Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/01827-15
Anette Korneliussen

Saksgang

Møtedato

Bystyret

30.04.2019

Interpellasjon nr. 10 (2019)

Carl Emil Vogt (MDG) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 30.04.19:
Snødumping i parker og på lekeplasser.
Det er i perioder et stort problem å kvitte seg med snø i byen både fra måking av gater og fortauer og
ikke minst etter skisprinten hver senvinter. Dette er ikke blitt enklere etter at det ble forbudt å dumpe
snømasser i elva. Brøytemannskapene, som gjør en stor og viktig jobb for byen, har da måttet ta i bruk
områder rundt om i byen til å dumpe snømasser.
Stedene som er benyttet er ikke alltid akseptable. For eksempel har det vært dumpet store mengder
skitten og forurenset snø i parkområder der det er svært skjemmende og blir liggende lenge etter at
våren er kommet. Dette har såvidt vi kan forstå skjedd på eksempelvis Markus Thranes plass i Nybyen og
på Marienlyst i parken ved inngangen til Drammens Museum (krysset Danvikgata/Marienlystgata).
Begge disse stedene er snømengdene voldsomme og haugene sterkt skjemmende.
Men enda verre er det at snødumping har foregått ikke bare i parkområdene, men også i
lekeplassområdene på Markus Thranes plass, også kjent på folkemunne som «Leika». Dette er et viktig
møtested for barn og ungdom i en ellers nokså asfaltdominert bydel. Den gruslagte ballspillbanen er
utilgjengelig, og for å komme til lekeapparatene bak snøhaugen, må barna nærmest klatre. Mengdene
med snø er slik at det tar flere uker i den vakreste vårtiden da dette viktige uteområdet er ubrukelig og
skjemmet av skitten og forurenset snø. Det kan også spørres om det er sunt å dumpe masser vi ikke vil
ha i elva på en lekeplass?
Det er ukjent for oss i hvilken grad lignende uheldig snødumping har foregått andre steder i kommunen.
Men dette bør undersøkes. Det bør også lages et system som forhindrer at dumping skjer på steder som
er viktige park-, leke- og rekreasjonsområder.
Forslag til vedtak
Rådmannen bes undersøke i hvilken grad byens lekeplasser, parker og friområder benyttes til
snødumping. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over plasser som kan benyttes til dumping av snø,
slik at uheldig dumping forhindres for fremtiden.
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