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Merknader til detaljreguleringsplanen for Risør sentrum

Tangen er et viktig område for Risør, med sin historie og beliggenhet.
Det er et område som har mange utfordringer med sine smug og trange gater - men er
samtidig et unikt og trivelig boområde vi vil beholde/videreutvikle for våre beboere - og
verne om.
1: Tangen gata -som hovedgate- har sine utfordringer i dag med ofte for høy hastighet, lav
trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter samt parkering. Hva ligger i
begrepet «miljøgata Tangen gata» som engang ble vedtatt etablert - og hvorfor er det så
vanskelig å få flere fartsdempende tiltak?
Vi mener at planen for miljøgate i Tangen gata bør inn i plane, da vi ikke kan se at kriteriene
er oppfylt.
2: At kommunen(RTA) nå ønsker en løsning med nedgravde søppelanlegg plassert rundt om i
sentrum framfor at hver bolig har egne søppeldunker finner vi som en dårlig løsning for vårt
bo-område. Tilbakemeldingene fra beboeren er at de vil i mange tilfeller mellomlagre
søppel, med egne duker, lagres i boder osv. Dette er ikke heldig i forhold til estetikk,
skadedyr osv.
At dette skal være en estetisk forbedring har man vanskelig å se for seg, ref anlegget i
Flisvika. Det nevnte anlegget vet man har hatt en del oppstartsproblemer og har en del
luktproblemer.
Lukt omtales ofte som et kjent problem - kanskje utenom av Teknisksjef i Tvedestrand som
(ifølge AAB) sier at dette er et ukjent problem, så lenge brukere av anlegget ikke kaster
rekeskall i anlegget. Hvorledes kontrollere hva som kastes hvor?
«At lukt kun oppstår på varme dager» -påstanden brukes gjør oss på Tangen enda mer sikre
på at nedgravd søppelanlegg IKKE er ønsket her.
De foreslåtte anlegg i Tangen gata vil ligge meget tett på flere husvegger/eiendommer og av
den grunn etterlyses det hvilke retningslinjer som er lagt til grunn fra kommunen (RTA) sin
side for håndtering av slike anlegg.
Kommuner med lignende anlegg- Arendal, Froland og Grimstad har utarbeidet
retningslinjer for slike anlegg, hvor det er tatt høyde for sikkerhet, avstand til boliger, slitasje
osv.
I renovasjonsteknisk avfallsnorm for Moss, Råde, Vestby og Våler kommune (rev 3 juni-13)
står det «For å unngå sjenanse skal avstand fra nedgravd container til inngangsparti,
balkong, terrasse, lekeplass etc. være minimum 5,0 meter»
Hvilke vurderinger ligger til grunn for valgte plasseringer i Tangen gata?
Er grunnforholdene egnet?

Vår påstand er at det foreslåtte vil bli et dårligere tilbud for den enkelte bruker av RTA.



Det virker ikke som løsningen tar hensyn til eldre med dårlig helse eller generelt avstand for
den enkelte, hva om folk kjører bil for % kvitte seg med avfallet. Kan man parkere ved
søppelanleggene? Hva med hensyn til miljø og trafikksikkerhet?
Ved fjerne alle dunker langs veiene, vil det også lett føre til større offentlig forsøpling.
Tangen har et meget høyt tall besøkende, sommer som vinter, turister og turgåere med
hunder. De bruker søppeldunkene langs veien. Det er en grunn til at kampanjen med
klistremerket «kast hundeposen her» ble en suksess. Flasker, annen søppel er allerede et
problem ved utestedene og områdene rundt, samt på friområdene og reduseres ikke ved å
fjerne dagens dunker. Vi tror heller ikke påstanden økt brannsikkerhet er en holdbar årsak til
å velge foreslått løsning.

Estetikken kunne man eksempelvis løst med dunker utformet med respekt for områdets
verneverdige status og oftere utskifting av de som er ødelagte og stygge. Vi som bor her -
enten hele året eller eier feriehus- er flinke til å holde det rent og ryddig rundt egne dunker
- hvem tar/har ansvar ved fellesanlegg i en hel bydel?

Prosjektet/tiltaket miljøgate reduserte kun antall parkeringsplasser i Tangen gata, ikke fart
som vi trodde også ville/burde vært hensikten med prosjektet.

Nå foreslås avfallsanlegg som vil fjerne enda flere parkeringsplasser.

Oppsummert vil vi som beboere på Tangen konkludere med at ulempene er flere enn en
eventuell gevinst. Og ønsker ikke denne løsningen.
Vi har forespurt de beboere som har vært hjemme når vi har ringt på - listen som følger
vedlagt viser at det er over 95% som er mot nedgravde søppelanlegg på Tangen

Med vennlig hilsen
Johan Andersen

for Tangen Vel


