Trondheim kommune

Saksframlegg
Aktiv innsats mot forsøppling av offentlig uterom. Evaluering av forsøksordning med forslag om
videreføring.
Arkivsaksnr.: 07/41382
Forslag til vedtak/innstilling:
Bystyret slutter seg til at den fremlagte ”Evalueringsrapport fra Trondheim kommune sendes Kommunalog regionaldepartementet, og at ordningen anbefales videreført som permanent ordning med de forslag til
forbedringer som fremkommer i rapportens konklusjoner.
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Trondheim kommune

Saksutredning:
Bakgrunn
Trondheim kommune startet i 2005 en forsøksordning med myndighetsoverdragelse (håndhevelse og rett
til å ilegge tvangsmulkt) i forhold til enkelte bestemmelser i ”Politivedtekt for Trondheim kommune”,
knyttet til §§ 4 og 5 om bl a forsøpling og strøplikt.
Kommunal- og regionaldepartementet har bedt om en evaluering av forsøksordningen ved
prøveperiodens utløp 31.12.2008.
Evalueringen følger som saksvedlegg 1.
Konklusjoner fra evalueringen
Uten de gjennomførte kontrolltiltakene i prøveperioden, er det grunn til å tro at forsøplingsforholdene nå
hadde vært verre og strøingen dårligere i Trondheim, og spesielt gjelder dette Midtbyen.
Rådmannen mener derfor at ordningen bør videreføres permanent med de tilpasninger gjennom lov og
retningslinjer som evalueringen fra de tre forsøksbyene Oslo, Bergen og Trondheim påpeker. Folk i
Trondheim har gjennom en spørreundersøkelse gitt uttrykk for det samme. Også Næringsforeningen i
Trondheim / Midtbygruppen stiller seg bak en videreføring.
Uten en kommunal myndighet til håndhevelse av de aktuelle bestemmelsene, frykter rådmannen at politiet
fortsatt vil nedprioritere disse oppgavene, - sågar bortprioritere dem helt. For miljøbyen Trondheim vil
dette være en svært uønsket situasjon.
Håndhevelsesregimet bør være strengere. Miljøgebyrene bør økes betydelig fra de nåværende kr 500, og
vurderes differensiert. Det bør vurderes muligheten for en utvidelse av det kommunale myndighetsområdet
til også å kunne kreve identifikasjon på personnivå for lettere å kunne ansvarliggjøre ”aktive” forsøplere
på gata.
Det bør etableres forskrifter / retningsgivende normer for utøvelse av kontrolltjenesten, - nasjonale (felles)
og lokale, gjerne i et samarbeid mellom de tre forsøksbyene.
Ordningen har avdekket at gårdeier blir den som sanksjonene i praksis kan rettes mot. Folks oppfatning
(jfr spørreundersøkelse) er klar på at andre også må ansvarliggjøres i langt sterkere grad. Dette gjelder
spesielt leietakere som storkiosker og gatekjøkken. Rådmannen mener også at disse gjennom lovverk og
politivedtekter bør få et tydeligere ansvar for den forsøpling deres virksomhet forårsaker.
Gebyrmidlene må tilfalle kommunen som bidrag til dekning av kostnadene knyttet til myndighetsutøvelsen.
Dette bør også gjelde ved gebyrileggelser med hjemmel i Forurensningsloven. Dette vil være viktige
miljøpolitiske tiltak og samtidig insitamenter for god innsats fra kommunens side for å løse et økende
samfunnsproblem.
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Trondheim kommune
Rådmannen i Trondheim, 06.02.2009

Håkon Grimstad
kommunaldirektør

Bjørn Ekle
stabsjef

Vedlegg
Saksvedlegg 1: Evalueringsrapport fra Trondheim kommune
Utrykt saksvedlegg : Brukerundersøkelse om forsøpling i Midtbyen
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