Homborsund nærmiljøsenter – Renovasjonsløsninger
Notat fra møte onsdag 1. juli kl 11-12.

Til stede: Hilde Hvoslef (Agder Renovasjon), Alf Petter Mollestad (Trollvegg) og Hans Petter Gilje (Gilje
Byggrådgivning)

Båtforeningen har pr. i dag ikke noe renovasjonsabonnement. Hver enkelt båteier må ta med søpla
hjem.
For boliger inntrer anbefaling om nedgravd ved mer enn 24 leiligheter.
Hytterenovasjon har et relativt stort tømmevolum på containerne i juli/august. Det er pr. i dag ingen
sortering, alt går i rest.
Næringsrenovasjon (Butikken, treningssenter mm) er ikke monopol av agderrenovasjon. De tilbyr
næringsrenovasjon gjennom ARNAS.
Agder renovasjon har lenge hatt ønske om at hytterenovasjonen i Homborsund skal endres fra
containere til nedgravde anlegg. Det er sikkert mange grunner til. Ett problem er biler parkert i veien
for tømming. For omgivelsene er jo lukt og visuell forsøpling på brygga en ulempe med dagens
system, samt at det opptar flere parkeringsplasser. Dersom Grimstad kommune vedtar det kommer
det mulighet til å dekke omgjøring til nedgravd anlegg gjennom fond finansiert av renovasjonsavgift
Skal det kombineres med hytter og boliger så bør dette bli et spleiselag mellom kommune (Agder
Renovasjon IKS etter 1.1.2021) og utbygger.
Containere for hytterenovasjon kan med fordel fjernes fra brygga. Det er ingen grunn til å ha den
akkurat der. Tvert i mot.
Ved å lage nedgravd anlegg kan man tildele låsebrikker slik at renovasjonen ikke brukes av
uvedkommende.
Hilde har ute anbud for tiden på Moloc alternativ. Men tror ikke det er egnet her pga at det blir for
liten kapasitet. Hadde det bare vært til boligene hadde Moloc som normalt er rimeligere holdt i
massevis.
Kapasitet
Et nedgravd anlegg for 5 dunker holder til 60 boliger. Så med 20-30 boenheter vil det være
reservekapasitet.
Hytterenovasjon vil isolert sett kreve 2, kanskje 3 rest. Ved å iverksette kildesortering vil det redusere
press på rest. Å kombinere det med boligrenovasjonen vil være plassbesparende. Det vil også gjøre
det mer rasjonelt for agderrenovasjon med færre tømmepunkt.
Ved å kombinere bolig/hytte vil 2-3 rest, papp, plast, mat og glass/metall altså 6-7 holde. Det bør
være avsatt areal til 8.
Plassering/størrelser
Litt plass foran for krana kan ikke løfte forover.
Hver nedgravd tar 2x2 meter. Sette av plass til 2X14 meter. + noe foran jfr pkt over.
Maks 10 grader helning. (til nød 12)
Avstand fra container og til yttersiden av bilen krever ca 4 meter bredde (Støtteben går rett ned fra
bilen). Samt kan ikke stå dønn inntil innkastenheten over bakken. Bør det bregnes plass slik at buss
kommer forbi når bilen tømmer? Bruker ca 5 min på en tømming.
Bygges litt opp av bakken, så ikke vann renner inn.
9 meter fri høyde over. (til ledninger mm)

I dag har man anlegg med hvertfall 250 meter gangavstand.
Positivt med skygge.
Lite biltrafikk her, noen få busser. Bør kunne kombineres greit.
Næring
Hilde har ikke så mye erfaring med å kombinere renovasjon fra en liten butikk med bolig/nedgravd.
Butikken har og vil nok fortsette å ha egen avtale ang. pappresse. Trenger ikke å regne den inn i det
andre (kommentar fra Bård i etterkant)
Småbåthavn
Dersom båtforeningen eller enkeltmedlemmer ønsker å knytte seg til renovasjonen kan man kjøpe
plass. Normalt sett tar båteierne med seg søppel til sitt eget hjem.
Konklusjon/sammendrag
Å samle all renovasjon i tilknytning til butikken/ boligene vil være samfunnsøkonomisk fordelaktig og
plassbesparende i strandsonen. Man reduserer visuell forsøpling ved brygga. Man frigjør parkering
ved brygga. Nedgravde anlegg har god kapasitet så man slipper normalt å komme til fulle dunker.
Man bedrer trafikksikkerheten i boligområdet og fjerner visuell og luktforsøpling i boligområdet.

I etterkant av møtet
Forslag til plassering:
Gangavstand fra brygga: ca. 170 meter langs veien og over Torget. I tillegg er det enkelt å komme
gjennom området og frem til renovasjonen.

