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Møte - Muligheter bobiltømmestasjon i Aure
Bakgrunn for møtet:
Norsk Bobil og Caravan Club avdeling Sunndal og Omegn tok første gang kontakt med Aure kommune
16.08.2018, da de sendte brev med spørsmål om hvorfor det ikke finnes offentlige tømmeanlegg for
bobiler, campingvogner og busser i kommunen.
15.06.2020 ble spørsmålet fremmet på nytt, og nå sist i en mail sendt lørdag 27. november 2021, hvor
det ble bedt om et møte med Aure kommune.
Møtet ble avtalt til 04.01.2022.
Agenda:
1. Orientering fra NBCC Sunndal og Omegn
2. Orienteing Aure kommune
3. Veien videre

1. Leder i NBCC Sunndal og Omegn, Odd Roar Romfo, orienterte om situasjonen, og at det er ønske
om at Aure kommune tar tak i problematikken rundt manglende bobiltømmestasjon.
NBCC er en frivillig organisasjon, som skal arbeide med å legge best mulig til rette for sine
medlemmer. Medlemmer i NBCC som kommer fra Aure blir lagt til avdelinga Sunndal og Omegn. I
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de siste åra har det blitt mer og mer populært med bobil. Det er også mange som har
campingvogner, og det er samtidig turistbusser som har bruk for et tømmeanlegg.
Et tømmeanlegg må inneholde fasiliteter som tømming av toalett og gråvannstank, samt at det er
muligheter for påfyll av vann og system for avfallsmottak (dunker). De beste stasjonene er de som
har hull i asfalten til tømming av tank, og at det er gode svingmuligheter. Vannfylling anbefales å ha
et lite stykke unna der det tømmes toalett, da det erfaringsmessig kan bli en del uønska «griseri».
Et tømmeanlegg i Aure bør helst ligge i nærheten av sentrum, gjerne på Kjelklia, og det bør være
noen som følger med og holder anlegget i «god stand».
Det ble også ytra ønske om bedre forhold i forhold til parkering av bobiler som kommer på besøk til
Aure.
2. Aure kommune, ved enhetsleder kultur og næring Ivar Torset, orienterte om hvor Aure kommune
ligger i løypa når det gjelder å få på plass en bobiltømmestasjon.
I Strategisk næringsplan (SNP) ligger bobiltømmestasjon inne på prioritert liste. Det har vært jobba
med å finne en løsning, herunder dialog med bensinstasjonen på Kjelklia som hadde en slik
tømmestasjon tilgjengelig tidligere. Det er flere private aktører som ser på muligheten til å få på
plass en tømmestasjon. Det sees på løsninger på Kjelklia, på Nothaugen camping og et par steder
på Tustna. Uten at det så langt har blitt til noe konkret. Nothaugen camping er kommet lengst i
sine planer, og vil med stor sannsynlighet ha på plass en tømmestasjon før sommeren 2022.
Remidt AS har ansvaret for avfallshåndtering i Aure kommune, og de skal sette opp et nytt
avfallsmottak på Ertvågsøya. Dette arbeidet vil imidlertid ta litt tid, og vil ikke bli ferdig før
sommeren tar til 2022.
Aure kommune har et klart mål om å få på plass en tømmestasjon før sommerferien 2022.

3. Aure kommune skriver referat fra møtet som sendes ut til NBCC Sunndal og Omegn.




Aure kommune jobber med mål om å få til en tømmestasjon før sommeren tar til 2020.
Kommunen skal primært ikke drifte en slik stasjon, men finne et godt opplegg med en eller
flere private aktører.
Det jobbes med å få til en tømmestasjon på Kjelklia.
Aure kommune orienterer om det videre arbeidet til NBCC Sunndal og Omegn.

Alle var enig om at det hadde vært et positivt møte.
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