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Hei! 
 
Jeg har fått følgende henvendelse fra en innbygger i Harstad, som reaksjon på fylkesrådets svar på 
spørsmålet jeg sendte inn tidligere vedrørende feiing ved Heggen videregående skole. 
 
«Både jeg og min kone så med selvsyn at Killi maskin benyttet en stor hjullaster påmontert 
feieagregat til feiing av området på Heggen videregående skole. Allt feiestøvet/sand ble spredd ut 
over idrettsbanen. Dette var sent en kveld i midten av mai. Arbeidet pågikk i 1-2 timer. Vi har 
barnebarn som vi ofte er på idrettsbanen å leker sammen med. Vi har sett utviklingen av banedekket 
over tid. Vi bor slik til at det virket som om hjullasteren kom inn i stua vår. Dersom dette betviles kan 
idrettsbanen besiktiges. Det er et tykkt lag med strøsand/asfaltstøv på idrettsbanen.  
Tok dette opp med Harstad kommunes miljørådgiver Tyra Meininger Saudland i fjor (2020) uten at 
det førte til noe resultat. Vi finner oss ikke i at sanheter stikkes under teppet. Dette er farlig avfall og 
skal deponeres forsvarlig (kan graves ned og overdekkes). 
Da Stangneshallen brant 3 okt. 2008 satte Harstad kommune opp en midlertidig plasthall på 
idrettsbanen. Denne ble tatt ned juni 2010. I forbindelse med tilbakeføring av idrettsbanen ble 
skråningen på nordvestre side dratt helt ned på banen. Dette medførte at drensgrøft som gikk langs 
vestsiden og nordsiden av banen ble lagt igjen.  
I ettertid har Heggen Videregående skole deponert gress / kvister / sand i drensgrøften  slik at 
smeltevann presses opp på min eiendom hver vår. Drensgrøften som blir fylt med vann kan bli ca. 
50cm dyp. 
Tok dette opp med Bjørn Stjern hos fylket. Mitt forslag var at fylket satte ned en overvannskumme i 
det nordvestre hjørne av banen og at denne kobles på kommunens overvannsledning som passerer 
like ved. Han lovet å se på saken men Koronaproblematikk har satt en stopper for befaring av han. 
Håper på bedring av forholdene.» 
 
Spørsmål: 
Hvordan stiller fylkesrådet seg til dette? 
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Med vennlig hilsen 
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