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AVVIKLINGEN AV GEBYRORDNINGEN. STATUS FOR SESONGEN
2010/2011 OG VIDEREFØRING

Behandling:
Åsmund Sunde Valseth (R) foreslo alternativ til innstillingen pkt. 5:
Bystyret ber vegdirektoratet gjenninnføre piggdekkavgift i Trondheim fra og med piggdekksesongen
2011/2012.
Jan Bojer Vindheim (MDG) tok pva MDG og SV opp sitt forslag fra byutviklingskomiteen
31.5.2011:
Bystyret ber Vegdirektoratet gjeninnføre piggdekkavgift i Trondheim fra og med piggdekksesongen
2011/2012.
Trond Svenkerud (PP) foreslo tillegg til innstillingen pkt 3:
Inkludert fortau, gang- og sykkelveger.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp Sigmund Ofstads (FrP) forslag fra byutviklingskomiteen
31.5.2011:
Bystyret vedtar at det ikke er aktuelt å gjeninnføre piggdekkavgift i Trondheim.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Innstillingen unntatt pkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Dahlberg Hauges forslag fikk 14 stemmer (12FrP, 1PP, 1DEM) og falt.
Vindheims og Sunde Valseths forslag fikk 12 stemmer (7SV, 3R, 2MDG) og falt.
Innstillingen pkt 4 ble vedtatt mot 7 stemmer (7SV).
Innstillingen pkt 5 ble vedtatt mot 26 stemmer (12FrP, 7SV, 3R, 2MDG, 1PP, 1DEM).
Svenkeruds forslag fikk 38 stemmer (13H, 12FrP, 7SV, 2R, 2MDG, 1PP, 1DEM) og falt.

VEDTAK:
1.

Bystyret tar orienteringen om vintersesongen 2010/2011 uten piggdekkgebyr til etterretning.
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2.

Bystyret vedtar at dekkrefusjonsordningen videreføres fram til 31.12.2011 etter samme
prinsipper som forrige sesong. Ordningen omfatter bileiere bosatt i Trondheim, bileiere som
studerer i Trondheim og bileiere som bor i annen kommune og jobber i Trondheim.

3.

Bystyret slutter seg til foreslått bidrag fra piggdekkfondet til økt vinterdriftstandard på kommunalt
vegnett

4.

Det har blitt bedre byluft i Trondheim fra 1990-tallet og fram til 2010

5.

Bystyret ber om at Vegdirektoratet ikke gjeninnfører piggdekkavgift i Trondheim før det
gjennom målinger fastslås at luftkvaliteten er vesentlig forverret over tid

6.

Trondheim kommune skal arbeide aktivt for å motivere bilistene til å kjøre piggfritt

7.

Luftkvaliteten skal overvåkes kontinuerlig, og arbeidet med renhold av vegbanen samt
støvdempende tiltak må holdes på et høyt nivå.
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