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Behandling:
Geir Waage (Ap) foreslo pva A, H, SV, Sp, MDG:
Bystyret ber staten legge til rette for langt høyere gebyrer for forsøpling av uterom i storbyene, med
en maksimalsats som ligger på 5000 kr. Kommunene må få anledning til å lage differensierte
bøtesatser mellom privatpersoner og næringsliv.
Kommunen skal søke å inngå frivillige avtaler med næringslivet om å styrke oppryddingen i
Trondheim sentrum, særlig i helgene. Utenom sommersesongen tømmes ikke søppelbøttene i
midtbyen i helgene, noe som byr på utfordringer enkelte helger ellers i året. For å avbøte denne
situasjonen, ber bystyret Rådmannen gå i dialog med Dagsverket, eller liknende prosjekter, for å
sjekke muligheten til å involvere disse i tømming av søppelbøttene i sentrum på lørdags
ettermiddager.
Bystyret ber også Rådmannen gå i dialog med gårdeiere i midtbyen for å sjekke ut muligheten for å
oppbevare søppelsekkene fram til innhenting mandag morgen. Kommunen stiller med nødvendig
utstyr til de som gjennomfører tømminga.
Kjetil Utne (H) foreslo:
Samarbeidet med frivillige organisasjoner om å bidra til opprydding og redusert forsøpling styrkes.
Kjetil Utne (H) fremmet følgende merknad:
Merknadsstillerne aksepterer ikke at problemet med forsøpling øker. Forsøpling gjør byen utrivelig
og utgjør i verste fall en betydelig helserisiko. Den viktigste årsaken til forsøplingen av byen er at
enkeltpersoner ikke håndterer avfall riktig. Alle som bor eller oppholder seg i Trondheim har plikt til å
ta vare på våre felles arealer og på byen vår.
Jon Gunnes (V) fremmet følgende merknad pva V og FrP:
Forsøplingsnivået i Midtbyen er for høyt i helgene. Bystyret ber rådmannen organisere den
kommunale oppryddingen slik at forsøplingen i helgene blir dempet kraftig. Trondheim Bydrift må
disponere mannskapet slik at oppryddingen i helgene blir prioritert høyere enn i dag. Et alternativ er å
sette jobben ut på anbud for å nå målsettingen om en renere by.
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Det drøftes en tidobling av gebyret for forsøpling. I Trondheim er den aktuelle myndigheten til
håndhevelse og gebyrileggelse delegert til Trondheim Parkering KF. Dette tenkes videreført som en
permanent ordning.
Merknadsstillerne vil påpeke det prinsipielt betenkelige med en slik delegasjon av bøtelegging til
Trondheim Parkerings trafikkbetjenter etter politivedtekten, samtidig som gebyret blir såpass høyt.
Det store antallet ettergitte bøter kan gi indikasjoner på at det er utfordringer mht bevissikring og
skjønnsvurderinger rundt disse.
Det anbefales derfor ikke at det gjennomføres så store økninger i gebyret som angitt i saken.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
1. Bystyret vedtar en forpliktende opptrappingsplan for ressursbruken til renovasjon, rydding og
tømmehyppighet av søppeldunker i Midtbyen.
2. Bystyret ber om at det utplasseres søppeldunker på parkeringsplasser og strategiske
utfartssteder i tilknytning til bymarkområdene.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
I tilknytning til saken drøftes det innføring av en emballasjeavgift som skal ilegges hurtigmatutsalg o.a
for å få økte inntekter øremerket opprydding. Merknadsstiller vil stille seg negativ til dette. En slik
avgift vil kunne være konkurransevridende og bidra til at det personlige ansvaret for å hindre
forsøpling blir uthulet.
Hans Borge (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bystyret ber rådmannen vurdere å utplassere større avfallsdunker i midtbyen.
Jan Bojer Vindheim (MDG) tok opp sin merknad fra byutviklingskomiteen 12.3.2009:
Bystyret vil ha utredet muligheter for å pålegge hurtigmatutsalg mv et gebyr som dekker det
merarbeidet opprydding etter deres virksomhet medfører.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Waages forslag ble vedtatt mot 16 stemmer (13FrP, 3R).
Utnes forslag ble enstemmig vedtatt.
Borges forslag ble enstemmig vedtatt.
Dahlberg Hauges forslag fikk 31 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 1PP, 1DEM) og falt.
SV trakk sin støtte til flertallsmerknaden fra komiteen.
Ap, SV, V, R, Sp, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra MDG.
Ap, FrP, KrF, PP sluttet seg til merknaden fra H.
PP sluttet seg til merknaden fra V/FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
H, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret slutter seg til at den fremlagte ”Evalueringsrapport fra Trondheim kommune sendes
Kommunal- og regionaldepartementet, og at ordningen anbefales videreført som permanent ordning
med de forslag til forbedringer som fremkommer i rapportens konklusjoner.
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Bystyret ber staten legge til rette for langt høyere gebyrer for forsøpling av uterom i storbyene, med
en maksimalsats som ligger på 5000 kr. Kommunene må få anledning til å lage differensierte
bøtesatser mellom privatpersoner og næringsliv.
Kommunen skal søke å inngå frivillige avtaler med næringslivet om å styrke oppryddingen i
Trondheim sentrum, særlig i helgene. Utenom sommersesongen tømmes ikke søppelbøttene i
midtbyen i helgene, noe som byr på utfordringer enkelte helger ellers i året. For å avbøte denne
situasjonen, ber bystyret Rådmannen gå i dialog med Dagsverket, eller liknende prosjekter, for å
sjekke muligheten til å involvere disse i tømming av søppelbøttene i sentrum på lørdags
ettermiddager.
Bystyret ber også Rådmannen gå i dialog med gårdeiere i midtbyen for å sjekke ut muligheten for å
oppbevare søppelsekkene fram til innhenting mandag morgen. Kommunen stiller med nødvendig
utstyr til de som gjennomfører tømminga.
Samarbeidet med frivillige organisasjoner om å bidra til opprydding og redusert forsøpling styrkes.
Bystyret ber rådmannen vurdere å utplassere større avfallsdunker i midtbyen.
FLERTALLSMERKNAD – DEM, H, FrP, KrF, MDG:
Bystyret ber rådmannen sette i gang en informasjonskampanje som påpeker hundeeiernes ansvar for
å plukke opp hundeskit (iht politivedtektene).
FLERTALLSMERKNAD – MDG, Ap, SV, V, R, Sp, PP, DEM:
Bystyret vil ha utredet muligheter for å pålegge hurtigmatutsalg mv et gebyr som dekker det
merarbeidet opprydding etter deres virksomhet medfører.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, KrF, PP:
Merknadsstillerne aksepterer ikke at problemet med forsøpling øker. Forsøpling gjør byen utrivelig
og utgjør i verste fall en betydelig helserisiko. Den viktigste årsaken til forsøplingen av byen er at
enkeltpersoner ikke håndterer avfall riktig. Alle som bor eller oppholder seg i Trondheim har plikt til å
ta vare på våre felles arealer og på byen vår.
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