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Her er spørsmålet som jeg stilte i teknisk sist møte.  
 
Jeg hadde et spørsmål i kommunestyret 26/5, angående RFDs plassering av tvungen renovasjon for 
hyttene i Finnemarka(Solbergskogen). De ble forsøkt svart opp av RFD selv, men de reelle spørsmålene 
mine ble ikke besvart. RFD ønsker å plassere avfallsanlegget helt nede i Solbergelva, mer enn 4 
kilometer fra parkeringsplassen til hyttefeltene. Dette fører til at enkelte hytteeiere må kjøre forbi sitt 
eget hjem som har egne, betalte søppeldunker, for å levere søppel i det pålagte anlegget. Når dette er 
en påtvunget hytterenovasjon som pålegger hytteeierne unødvendige ekstrakostnader, bør det 
forventes at plasseringen er funksjonell for hytteeierne. I disse tider hvor det arbeides for mindre 
biltrafikk i Drammensområdet, kan det virke snodig at hytteeierne skal måtte kjøre 8 kilometer for å 
kaste søppel under ferier.  
 
Kan kommunen påvirke RFD til å endre sitt standpunkt om lokalisering av avfallsanleggene?   
 
Svar 
 
Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap eid av Drammen, 
Lier, Øvre Eiker og Modum kommune.  
 
Drammen kommunes eierpolitikk for 2020 – 2024 ble vedtatt av kommunestyret 28.04.2020 og legges 
til grunn for kommunens eierstyring og eierstrategisk arbeid.  
 
I følge vedtatte eierpolitikk så skal «Drammen kommune fremme sine interesser overfor selskapene 
gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter» og styret i selskapet har det overordne 
ansvaret for forvaltningen av selskapet. 
 
Drammen kommune forventer at selskapene tar miljøansvar. Selskapenes arbeid med miljøspørsmål må 
skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten. Kommunestyret poengterte i behandlingen 
av eierstrategien at «Dette vil nødvendigvis påvirke hvor omfattende rutiner og systemer de ulike 
selskapene må utvikle for å sikre at virksomheten tar nødvendige miljøhensyn. Drammen kommune 
forventer at selskapene jobber aktivt med å redusere egne klimagassutslipp og setter mål om en 
reduksjon som er i tråd med Drammen kommunes ambisjoner for klimagassutslipp.» 
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I spørsmål 57 (2020) fra Knut Gjerde (FRP): Avfallsordning for hyttene i Drammensmarka så er 
«Statusrapport for Fremtidig hytterenovasjon i Nye Drammen kommune» vedlagt. 
 
Statusrapporten fra i fjor peker på to plasseringer på nordsiden av elva og en plassering på sørsiden. 
 
For hytteområde nord-vest så er Årbogen valgt som oppstillingsplass hvor mange passerer her på vei 
hjem fra hyttene. Det er lagt til grunn at det skal være to plasseringer på nordsiden av elva. For området 
som skal dekke behovet for eksempelvis Nerdammen / Solbergskogen / Finnemarka og Solberg 
hytteeierforening som var eksplisitt nevnt i spørsmål 57, så er nåværende plassering i Myrabakken. 
Dette er en plassering som er på vei inn /ut av hytteområdet.  
 
Alternativt kunne det vært vurdert mer enn to oppstillingsplasser for hyttene på nordsiden av elva for å 
få en høyere dekningsgrad. Det må gjøres en avveining av RfD mellom hva som er hensiktsmessig i 
forhold miljø og klimagassutslipp. Uavhengig av dette så er det gitt visse kriterier i forhold til 
oppstillingsplass: 

- God tilgjengelighet for hyttene 
- Kjørbar vei for renovasjonsbil 
- Plant og godt drenert område 
- Fri høyde 9 meter 
- Tilgjengelighet for renovasjonsbil 
- Aksept fra grunneier 

 
Representanten reiser spørsmål om plassering kunne vært på parkeringsplassen til hyttefeltene. Det 
antas da at det menes parkeringsplass før Nerdammen. En gruset skogsbilvei med begrenset veibredde 
er lite egnet til å kjøre stor renovasjonsbil opp og ned sommer og vinterstid. Hytteeiere på nedsiden av 
parkeringsplassen vil da også måtte kjøre oppover veien for å levere avfall. En plassering ved inngangen 
til hytteområdet vil redusere klimagassutslippene i tråd med kommunestyrets vedtak. En 
oppstillingsplass ved parkeringsplassen til Nerdammen vil øke klimagassutslippene i strid med 
kommunestyrets vedtatte eierstrategi og vil ikke dekke RfDs kriterier for en oppstillingsplass.  
 
I spørsmålet så vises det til «Dette fører til at enkelte hytteeiere må kjøre forbi sitt eget hjem som har 
egne, betalte søppeldunker, for å levere søppel i det pålagte anlegget. Når dette er en påtvunget 
hytterenovasjon som pålegger hytteeierne unødvendige ekstrakostnader, bør det forventes at 
plasseringen er funksjonell for hytteeierne.» 
 
Dette vil kunne gjelde f.eks de som har bostedsadresse på veien Bergås terrasse og Bergåsveien nær 
markagrensa ved inngangen til hytteområdet. Myrabakken starter ved vestenden av veien Bergås 
terrasse, slik at da må de som bor i veien Bergås terrasse måtte kjøre til enden av veien man bor for å 
levere hytteavfallet. 
 
Det vises til at «I disse tider hvor det arbeides for mindre biltrafikk i Drammensområdet, kan det virke 
snodig at hytteeierne skal måtte kjøre 8 kilometer for å kaste søppel under ferier». Forutsetninger er da 
at man reiser opp til hytta og har med seg alt man trenger for hele ferien og ikke reiser ned til sentrum 
for å handle. Dersom man i løpet av lengre ferier reiser ned til sentrum for å handle og dermed passerer 
oppstillingsplassen vil plasseringen ved Myrabakken ikke generere økte klimagassutslipp.  
 
For å oppsummere representantens spørsmål «Kan kommunen påvirke RFD til å endre sitt standpunkt 
om lokalisering av avfallsanleggene?» så er det to formelle måter å gjøre det på. Enten gjennom et 
vedtak i kommunestyret eller at ordfører fremmer forslag til vedtak i representantskapet som eier i 
selskapet. 
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Praksis er nå at kommunestyret vedtar den overordnede eierpolitikken. Utvikling av selskapsspesifikke 
eierstrategier for behandling i formannskapet og kommunestyret vil komme fremover. Inntil nye 
eierstrategier er utarbeidet og vedtatt er det naturlig at eksisterende strategier og mål fra før 
kommunesammenslåingen ligger til grunn for selskapenes virksomhet. For RfD så ble eierstrategien sist 
oppdatert i 2016. Styringsdialogen mellom Drammen kommune som eier og selskapet er på et 
overordnet nivå. Den enkeltvise lokalisering av oppstillingsplass for hytteavfall er ikke noe Drammen 
kommune i kraft av sin eierposisjon i selskapet tar stilling til. 
 
I spørsmål 57 svarte selskapet at «RfD er løpende i dialog med kommune, grunneiere og hytteeiere om 
beholderplasseringer, og er åpne for innspill. Dette gjelder også i denne konkrete saken.» Så dersom 
Solberg hytteeierforening eller andre har alternative forslag til plasseringer som dekker kriteriene for 
plassering av oppstillingsplass samt at grunneier ønsker å leie ut arealet så bes de ta kontakt med 
selskapet. 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


