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Vår ref.:
201710533-3
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Kristiansand, 04.09.2017

Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren fra Vidar Kleppe vedr. brev fra
Kristiansand Håndverkerforening vedr. tømming av søppel
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost 03.07.17, spørsmålet lød:
«Ærede ordfører
Gruppelederne i Kristiansand bystyre har i dag den 3. juli mottatt følgende brev fra
Kristiansand Håndverkerforening om tomming av søppel for håndverkere.
Demokratene mener at denne saken må følges opp politisk, fra den politiske ledelsen i
Kristiansand kommune. Hva vil ordføreren konkret gjøre med denne saken?
Kristiansand 3. juli 2017
Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand»
Svar:
Jeg er opptatt av at næringslivet i byen skal ha gode rammevilkår. Det inkluderer at
håndverkere skal kunne kvitte seg med avfall på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte.
Nå blir en rekke håndverkere påført en ekstrakostnad fordi det kun er mulig å levere avfall på
den ene siden av byen. Det er uheldig.
Det er forståelig at Kristiansand Håndverkerforening er opptatt av å få på plass en bedre
løsning og det er fornuftig å etablere et eget mottak for avfall.
Det er sendt inn en søknad til fylkesmannen fra Peter Løvaas AS om å få konsesjon for
søppeltømming. Søknaden er ikke ferdigbehandlet fra fylkesmannens side.
Kommunens rolle i denne saken er først og fremst som planmyndighet. Det betyr at
kommunen må ta stilling til om den omsøkte konsesjonen kan defineres innenfor formålet
industri, som tomten er regulert til.
Postadresse
Kristiansand kommune
Politisk og administrativt
sekretariat
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Besøksadresse
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+47 38 24 34 71
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NO963296746

Webadresse

Jeg kan imidlertid informere representant Kleppe om at både kommunen og fylkes mannen
arbeider med saken, og at det er avtalt møter mellom tiltakshaver, kommunen og
fylkesmannen.
Jeg håper på en snarlig løsning i saken, slik at håndverkerne i Kristiansand får en enklere
hverdag.

Med hilsen

Harald Furre
Ordfører
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