
IN 1/17 Interpellasjon til kommunestyremøte 14.02.2017 – om 
endring av renovasjonsforskriften 

 

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2017  

Representanten Stig Rune Andreassen, FrP, la fram følgende interpellasjon i kommunestyret: 

«Interpellasjon til kommunestyremøte 14.2. 2017  

om endring av renovasjonsforskriften 

Jeg har fått flere meldinger om at vi politikere har vedtatt en for vanskelig 

henteordning for avfall! 

Renovasjonsforskriftene for Sunndal kommune, § 9 ble endret juni 2016 til: 

  

    Oppsamlingsenheten skal plasseres slik at avstanden til offentlig veg ikke 

overstiger 5 m på hentedagen 

  

Noen av våre eldre og uføre borgere har store vanskeligheter med  

å fylle kravet.  

Vi vil at eldre og uføre borgere som ønsker det, skal kunne bo i eget hjem.  

  

Andre kommuner hjelper sine borgere. For eksempel Karlsløy kommune har 

følgende regler i sin avfallsforskrift: 

 
Vi foreslår derfor dette tillegget til § 9 i vår forskrift: 

  

Eldre og uføre kan søke kommunen om dispensasjon til kravet om største 

henteavstand på 5 meter.» 

  

 

 

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende svar på interpellasjonen fra Stig Rune Andreassen: 

«Svar på interpellasjon fra Stig Rune Andreassen: 

Om endring av renovasjonsforskriften 

 

I en interpellasjon i kommunestyret foreslår Stig Rune Andreassen følgende tillegg til § 9 

Sunndal kommunes Forskrift om husholdningsavfall: 



Eldre og utføre kan søke kommunen om dispensasjon til kravet om største 

henteavstand på 5 meter. 

Bakgrunnen for forslaget er endringene i forskriften som ble vedtatt i kommunestyret den 15. 

juni 2016. Da ble blant annet henteavstanden for dunker endret fra maksimalt 10 meter til 

maksimalt 5 meter fra offentlig veg på hentedagen. 

I etterkant har jeg som Andreassen blitt kontaktet av eldre som sliter med å få trillet ut tunge 

søppeldunker så de står nær nok offentlig veg på hentedagene. Dette er eldre som ønsker å bo 

hjemme så lenge som mulig, men som opplever at den nye og kortere henteavstanden for 

søppeldunker gjør dette vanskeligere for dem. 

Det beste er selvfølgelig om gode naboer kan hjelpe eldre og uføre i nabolaget med å trille fram 

søppeldunkene på hentedagene. Samtidig har jeg forståelse for at dette ikke er like lett å få til i 

alle tilfeller. Og – jeg er opptatt av at kommunen legger forholdene best mulig til rette for at 

aldre og uføre kan bo hjemme og greie seg mest mulig selv. 

Jeg støtter derfor forslaget fra Andreassen, og anbefaler kommunestyret å gjøre det samme.» 

 

VOTERING: 

Interpellasjonen fra Stig Rune Andreassen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i renovasjonsforskriften § 9: 

  

Eldre og uføre kan søke kommunen om dispensasjon til kravet om største henteavstand på 5 meter. 
 

 

 

Utskrift til: Teknisk sjef for videre oppfølging. 

 

 

Rett utskrift 17.02.2017: 

 

Brit H. Resell 

utvalgssekretær 


