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Merknadero kommentarer til endrin iforsla til re ulerin !; Ian Risør

sentrum.

RTA skal  i  følge «Felles slam- og renovasjonsforskrift for kommunene Gj erstad, Risør,

Tvedestrand og Vegårshei kommuner» ivareta samarbeidskommunenes totale
renovasjonsbehov. Selskapet skal drive informasj on, koordinering, rådgivning,

saksbehandling og tilrettelegging av forhold vedrørende avfallsbehandling. Det tilligger RTA

å bestemme hva slags renovasj onsutstyr som skal benyttes. RTA skal også sørge for at dette

gjøres økonomisk forsvarlig.

Ved gjennomføring av tilsvarende prosjekt i Tvedestrand, ble det inngått en avtale som bla
regulerte at ekstra kostnader for tilpasning til spesielle estetiske behov/krav dekkes av

kommunen. Tilsvarende er gjort også for Risør sentrum.

RTA vil for ordens skyld derfor påpeke at krav i planen ut over det ordinære, vil kunne

påvirke Risør kommunes kostnader ved en etablering av nedgravde avfallsløsninger. Vi

kommenterer derfor ikke krav til utforming og materialer utover at de må være enkle å

vedlikehold og holde rene.

I revidert høringsutkast er punktet i BRE8 flyttet fra Storgata til Hasdalgata. RTA mener at

dette er renovasjonsfaglig uheldig. Denne plasseringen blir i utkanten av området punktet skal

betjene, og ligger også mere skjult. Erfaring tilsier da at faren for forsøpling øker, samt at

belastningen på de øvrige punktene øker. Kostnaden vil også øke ved at en må ha flere

beholdere for å betjene samme antall abonnenter.

Pkt  3.1.4
«Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7» Siste setning synes allerede dekt inn i punktet. Trolig

mere avklarende å stryke setningen.

Nedgravd løsning for husholdningsavfall er positivt både for estetikk og brannsikkerhet. I

revidert plan er det kommet inn et punkt som også stiller krav til at næringsvirksomhet får

krav om avfallsrom ved nyetableringer  /  vesentlige utvidelser. Det er bra.
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Men i sommer ble det forsøkt å få til en løsning med felles konteinere for serveringsbransj en.

Det lyktes ikke, fordi det var umulig å finne plass. Med så stor aktivitet det er om sommeren,

bør dette prioriteres, slik at byen framstår som ren og ryddig.

Med vennlig hilsen

%é/é/érw
Tor Georg Hagane

Daglig leder
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