsesorden.
Tømming av avfallsbeholderne vil skje ved de ordinære tømmerutene som allerede
er etablert, og avfallsvolumet kan neppe hevdes å medføre en merkostnad ved
ordningen i denne størrelsesorden.
HHF ber derfor om at beregningsgrunnlaget for gebyret oversendes foreningens
styre, og at det klart framkommer hvordan gebyret er beregnet.
Vårt forslag er derfor at gebyret settes vesentlig lavere da regnskapstall for ordningen
ikke finnes for Verrans del, og at det ved neste runde evt. justeres med bakgrunn i
reviderte regnskapstall for ordningen.
Holden hytteeierforening ber om at dette brev framlegges kommunens
politikere som vedlegg til sak 85/2016 og 94/2016.
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