Hytterenovasjon - oppsamlingsstasjoner

Kriterier for oppsamlingsstasjoner
Det er viktig at plassering av oppsamlingsstasjoner blir slik at brukerne, i dette tilfellet
hytteeierne, ser på plasseringene som hensiktsmessige og fornuftige. Dette vil virke
motiverende for å levere hytteavfallet her. Det er hytteeierne som skal betale denne tjenesten.
Derfor er det viktig at de alle fleste vil bruke den også. Dette forutsetter optimal plassering,
god teknisk utforming og forutsigbar drift.

Lokalisering.

o
o
o
o

Brukervennlig plassering i forhold til hyttebebyggelsen. Avstandene fra hyttene
må oppfattes som fornuftige. Må unngå lange avstander og unødvendig kjøring.
Tilgjengeligheten må være god for alle i hytteområdene.
God tilpassing i terrenget. Dette er viktig slik at oppsamlingsstasjonene ikke blir
skj emmende blikkfang i landskapet.
Plasseringene må være slik at de ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. De må
legges godt utenfor vegen med tydelige avkjørsler. De må ikke plasseres på
eksisterende parkeringsplasser.

r

Det må søkes etter plasseringer som ikke vil friste bygdefolk/ utenforstående til å
kaste søppel ved oppsamlingsstasjonene.

Utforming.

o
o
o
o
.
o

Miljøvennlig utforming. Må avklare hvor detaljert kildesortering det er behov for.
Trygg utforming i forhold til beitedyr, ville dyr og fugler.
Utformingen må ikke være skjemmende i naturen.
Minimalisere behovet for vedlikehold og rydding av oppsamlingsstasjonene.
Avklare behov for belysning og overvåking.
Kontainere plassert på bakken, eller er det mest miljøvennlig og fremtidsrettet å
velge en løsning med nedsenkede / nedgravde beholdere? Hva er prisforskjellen på
disse alternativene?

o

Kontakte aktører som kan bidra med delfinansiering for å sikre at den mest
driftssikre og miljøvennlige løsningen velges?

o

Tømmefrekvens må avklares. Naturlig å starte med to tømminger pr. år, vår og
høst. Dersom det er behov for flere tømminger, vurderes dette når det foreligger

Drift.

driftserfaring som tilsier det.

o

Vedlikehold. Ansvar for sommer- os vintervedlikehold avklares.

Foreløpig oppsummering.

o

Når tvungen hytterenovasjon skal innføres, er det viktig å trekke hytteforeningene
med i prosessen. Dette vil øke mulighetene for at løsningene som velges, blir best
mulig i forhold til brukergruppene og andre interessegrupper i fiellområdene. Det
er viktig at alle interessegrupper deltar i prosessen. Særlig viktig er det at
hytteeierne v/ hytteforeningene tas med i prosessen fra starten av, for det er jo
hytteeieme som skal bruke og betale for denne tjenesten.
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