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Pepperstad skog, 24.06.08

Uttalelse vedrørende forslag til ny renovasjonsordning i Vestby Kommune.
Vi viser ril Deres informasjonsbrev datert 7.3.2008 til velforeningene i Vestby kommune.
Vi viser også til Deres befaring den 09.04.08 og informasjon gitt på Wessel vel sin
generalforsamling 27.5.2008.
Wessel vel er svært positive til at renovasjonsordningen endres i kommunene. De foreslåtte
tiltakene vil gjøre det enklere å sortere avfallet fra husholdningen direkte ved kilden. Etter vår
oppfatning vil dette øke sorteringsgraden vesentlig. Vi ser det også som svært positivt at dette
vil medføre at sorteringsstasjonen i Mats vei i forbindelse med dette vil bli fjernet. Denne
stasjonen har hvert et stort problem, med svært mye søppel som flyter rundt og den blir
tilstadighet utsatt for hærverk og ødeleggelser.
Wessel vel er i utgangspunktet positiv til den foreslåtte standard løsning med 3 beholdere
plassert ved hver eiendom. Wessel vel er av den oppfatning at avfallsbeholderne må tillates
plassert inntil vær bolig, dvs omtrent der de i dag er plassert.
Wessel vel er likevel helt klar på at ordningen må gjøres så fleksibel som mulig. Denne
fleksibiliteten må ordningene som nabo renovasjon, dvs. at naboer kan enes om felles
avfalsbeholdere.. Det må kunne tilrettelegges for at enkle kan ønske lengre tømmefrekvens,
dette kan f.eks. være pensjonister eller enkelt husholdninger med lite avfall.
Renovasjonsordningen bør organiseres slik at den økonomisk motiverer brukerne til å
minimere mengden restavfall.
Wessel vel mener videre at det må tilrettelegges for en hjemmekomposteringsordning. Dette
er en svært miljøvennlig metode som det antas et flere av beboeren vil benytte seg av. Dette
kan også medføre at mindre hageavfall dumpes i skogen rundt pepperstad.
Oppsummering av synspunkter fra Wessel vel
•

Ny renovasjonsordning innføres snarest

•

Standard løsning med 3 beholdere og tømmefrekvens som foreslått av Movar

•

I tillegg bør det være en beholder til oppsamling av plast avfall. Plastsekker som
ligger i forslaget vil fungere dårlig og virke uhensiktsmessig for brukerne.

•

Ordningen må være fleksibel med muligheter for:
o Lengre tømmefrekvens
o Naborenovasjon

o Fellesløsninger der det ønskes
o Hjemmekompostering
o Tilpassingene forutsetter lavere gebyr
•

Fjerning av innsamlingsstasjon i Matsvei

Vi håper med disse innspillene å ha bidratt til at Movar i samarbeid med Vestby Kommune
kommer frem til en ny fleksibel og brukervennlig renovasjonsordning, som bidrar til mindre
avfall med en forbedret kildesortering.
Med hilsen
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