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Helårsrenovasjon for fritidsboliger

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/01025-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 03.04.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Eiere av fritidsboliger i Ås kommune gis mulighet for å velge mellom
helårsrenovasjon og hytterenovasjon. Ikrafttredelse fortløpende etter vedtak.

Ås, 19.03.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyre

Vedlegg:
Forskrift for husholdningsavfall i Ås kommune, E-post fra Follo Ren IKS datert
170314.msg

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
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Saksutredning:

Sammendrag:
Ås kommune tillater ikke helårsrenovasjon for fritidsboliger. Mange av fritidsboligene i
kommunen benyttes som bolig, og det er et økende problem med avfall fra disse
eiendommene i vinterhalvåret. Rådmannen ser nå at det er nødvendig å la
fritidsboliger få helårsrenovasjon for å hindre at det oppstår forurensningsproblemer
med avfall i og rundt kommunens hytteområder.

Fakta i saken:

Renovasjonsløsning for fritidsboliger:
Kommunestyret i Ås vedtok for mange år tilbake at fritidsboliger i Ås kommune ikke
skal få helårsrenovasjon, kun hytterenovasjon. Bakgrunnen for vedtaket var at det
ikke skulle tilrettelegges for at folk kan bosette seg i fritidsboliger. Innsamling av
hytterenovasjon er begrenset til perioden 15. mars –15. oktober.

De fleste fritidsboliger i kommunen har fortsatt bare hytterenovasjon, men det har
feilaktig blitt gitt helårsrenovasjon til noen fritidsboliger opp gjennom årene.

Ås kommune og Follo Ren IKS har i flere år merket en økende tendens til at eiere av
fritidsboliger ønsker å gå over til helårsrenovasjon. Årsaken til dette er todelt:

1. Mange ønsker å benytte fritidsboligen som hytte også i perioden fra 15.
oktober til 15. mars.

2. Flere og flere fritidsboliger blir tatt i bruk som boliger.

Når folk bosetter seg –ofte med hele familier –i fritidsboliger og ikke får hentet avfall
i perioden 15. oktober –15. mars, oppstår det et forurensningsproblem. Avfall blir
kastet i friområder, hager, grøfter osv. Mange kjøper grønne ekstrasekker som de
setter frem for henting i utkanten av hytteområdene. Ekstrasekker kan kjøpes for kr.
50 per stykk hos enkelte dagligvareforretninger, byggevareforretninger og
bensinstasjoner i området. De selges også på gjenvinningsstasjonene.
Ekstrasekken settes ved siden av en restavfallsbeholder med løpende abonnement
på ordinær tømmedag.

Det største problemet foreligger ved Tømrernes feriehjem. Dette er naturlig fordi
dette feltet er det største hytteområdet i Ås kommune. Problemene som oppstår er
beskrevet i vedlagte e-post fra Follo Ren IKS. Flere av hyttene benyttes som bolig,
og i vintersesongen settes grønne ekstrasekker ved Nessetveien/innkjørselen til
Nedre Bekk vei. Her er det ingen restavfallsbeholdere med løpende abonnement, og
renovatøren skal derfor teoretisk sett ikke ta med seg disse sekkene. For å få
forhindre forurensningsproblemer, har Follo Ren IKS likevel sendt ekstra biler for å få
hentet disse sekkene. Dette medfører ekstrakostnader som påføres kommunens
øvrige abonnenter. Dersom avfallet blir stående, kommer det fugler, mus, rotter og
andre skadedyr som drar avfallet utover. I tillegg skjer det ofte at folk setter fra seg
annet type avfall rundt slike samlingssteder, også spesialavfall.

Frogn og Nesodden kommuner, tillater helårsrenovasjon på fritidsboliger for de som
ønsker dette.
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Vurdering:
Rådmannen ser at det er nødvendig å la fritidsboliger få helårsrenovasjon for å
hindre at det oppstår forurensningsproblemer med avfall i og rundt kommunens
hytteområder.

Ulempen med å tillate helårsrenovasjon, er at det blir enklere å bosette seg i
fritidsboliger. Erfaringen fra de siste årene, viser imidlertid at folk bosetter seg i
fritidsboliger uansett. Som forurensningsmyndighet mener rådmannen derfor at det
er riktig å tillate helårsrenovasjon for fritidsboliger.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunal renovasjonsordning drives til selvkost og det har derfor ingen økonomisk
konsekvens for kommunen.

Dersom Follo Ren IKS må fortsette å hente ekstrasekker fra hytteområdene utenom
ordinære tømmeruter, vil dette medføre økte kostnader. Disse kostnadene vil bli
overført til abonnentene og medføre høyere gebyr for kommunens øvrige
abonnenter.

Alternativer:
Et alternativ til ikke å tillate helårsrenovasjon på hytter, er at kommunen aktivt går inn
og sørger for at fritidsboliger ikke blir bebodd. Dette er ressurskrevende, og kan trolig
ikke gjennomføres med dagens ressurser/bemanning.

Dersom helårsrenovasjon ikke tillates på fritidsboliger, men folk likevel får lov til å bo i
fritidsboligene, vil problemene med husholdningsavfall som dumpes på egen og
andres eiendom, bare fortsette.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at Ås kommune tillater helårsrenovasjon for fritidsboliger for å
unngå at det oppstår forurensningsproblemer med avfall i og rundt hytteområdene.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Fortløpende.


