Saksprotokoll
Hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene 20182030.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/23138
Eigil Movik

Behandlet av
1 Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv
2 Hovedutvalg for teknisk sektor
3 Formannskapet
4 Bystyret

Møtedato
08.11.2017
07.11.2017
21.11.2017
14.12.2017

Saknr
32/17
96/17
93/17
179/17

Formannskapets vedtak/innstilling
1. Hovedplanen vedas med foreslåtte mål, strategier og tiltak.
2. Planen rulleres hvert 4. år.
3. Tiltak som gjennomføres med bakgrunn i planen, skal synliggjøres i årlige budsjetter
og økonomiplaner.
4. For å finansierer tiltak i handlingsprogramperioden, 2018 – 2021, økes lånerammen
med 61 MNOK, inkludert sikkerhetsmargin i tiltakenes kostnadskalkyler. Det gir
selskapet en samlet låneramme på 172 MNOK. Endring av selskapsavtalen legges
fram i egen sak for eierkommunene.
5. Det må gjennomføres en utredning som vurderer muligheten av å videreutvikle det
eksisterende optiske sorteringsanlegget i Bjorstaddalen med en egen sorteringslinje
for innholdet i restavfallsposene. En slik utredning vil gi et bedre beslutningsgrunnlag
for framtidig valg av lokalitet og metode for sortering av restavfallet fra
husholdningene.
6. Ingen bygningsmessige tiltak igangsettes før utredningen er gjennomført, jmf pkt. 5 i
innstillingen.
Bystyret har behandlet saken i møte 14.12.2017 sak 179/17
Møtebehandling
Daglig leder av Renovasjon i Grenland var tilstede under behandling av saken.
Votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Bystyrets vedtak
1. Hovedplanen vedas med foreslåtte mål, strategier og tiltak.
2. Planen rulleres hvert 4. år.
3. Tiltak som gjennomføres med bakgrunn i planen, skal synliggjøres i årlige budsjetter
og økonomiplaner.
4. For å finansierer tiltak i handlingsprogramperioden, 2018 – 2021, økes lånerammen
med 61 MNOK, inkludert sikkerhetsmargin i tiltakenes kostnadskalkyler. Det gir
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selskapet en samlet låneramme på 172 MNOK. Endring av selskapsavtalen legges
fram i egen sak for eierkommunene.
5. Det må gjennomføres en utredning som vurderer muligheten av å videreutvikle det
eksisterende optiske sorteringsanlegget i Bjorstaddalen med en egen sorteringslinje
for innholdet i restavfallsposene. En slik utredning vil gi et bedre beslutningsgrunnlag
for framtidig valg av lokalitet og metode for sortering av restavfallet fra
husholdningene.
6. Ingen bygningsmessige tiltak igangsettes før utredningen er gjennomført, jmf pkt. 5 i
innstillingen.
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