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Sammanställning av utställningsyttranden
Utställningen har genomförts på biblioteket i Kristinehamn 2017-10-09—2017-11-30.
I tabellen nedan har inlämnade synpunkter sammanställts och bemötts av Tekniska förvaltningen.
Yttrande
Ett förekommande och för omgivningen och
boende tråkigt problem är följande. Fastighetsägaren (vanligast av flerbostadshus?)
abonnerar ett för litet antal sopkärl med påföljd att kärlet (kärlen) regelmässigt är överfulla dagarna före tömning varvid sopor dras
ut och sprids i omgivningen av fåglar. Detta
har i ett, oss närliggande, hyreshus upprepats
så gott som varje vecka under flera års tid
utan att Renhållningen/Kommunen, såvitt vi
känner till, agerat.
Jag föreslår att det i Renhållningsföreskrifterna (§ 44) införs en tydlig skrivning som befullmäktigar Renhållningen att vid uppenbart
behov placera ut ytterligare sopkärl på fastighetsägarens bekostnad.
Förslag på skrivning kan vara: Tekniska
nämnden har rätt att efter information av
Renhållaren eller vid klagomål rörande fastighet närmare bestämma antalet sopkärl på fastigheten samt deras storlek.
Hälsningar
Lasse Hagerö

Bemötande
Vi är medvetna om att ”fenomenet” finns.
Anledningarna varierar men olägenheten uppstår oaktat detta.
Vi ser inte att detta kan falla under renhållarens uppdrag.
Då det är en avvikelse från §§ 22, 30 kan
miljö- och byggnadsnämnden (MBN) som tillsynsansvarig för avfallshanteringen anmoda
fastighetsinnehavaren att vidta rättelse.
Den springande punkten är att den som upplever obehag behöver göra en anmälan till
MBN. Prövning görs om det föreligger risk
för människors hälsa eller miljön. Om så är
fallet kan MBN förelägga abonnenten om en
utökad avfallshantering.
För att förtydliga förhållandet kompletteras §
8 så att den får följande lydelse:
”Fastighetsägaren ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda
de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren
för borttransport. I fastighetsägarens skyldighet ingår också att ha abonnemang i tillräcklig omfattning för det faktiskt uppkomna
avfallet på fastigheten så att olägenhet inte
uppstår för människors hälsa eller miljön”
Vidare kompletteras § 44 så att den får följande lydelse
”Tekniska nämnden har rätt att ta ut särskild avgift enligt avfallstaxan och renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie
tömning om framkomlig väg inte finns
eller annan skyldighet enligt denna föreskrift inte fullgjorts. Kvarlämnad behållare vid ordinarie hämtningstillfälle och
eventuella hinder för tömning ska åtgärdas av fastighetsägaren enligt anmodan
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från renhållaren. Efter rättelse har fastighetsägaren möjlighet att beställa extra
tömning mot avgift för budning.
I det fall en fastighetsägare inte har avfallshantering i tillräcklig omfattning kan miljö- och
byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att
utöka tömningen av avfall i sådan omfattning
att olägenhet inte längre uppstår.
Eventuella medgivanden om avsteg/dispenser/undantag kan komma att återkallas. Se vidare § 60”

