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Fornyet høring. Reguleringsplan for Risør sentrum 

 

Innspill til planarbeidet. Gjelder 8.10 Nedgravde Renovasjonsanlegg 

 

 

Viser til utsendt forslag fornyet høring. Regulingsplan for Risør sentrum. Vi er en familie som bor i 

Hasdalgata 25, og ser at i revidert plan at vi skal få et nedgravd søppelanlegg som nærmeste nabo. 

Dette vil bli til stor sjenanse for oss når det kommer til støy under tømming av avfall, trafikk til/fra 

anlegget og lukt. Våre barn har soverom som vender mot dette anlegget. Det vil opp stå flere 

situasjoner der dette kan bli problemer for oss med tanke på søvn med trafikken dette skaper til 

anlegget. Referer til uttalelse fra RTA «det kan være en ulempe å ha dette tett på eiendommen, det  

er utvilsomt» 

 

Det at det blir etablert et nedgravd søppelanlegg som ligger helt inn til som er den naturligste 

skoleveien til barna som bor i sentrum nært virker ikke som det er tenkt på. Store biler og mye trafikk 

vil skape mange farlige situasjoner. Anlegget vil bli etablert på det eneste strekke i hele Hasdalen der 

det er etablert gangfelt/fortau som barn kan krysse på vei til skolen. 

 

Et søppelanlegg bør plasseres der det er til minst mulig sjenanse for alle, men spesielt til barn som 

går til skolen.  

 

Jeg oppfordre til å vurdere alternativ plassering av dette anlegget og kommer med forslag om at det 

plasseres ved eksisterende garasjeanlegg eller tilsvarende p plassene i Hasdalen og det blir betalte p-

plasser der det er planlagt anlegg i dag. 

 

Risør Kommune sier at de ønsker flere barnefamilier til byen, da bør ikke den mest naturlige 

skoleveien gjøres utrygg med mere trafikk fra store lastebiler på skoleveien. 

 

Et siste spørsmål, er det tenkt noe låsing på dette anlegget slik at det er kun beboere som tilhører 

anlegget kan hive søppel i det? Dette er jo viktig for renslighet og at det ikke blir fult med engang det 

er tømt.  

 

Vi vil gjerne ta en befaring med Miljø og tekniskutvalg. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Ole Jacob Paulsen 

 

 


