Spørsmål til ordfører fra Sindre Sørhus, MDG
1. I forkant av at det skulle lages ny kunstgressbane på skoleområdet spurte jeg
ordfører om det var planlagt å bruke mer miljøvennlig dekke og fikk bekreftende
svar. Når det kom til stykket ble det likevel valgt gummigranulat. Jeg har
forståelse for at det ble en spesiell situasjon når man uansett måtte bytte dekke i
fotballhallen på Nytrømoen, men i MDG synes vi likevel det er synd. Da det ble
vedtatt å bruke gummigranulat ble det sagt at man ikke skulle etterfylle med
granulat og gjøre tiltak for å redusere svinn av granulat. Det er derfor skuffende
å se at når banen ble brøytet de første gangene ble snø med store mengder
granulat dumpet i grøftekanter. Et så enkelt grep som å la snøen bli liggende på
et hjørne av banen ville gjort at granulatet ble værende på banen til våren. Med
dagens praksis er jeg redd banen raskt tømmes for granulat. Det gir mer plastforsøpling og en dårligere bane å spille på. Tynset MDG ønsker derfor å vite:
Har kommunen planer om tiltak for å redusere svinn av granulat fra de
kommunale kunstgressbanene?
2. Tynset kommune har en god klima- og miljøplan. Handlingsplanen i den
gjelder fram til 2018. Kommunestyret har ikke ønsket å revidere den i denne
perioden. Kommunestyret har også stemt ned forslag om å få en grundigere
redegjørelse for fremgangen i klimaarbeidet i årsmeldingen, slik planen slår fast
skal gjøres. I MDG er vi imidlertid svært opptatt av dette arbeidet og har derfor
følgende spørsmål til ordfører om oppfyllingen av klimaplanen:
a) I Klimaplanen er det en målsetning om å forbedre energieffektiviteten i
kommunale bygg (eksl. Boliger) med 10% fra 2010-2013 og 20% innen
2020. Hva er status?
b) Det er også et mål å redusere utslipp av CO2 fra transport i kommunal
tjeneste med 10% fra 2010-2013 og 20% innen 2020. Hva er status?
c) Innen 2015-2016 skulle det i følge planen være utarbeidet en
transportstrategi for kommunen. Er dette gjort?
d) Planen sier at kommunen primært skal kjøpe/lease hybrid- eller elbiler.
Hvor stor andel av bilparken er hybrid- eller elbiler i dag?
e) Planen slår fast at 98 % av fjernvarmen i Tynset tettsted skal komme fra
bio. Er vi der i dag?
f) Har kommunen i dag noe forbruk av olje inklusive spisslast? I tilfelle
hvor stort?

