
 
 
Fra: Elisabeth Haukaas Bjerke <Elisabeth.Bjerke@glor.no>  
Sendt: onsdag 20. november 2019 08:50 
Til: Gunhild Kveine <Gunhild.Kveine@gausdal.kommune.no> 
Kopi: Ingar Husemoen <Ingar.Husemoen@glor.no>; Inge Morten Haave 
<IngeMorten.Haave@glor.no> 
Emne: SV: Plastlevering skei 
 
Hei 
Plast blir det ikke egen brønn på nå, for de som ønsker å sortere ute plast må det derfor leveres 
gjenvinningsstasjonen. Plast fra husholdninger løses per i dag med at man setter frem en sekk ved 
siden av beholder/ brønn på tømmedag. Argumentene for at det ikke innføres i hytteområder nå er 
at dette ikke vil fungere i hytteområder med varierende tømmefrekvens basert på sesong, og 
tømmedag kan variere etter hvor fort både brønner eller  bilen blir full. Det vil derfor fort kunne bli 
dratt utover av vind og dyr,  eller snødd ned med følgende forsøplingsfare ved brøyting. Plast er 
veldig mye volum og lite vekt, spesielt når det leveres for seg og ikke sammen med annet avfall. Egne 
brønner for plast vil være en stor investering og medføre mye ekstra kjøring med mange kilometer 
per tonn som samles inn.  
Hvis det skal innføres plast for hytteområder må dette inn i investeringene og gebyret, og det kan 
tidligst skje i 2021. Slik det er tenkt er det heller aktuelt å løse plast for faste husholdninger med 
fellesløsninger på en bedre måte enn i dag med å sette fram sekk ved siden av brønn på tømmedag.  
 
------------------------------------------ 
Med vennlig hilsen 
 
Elisabeth Haukaas Bjerke 

 
 
E-post: elisabeth.haukaas.bjerke@glor.no 
Mobiltelefon: 952 17 636 
Besøk vår nettside www.glor.no 
 
. 
 
Fra: Gunhild Kveine <Gunhild.Kveine@gausdal.kommune.no>  
Sendt: 19. november 2019 12:16 
Til: Elisabeth Haukaas Bjerke <Elisabeth.Bjerke@glor.no> 
Emne: Plastlevering skei 
 
Hei ! 
Fikk spørsmål fra politikerne i planutvalget om det er planlagt plastlevering på Skei. De sier at det har 
vært en del hyttefolk som har etterlyst det. Husker ikke om det har vært sagt noe om dette? 
 

Med vennlig hilsen  
 
Gunhild Sæther Kveine 
Fagansvarlig 
Tlf.: 61224414/41688784 
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http://www.gausdal.kommune.no/ 
Kom til Gausdal 
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten. 
 
E-posten er utelukkende beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til eller ment sendt til. 
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere Gausdal kommune pr post eller telefon, dessuten slette e-
posten og eventuelle vedlegg, uten å ta kopier eller videresende e-posten. Enhver bruk av informasjonen er i 
tilfelle ulovlig. Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig 
post i tråd med kommunens rutiner. 

 
 

http://www.gausdal.kommune.no/
http://www.youtube.com/user/KomTilGausdal?feature=watch

