Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Bystyret
26.03.2009
3/09

Resultat:

Behandlet

Arkivsak:
Tittel:

08/34990
KOMMUNAL HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT
AVFALLSMENGDE 2008-2011

Behandling:
Terje Justin Østhus (Frp) foreslo følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber om at det utredes og legges fram en sak vedrørende muligheter for installasjon av
miljøkvern i private husholdninger.
Dette som et tiltak for å redusere den totale avfallsmengden og fremme miljøriktig håndtering av
organisk husholdningsavfall.
Tone Stav (H) foreslo følgende merknad:
Vi synes det er positivt med gjenbruk av kommunens inventar og arbeidstrening til formålet. Med
dagens økonomiske situasjon kan vi ikke forsvare økte resurser til dette, men vi kan ha økt fokus på
arbeidstrening til gjenbruk og se om vi kan bruke de ressursene vi har annerledes.
Arne Byrkjeflot (Rødt) foreslo følgende tilleggsforslag:
Bystyret forutsetter at Remida og Gjenbrukssentralen opprettholdes.
Hilde Opoku (SV) foreslo følgende merknad:
1. Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å utvikle virkemidler for å redusere den private
avfallsveksten.
2. Bystyret ber rådmannen om å videreutvikle, gjerne i samarbeid med andre, det
holdningsskapende arbeidet om avfallsreduksjon slik ar nødvendigheten av dette forstås i lys av
dagens miljø- og klimakrise.
Informasjonen må nå ut til alle kommunens ansatte etter modell av Grønn barneby – og
etterstrebes å nå befolkninga for øvrig.
Roar Aas (Ap) fremmet følgende tillegg:
5.3.1 Mål
Det legges inn i anbudskriteriene at ved bygging/rehabilitering av kommunale bygg skal
kildesorteringsgraden være minimum 60% som pålagt i avfallsforskriften, innen 2016 skal dette økes
til 80%
5.3.2 Tiltak og implementering
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Kommunen skal være i front når det gjelder løsninger med god materialutnyttelse og miljøvennlig bruk
av byggematerialer ved kommunale bygg.
5.5 Holdningsskapende arbeid rettet mot bysamfunnet for øvrig
Gjenbrukstasjoner blir opprettet i alle bydeler. Det må være mulig og levere glass, metall, batteri,
lyspærer, lysstoffrør og sparepærer på samme sted.
Dette må gjøres kjent i nærmiljø/skole
Votering:
Innstillingens avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 5.3.1 ble vedtatt mot 13 stemmer (13FrP).
Innstillingens pkt. 5.3.2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 5.5 fikk 7 stemmer (3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Innstillingens pkt. 2.3.7 ble enstemmig vedtatt.
Østhus tilleggsforslag fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots tilleggsforslag fikk 7 stemmer (3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Flertallsmerknad 1 fra komiteen fikk tilslutning av PP, V og Rødt.
Flertallsmerknad 2 fra komiteen fikk tilslutning av PP, V og Rødt.
Høyres merknad fikk tilslutning av FrP og PP og ble dermed en mindretallsmerknad.
SVs merknad 1 fikk tilslutning av Rødt, KrF, V, Ap, Sp og MDG og ble en flertallsmerknad
SVs merknad 2 fikk tilslutning av KrF, Sp, Ap, MDG og V og ble en flertallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret vedtar de mål og tiltak som er beskrevet i ”Kommunal handlingsplan for redusert
avfallsmengde 2008-2011”
Tillegg til 5.3.1 Mål
Det legges inn i anbudskriteriene at ved bygging/rehabilitering av kommunale bygg skal
kildesorteringsgraden være minimum 60% som pålagt i avfallsforskriften, innen 2016 skal dette økes
til 80%
Tillegg til 5.3.2 Tiltak og implementering
Kommunen skal være i front når det gjelder løsninger med god materialutnyttelse og miljøvennlig bruk
av byggematerialer ved kommunale bygg.
Tillegg til 2.3.7:
Det som Fretex ikke ønsker å distribuere, kan vurderes distribuert gjennom andre system.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, SV, R, KrF, Sp, MDG, DEM, PP, V, R:
Trondheim kommune utvider samarbeidet med Fretex på Hegstadmyra og ser på muligheten for og få
til produksjon av sjoddi.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, Ap, H, SV, Sp, MDG, DEM, PP, V, R:
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Trondheim kommune skal arbeide aktivt for å påvirke en redusert bruk av plast generelt, og ta
initiativ i forhold til handelsstanden for å minske bruken av bæreposer i plast i Trondheim.
FLERTALLSMERKNAD – SV, R, KrF, V, Ap, Sp og MDG:
Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å utvikle virkemidler for å redusere den private
avfallsveksten.
FLERTALLSMERKNAD – SV, KrF, Sp, Ap, MDG og V:
Bystyret ber rådmannen om å videreutvikle, gjerne i samarbeid med andre, det holdningsskapende
arbeidet om avfallsreduksjon slik ar nødvendigheten av dette forstås i lys av dagens miljø- og
klimakrise.
Informasjonen må nå ut til alle kommunens ansatte etter modell av Grønn barneby – og etterstrebes å
nå befolkninga for øvrig.
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