Verdal Kommune
Formannskapet v/ordfører Bjørn Iversen
7650 Verdal
Uttalelse i sak 129/15. ”Innføring av hytterenovasjon i Verdal Kommune.”
Styret i Syd-Innsvann Hytteforening er mandag 30. november blitt kjent med at formannskapet i
Verdal kommune på sitt møte 3. desember 2015 har til behandling mulig innføring av
hytterenovasjon i kommunen.
Bakgrunn for dette pålegget fra Innherred Renovasjon IKS, er revisjon av Selskapsavtalen, som etter
deres mening gir anledning til innføring av hytterenovasjon for alle medlemskommuner.
Styret i Syd-Innsvann Hytteforening har i tidligere styremøter drøftet spørsmål om hytterenovasjon,
og dette har også blitt berørt i foreningens årsmøte. Bakgrunn for drøftelsene har vært at renovasjon
er innført i deler av nabokommunen i sør.
Hittil har Verdal Kommune unnlatt å kreve hytte renovasjon innført. Denne holdningen håper
hytteforeningen videreføres i vedtak i formannskapet.
Styret i hytteforeningen har følgende spørsmål/kommentar til formannskapet i denne saken:







I dag tar hytteeierne selv med søppel hjem etter hyttebesøk.
Hytteeierne er alle interesserte i å ha det pent rundt seg - og i naturen.
Styret kjenner ikke til at noen hytteforening i Verdal Kommune ønsker dette innført.
Medfører dette pålegget fra Innherred Renovasjon IKS noen miljøgevinst?
Er det lovhjemmel for vedtak om tvungen hytterenovasjon?
Hytteforeningene i kommunen burde blitt orientert og fått anledning til å uttale seg.

I saksfremstillingen går det fram at det er Innherred Renovasjon IKS som har fått enerett til
avfallsbehandling i medlems- kommunene, herunder pålegge at kommunene skal innføre
hytterenovasjon. Det er mulig ut fra rasjonell avfallshåndtering fornuftig at det skjer, men styret i
Syd-Innsvann Hytteforening håper at det fortsatt er kommunen selv som bestemmer i denne saken
om innføring av hytterenovasjon.
Styret i Syd-Innsvann Hytteforening håper derfor at forslag om hytterenovasjon i Verdal Kommune
ikke blir vedtatt.
Alternativt at saken utsettes og sendes hytteforeningene i kommunen til uttalelse.
Verdal 1. desember 2015
Bjørn Storhaug
Styreleder Syd-Innsvann Hytteforening

