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Interpellasjon nr. 14 (2019)

Ole Hovengen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 21.05.19:
Renovasjonsordning for fritidseiendommer
Det vises til brosjyre om hytterenovasjon fra RFD og reaksjoner i nye og gamle medier.
Eierne av hyttene i Drammensområdet mottok nylig en brosjyre som varslet om en ny tvungen
renovasjonsordning.
Ordningen er tenkt å oppfylle lover og forskrifter, men også ambisjoner som er både praktisk og politisk
kontroversielle.
Ved høstens budsjettbehandling gikk nok saken under radaren til mange folkevalgte, og det preger så
vel vedtak som den praktiske implementeringen som er skissert i informasjonen som er sendt
hytteeierne.
Ordningen er overambisiøs, svært kostbar og laget etter mønster fra områder i andre kommuner, hvor
fritidseiendommene er av en helt annen karakter; gjerne mange ganger større enn hyttene i
Drammensmarka, med bilvei til døren og innlagt strøm.
Hyttene i Drammensmarka er for det meste små, meget beskjedne og enkelt utstyrt. De brukes også på
en måte som produserer minimalt med avfall utover det som kommer fra vedlikehold av bygningene,
som uansett faller utenfor den nye ordningen. Dette forsterkes også av Drammen kommunes ekstra
strenge praksis for blant annet kjøring i skogen og forbud mot innlagt strøm på hyttene.
Slik vi forstår det, er loven som ordningen er hjemlet i, ikke spesifikk på hvordan renovasjon på
fritidseiendommer kan gjennomføres. Det finnes et utall enklere, billigere – for ikke å si gratis – måter å
løse Drammenshyttenes renovasjonsbehov på. Det mest nærliggende er at dagens godt innarbeidede
praksis videreføres. Det vil si ingen offentlig renovasjonsordning for fritidseiendommene. De fleste
brukere av hyttene i Drammen går til hytta med mat og annet som skal forbrukes i sekken, og de har
med seg hjem det ubetydelige restavfallet fra emballasje osv. Dette kastes i renovasjonsløsningen som
er tilknyttet boligen.
Å iverksette et nytt kostbart renovasjonsregime for hyttene i Drammen er sterkt uønsket av hytteeierne,
neppe ønsket av mange andre og virker heller ikke egnet til å oppfylle noen av ambisjonene som oppgis
å ligge til grunn. Ikke vil det bli bærekraftig, det gir ingen reduksjon i klimagasser og det gir ingen
kildesorteringsgevinst.
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Ordningen er dessuten usosial, idet et krypinn på 15 kvm som brukes noen dager i året er tenkt ilagt
ekstraskatt på samme nivå som fritidseiendommer i andre kommuner som er 10-20 ganger større og
som er kontinuerlig utleid gjennom ordninger som Finn.no og Airbnb.
En ny dyr og upraktisk ordning vil dessuten virke direkte undergravende på målet om å stimulere til
bærekraftige holdninger og adferd. Sinte folk blir fort kontraproduktive.
Innføringen har heldigvis ingen elementer av hast. Nye Drammen kommune vil ha en mye større
spennvidde i fritidseiendommenes standard, størrelse og bruk enn de som befinner seg i dagens
Drammen. Dette vil eventuelt kreve ordninger som er helt annerledes, ikke minst differensierte i så vel
tilbud som pris.
Forslag til vedtak:
Iverksettelse av renovasjonsordning for fritidseiendommer i Drammen stoppes. Sak for avklaring av
behov og eventuell innføring av nye renovasjonsordninger for fritidseiendommer kan behandles av nye
Drammen kommune.

Svar:
Miljødirektoratet har presisert at renovasjonsordningen for fritidseiendommer er en lov-pålagt oppgave
for kommunene.De skal samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall.






Renovasjonsordning for hytter er lovpålagt, og kommunen har ikke anledning til å vedta at
hytter ikke skal ha renovasjon eller fritas fra gebyr.
5000 hytter har renovasjonsordning allerede, mens 2000 hytter får i løpet av 2019 og 2020.
RfD vil påse at kommunenes lovpålagte forpliktelser blir oppfylt. Miljødirektoratets veileder blir
fulgt, og unntakssøknader behandles enkeltvis.
Fellesløsninger vil bli benyttet og dimensjoneres etter behov. Plassering vil skje i samråd med
hytteeierforeninger og andre berørte.
Ordningen har allerede møtt noe motstand, fordi det medfører gebyrplikt for hytteeiere.

RfD har løpende orientert Drammen kommune om sine vurderinger og anbefalinger. Dette har skjedd
gjennom en orientering 16. oktober 2018 i Kultur, idrett og bylivskomiteen.
RfD opplyser at ved dimensjonering av beholderløsningene er det hensyntatt at hyttene i marka har
annen brukerfrekvens enn større kysthytter. Det er lagt vekt på å utarbeide enkle, rasjonelle løsninger,
for å holde kostnadene nede. I Drammen planlegges 4-5 avfallsstasjoner som skal dekke ca. 400 hytter.
Miljødirektoratet har utdypet avfallsforskriften gjennom en veileder som RfD har fulgt. De alternativene
som foreslås gjennom interpellasjonen vil på flere områder være i strid med både veilederen og lovens
bestemmelser. Dagens praksis renovasjonsordning for hyttene i Drammens-marka representerer derfor
ikke et reelt alternativ.
Renovasjonsforskriften åpner for at RfD etter søknad kan frita enkeltstående hytte-eiendommer fra
renovasjonsordningen, bl.a. med utgangspunkt i beliggenhet og tilgjengelighet. Slike søknader vil bli
behandlet enkeltvis.
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Forslag til vedtak:

1. Bystyret tar saken til orientering
2. Saken oversendes Bystyrekomité kultur, idrett og byliv for en grundigere orientering
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