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Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 24.04.14 - Unødvendig
forsøpling av Stjørdal
Spørsmål fra Ole Hermod Sandvik (H):
Stjørdal kommune har en meget velfungerende og rimelig håndtering av renovasjon for
kommunens innbyggere. Gjenbrukstorget på Sutterø er nylig utvidet, og har en fleksibel
åpningstid alle ukedagene for mottak av alle typer avfall. Rundt omkring i kommunen er det i
tillegg satt ut en rekke kontainere for mottak av restavfall fra hytteeiere i kommunen. Videre har
flere aktører satt ut egne mottaksstasjoner for klær, glass, papp o.l på sentrale plasser i
kommunen.
Til tross for at det er særdeles gode muligheter for å få levert avfall og annet som kan
gjenbrukes, så ser man at ikke alle innbyggerne klarer å forholde seg til regelverket for
rennovasjonsinnsamling i vår kommune. Der hvor man er ukjent med regelverket, så burde om
ikke annet det gode skjønnet være til hjelp. Dessverre tror jeg at latskapen er større enn skjønnet
hos noen, når vi ser hvordan de velger å løse sine avfallsproblemer.
Brukere av gjenbrukstorget på Sutterø, som kommer etter åpningstid, løser problemet med å
hensette avfallet utenfor porten til gjenbrukstorget. Det samme skjer rundt de ulike
innsamlingsstedene for hytterennovasjon. Er kontainere fulle settes masse avfall på utsiden, og
hvor fugler og dyr drar dette utover og griser til nærområdet. Annet avfall, som på ingen måte
kan sies å være hytterennovasjon, blir også hensatt her i stedet for å få bringe det ned til
gjenbrukstorget hvor det hører hjemme. Det samme skjer også rundt de ulike
innsamlingspunktene som frivillige organisasjoner har satt opp rundt omkring i kommunen.
Jeg må si at jeg personlig ble kraftig provosert når noen i løpet av påska får seg til å sette igjen
en sliten 3-seters sofa, barnevogn mm. ved mottak for klær på parkeringsplassen ved Ole Vig
VGS.
•
Hvilke sanksjonsmuligheter har Stjørdal Kommune overfor de som IKKE klarer å
utvise godt skjønn eller forholde seg til regelverk for renovasjon, og dermed forsøpler vår
kommune?
•
Er det grep som Stjørdal Kommune kan gjøre i sitt regelverk, politivedtekter eller
lignende for å komme dette problemet med forsøpling av offentlig eiendom til livs?

