
SV: RENOVASJONSGEBYRET FOR 
FITIDSEIENDOMMENENE I RØROS KOMMUNE. 
7. november 2017 
11:08 

  

Emne SV: RENOVASJONSGEBYRET FOR FITIDSEIENDOMMENENE I RØROS KOMMUNE. 

Fra Richard Kollstrøm  

Til Torill Bakken 

Sendt 4. oktober 2017 11:13 

  
Til Kontrollutvalget for Røros kommune: 
  
. Takk for utskriften! 
. Kontrollutvalget kan etter min oppfatning - noe overraskende - ikke ha kontrollert om 
renovasjonsge- 
  byrene i Røros kommune lovmessig er riktige; jfr. direkte anmodning herfra per 11.07.2017 som er 
  gjentatt i ny senere henvendelse til kommunen og utvalget. 
. Noe overrasende ikke begrunnet vedtak i utvalget som kan tolkes på ymse måter! 
. I grunnen ikke så kurant sak som tidligere skrevet av utvalgets leder!   
. Så snart kommunen har kommet med sin dokumentasjon av utregning og fordeling - etter 

"momentum", vil  
  det bli vurdert om saken fortjener mer oppmerksomhet og forfølging. 
. Kommunen har seriøst enda ikke svart på henvendelsene herfra - sist per 29.08.2017. 
  
God høst og vinter med hilsen fra 
Richard Kollstrøm. 
  
  
Fra: Torill Bakken [mailto:TB@kontrollutvalgfjell.no]  

Sendt: 21. september 2017 15:38 

Til: 'Richard Kollstrøm' 
Kopi: Ole Jørgen Kjellmark (ojkjellmark@hotmail.com) 

Emne: SV: RENOVASJONSGEBYRET FOR FITIDSEIENDOMMENENE I RØROS KOMMUNE. 

  
Til Richard Kollstrøm 
  
Din henvendelse ble behandlet i kontrollutvalget 21. september. 
Utvalget tok saken til orientering.  
Møtebok følger vedlagt. 
  
Saken med vedlegg og møteprotokollen kan også leses her: 
  
http://konfjell.no/kontrollutvalg/roros-kommune/  
  

mvh 

Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS                                                                                                                      
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2550 Os i Østerdalen 

http://konfjell.no 

  

tlf: 908 15 168 
  
Fra: Richard Kollstrøm [mailto:rkoll@broadpark.no]  
Sendt: 11. juli 2017 12:19 
Til: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no>; postmottak@roros.kommune.no 
Emne: RENOVASJONSGEBYRET FOR FITIDSEIENDOMMENENE I RØROS KOMMUNE. 
  
  
  
Att.: Kontrollutvalget i Røros kommune v/leder/sekretær. 
Att.: Røros kommune - nå v/rådmannen i stedet for teknisk leder. 
  
  
  
Min siste e-post per 29.05.2017 til Røros kommune og Kontrollutvalget. 
  
Nå følgende herfra: 
  
Til Kontrollutvalget: 
. Honnør for foreløpig svar per 30.05.2017 og innen en måned -  i tråd med forvaltningslovens 
 § 11a i.f.  Etter tilbakemeldingen vil saken vil bli forelagt kontrollutvalget til orientering i første 
 møte. 
. Kontrollutvalget har etter loven  tilsynsansvar. Følgelig forutsettes det at utvalget bekrefter om fast- 
  satte renovasjonsgebyr for fritidseiendommene m.v. i kommunen er riktige/ikke riktige - og i tråd 
med 
  gjeldende regler gitt av statsmakten - her v/Miljødirektoratet. 
  
Til Røros kommune: 
. Kommunen har ikke gitt tilbakemelding om henvendelsen herfra per 29.05.2017 er mottatt. Slik 
  tilbakemelding skulle ha vært gitt innen lovbestemt frist på en måned. 
. Betyr dette at kommunen betrakter "svaret" v/teknisk leder per 07.04.2017 som endelig? 
. Teknisk leder opplyste at kommunen har nyttet faktoren "momentum" ved sin beregning og 
fordeling av 
  renovasjonsgebyrene mellom ymse typer brukere av renovasjonstjenesten. Jeg ber om å få tilsendt 
kopi   
  av utregningene ved starten av betalt renovasjonsordning også for fritidseiendommene. 
. Jeg bemerker at de sentrale veiledende avfallsforskriften fra Miljødirektoratet for kommunale 
avfallsgebyr 
  - M-258/2014 er gjort gjeldende fra 01.01. 2015.  
. Etter min oppfatning vil kommunen være tjent med fullstendig åpenhet i alle sammenhenger! 
  
  
Beste ønsker og fortsatt god sommer! 
  
  
11. juli 2017. 
  

http://konfjell.no/
mailto:rkoll@broadpark.no
mailto:TB@kontrollutvalgfjell.no
mailto:postmottak@roros.kommune.no


  
Richard Kollstrøm. 
  
  
  
     
  
  
  


