Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
MF og transportordfører for Venstre, 20.02.19

Nej til affald og afføring på rastepladser
Forleden tog jeg en tur rundt i det midtjyske for at inspicere tilstanden af en række rastepladser langs statsvejnettet.
Eksempelvis rastepladsen på Rute 26 mellem Viborg og Rindsholm.
Det var ikke noget kønt syn – eller rar lugt – der mødte mig. Den tidligere så velholdte og rene rasteplads flød med
henkastet affald samt menneskelig afføring og brugt toiletpapir i buskadset. Kort sagt et værre svineri, der ikke
burde opleves her i vores ellers så pæne, rene og miljørigtige land.
Desværre må jeg sige, at det ikke kom som nogen overraskelse for mig. Sidste år blev der nemlig – stik imod min
klare anbefaling – truffet en administrativ beslutning i Transportministeriet om, at Vejdirektoratet skulle nedgradere
et stort antal lang række rastepladser langs statsvejnettet i form af fjernelse af affaldsspande og toiletter. Alt
sammen for at spare et relativt beskedent beløb på driftsbudgettet.
Resultatet kommer ikke bag på mig.
Når folk ikke kan komme af med deres affald i en dertil egnet beholder, så fristes mange til blot at henkaste det. Og
når folk ikke kan komme på toilet, så fristes mange til at forrette deres nødtørft i buskadset ved rastepladserne.
Derfor har vi en udfordring med at få de helt basale servicefunktioner – såsom affaldsspande og rene toiletter - langs
vejnettet bragt i orden. Specielt i en tid med stigende trafik på vejene er det slet ikke klogt at spare på denne konto.
En anden udfordring er at få iværksat vask af møgbeskidte og dermed utydelige vejskilte mindst et par gange om
året.
Beskidte vejskilte er ikke god reklame for vores ellers fantastiske lille land. Ligesom affald og menneskelort absolut
heller ikke er det. Jeg vil forfølge denne sag nøje, indtil vi har fået tingene bragt i orden. Bilisterne betaler 56
milliarder kroner om året i afgifter. Så må og skal der være råd til, at de mest elementære funktioner på vejnettet er i
orden.
Hvor der er vilje, er der vej!
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