Møteprotokoll
Representantskapsmøte VKR
Møtedato:
Møtested:

Mandag 22.02.2021
Teams

Tid: 10.00 – 11.30

Behandla saker:
I.

Høringsuttalelser for ny forskrift renovasjon og avløpsslam med
utkast til saksframlegg/mal for kommunene i Valdres.

II.

Klageorgan for VKR

Tilstede:
Etnedal:
Nord Aurdal:
Sør Aurdal:
Vang:
Vestre Slidre:
Øystre Slidre:

Linda Mæhlum Robøle
Knut Arne Fjelltun
Marit Hougsrud
Vidar Eltun
Haldor Ødegård
Odd Erik Holden

Forfall:
Ingen

Fra styret:
Styreleder:

Kristian Sagnes Damstuen

Fra administrasjon VKR:
Daglig leder:
Hallgrim Berg

Underskrifter:

R.sak.nr. 1/21

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE – møte 22.02.2021

Behandling i Representantskapet:
Innkalling, sakliste og sakspapirer var sendt ut pr. epost 15.02.2021. og supplert med sak 3, klageorgan,
22.02.2021

VEDTAK:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Ordstyrer:

Odd Erik Holden

(valgt i møtet)

Underskrive protokoll: Linda Mæhlum Robøle
(valgt i møtet)
Knut Arne Fjelltun
(valgt i møtet)
Referent:
Daglig leder i VKR, Hallgrim Berg

R.sak.nr. 2/21

Høringsuttalelser for ny forskrift renovasjon og avløpsslam

Behandling i Representantskapet:
Styreleder Kristian Damstuen gjenomgikk bakgrunn, saksgang og innspill i høringsrunden:
-

Definisjon, privat veg open for allmenn ferdsel

-

Avstand frå veg til oppsamlingsutstyr.

-

Godkjenning av plassering av oppsamlingsutstyr

-

Eierskap til oppsamlingsutstyr og vedlikehold av dette

I møtet kom det opp nye momenter som ønskes vurdert.
Følgende punkter ble oversendt skriftlig:
•

Odd Erik Holden.

Pkt i forslag til forskrift om husholdningsavfall:
§ 11-2. Standplass (sted for plassering av oppsamlingsenhet) og manuell transportveg (adkomst)
Ordet SKAL brukt i denne paragafen. Det må då må det avklaras kven som har ansvaret for å gjera avtale med grunneigar
om avfallsstativ eller dunk må plasserast på annan manns grunn.
Dette står i forslaget: «Ligger nærmest mulig kjørbar veg, dvs. at manuell transportveg blir minst mulig og ikke overstiger 15
meter for sekk, og 7,5 meter for trilledunk.»
Dette punktet må i hovudsak gjelde for nye abonnentar, eller andre pålegg. Mange har laga gode løysingar med bygg i ulike
variantar som vi ikkje kan forlange at blir flytta.

•

Linda Mæhlum Robøle.

Forslag:
Tillegg:
§5 e): «Restavfall hentes så nær kilden som mulig».
§6 o): «Privat veg: Veg som ikke vedlikeholdes av det offentlige.»
§7 (siste avsnitt): ……«Ved endring i tømmeruter og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig
betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.»
§11-1 (siste strekpunkt): «, i dialog med abonnentene.»
§21 (første avsnitt): «Det vil først bli gitt melding fra VKR om at eventuelle mangler må rettes».

Øvrige punkter som ble tatt opp i møtet er:
-

Det skal sjekkes med jurist angående eventuell tilbakevirkende forhold for de som har kjøpt sine
egene oppsamlingsenheter. Avskrivingstid.

-

§6 i slamforskrift bør være lik som for renovasjonsforskrifta.

VEDTAK:
Representantskapet sender forslaga til nye forskrifter tilbake til styret i VKR, for behandling av
spørsmåla som er kommet inn.
Det undersøkes med jurist angående om endringer blir så store at forskriftene skal sendes ut på ny
høringsrunde.

R.sak.nr. 3/21

Klageorgan i interkommunale selskap

Behandling i Representantskapet:
Ref. samlet saksfremstilling 3/21.
Vedtak:
Ordfører Haldor Ødegård, ordfører Odd Erik Holden, ordfører Knut Arne Fjelltun, ordfører Linda
Mæhlum Robøle, ordfører Marit Hougsrud og ordfører Vidar Eltun blir valgt som klageorgan i Valdres
Kommunale Renovasjon IKS.

