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Kjell Terkelsen
Tangengt. 23

4950 Risør

HØRINGSUTTALELSE
TIL REGULERINGSPLAN
FOR RISØRSENTRUM Gnr. 16 bnr. 64/65/'66

Min bolig i Tangengt. 23 er berørt av forslaget om søppelhåndtering for Tangen mm. Det er foreslått
plassert en rekke nedgravede, store sppelkontainere helt inntil min eiendoms grense.
Plasseringener foreslått rett nedenfor og langs hagens stakitt. Solforholdene i hagen er slik at vi må
ha våre 2 utendørs terrasser langs stakittgjerdet.
Om sommeren bruker vi terrassene hver dag været tillater det hele dagen, og vi inntar de fleste
måltider der. Etablering av soppelkontainere umuliggjr bruk av terrassene, og vanskeliggjør
vedlikehold av stakittgjerdet.
Søppelanlegg vil medføre mye lukt, innsekter og øke antall skadedyr nær huset. Det vil også medføre
stoy til alle tider i dognet.
På Tangen er det mange turister, som selvfølgelig ikke lærer seg avfallssorteringen. De vil sette avfall
ved siden av kontainerne og/eller skade lukkeanordningen og/eller forstoppe nedkasting.
Søppelsekker og poser vil da bli revet i stykker av fugler og skadedyr. Hele Tangtorget blir da
forsøplet. Hele sommeren vil det kastes skalldyr- og fiskeavfall flere ganger daglig. Dette vil medføre
særskilt ille stank.
Vi er glade i hagen vår og bruker den mye. Etablering av slikt anlegg vil hindre opphold i hagen og
redusere vår livskvalitet betraktelig. Tangengt.23 vil bli mest skadelidende ved etablering av et slikt
«søppelsenter». Jeg er 3.generasjon i familieboligen i Tangengt.23, 0g har brukt store deler av min
inntekt og nedlagt betydelig egeninnsats der i over 40 år.
Ytterligere skadedyr i området med vernebebyggelse er særskilt uheldig. Grunnmurene til disse
gamle husene går over steinknatter og består av naturstein. Inntrenging i kjeller og hus er derfor
enkel for rotter, mus etc.
Et slikt anlegg vil gjøre det vanskeligere å få gode leieboere. Verdien av eiendommene vil reduseres
betraktelig. Det er ekstra kostbart utbedre og vedlikeholde husene rundt Tangtorget grunnet
vernehensyn. Når eiendommenes verdier reduseres, vil området forfalle dersom tapene ikke
erstattes av det offentlige.
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