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Uttalelse vedrørende forslag til Sentrumsplanen: Detaljreguleringsplan for Risør sentrum
Viser til utsendt forslag til Detaljreguleringsplan for Risør sentrum
Vi bor i Storgata 20, og ser av plankart og planbeskrivelsen at det foreslås å anlegge nedgravde
søppelcontainere i ytterkant av parkeringsplassen «Stalltomta» ut mot Storgata.
Denne plasseringen vil være rett inntil vår eiendomsgrense og vår nylig anlagte og mye brukte
uteplass.
Dette vil bli til stor sjenanse for oss, både hva gjelder lukt, støy ved tømming av avfall, og trafikk til og
fra containerne. Vi har i tillegg trapp rett ned til dette området og denne trappeadkomsten vil bli
vanskeliggjort. Denne tappa har eksistert i generasjoner og er en mye tryggere adkomst til vår
eiendom enn trappa som ender rett ut i Storgata. Dette ble det orientert om på en befaring med
Formannskapet (15.05.2019) i en annen forbindelse, og de viste stor forståelse for sikker adkomst
via denne trappa.
Det opplyses om at de nye søppelcontainerne vil være tilnærmet luktfrie, men erfaringer fra andre
steder viser det motsatte. Ved henvendelse til Agder Renovasjon, fikk vi også opplyst at det kan være
luktproblemer ved slike anlegg, spesielt om sommeren. Det er nettopp da vi oppholder oss utendørs
og vil bli sjenert av dette. RTAopplyste også i en artikkel i Aust Agder Blad 21.01.20 at «noen vil få
ulempen med anleggene tett på seg», og videre at « det kan være en ulempe

ha dette tett på

eiendommen, det er utvilsomt»
Et slikt anlegg vil medføre økt trafikk (flere kjører søpla si), og vil medføre økt fare for alle som
benytter seg av Hasdalparken. I tillegg vil avvikling av faste parkeringsplasser både på Stalltomta og
Lille trappegate nedføre økt trafikk ved at bilistene leter etter ledige plasser. Tømming av
containerne

med store kranbiler

containerne

rett ut mot gata uten fortau ,vil heller ikke øke trafikksikkerheten.

vil også utgjøre en fare for barn i området.

Agder Renovasjon IKS har krav til nedgravde containere
plasseres for nær boenhet eller lekeplass».

Plasseringen av

og der står det bl.a. «De må ikke

Når det gjelder lekeplasser, tenkes det spesielt

på trafikkfaren.
Et søppelcontainer-anlegg

bør plasseres der det er til minst mulig sjenanse for beboere når

det gjelder lukt og sty,og

der økt biltrafikk ikke medfører fare for barn og voksne Vi

oppfordrer

til å vurdere alternativ

parkeringsplassene

som er foreslått

plassering av disse containerne
i Hasdalgata.

Avstanden dit vil være akseptabel for alle

som bor i området.
Vi vil gjerne ta en befaring med Miljø og tekniskutvalg

Med hilsen Eva Christensen og Reidar Knudsen

og bl.a. se på de 30 nye

