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Sammanfattning
I samband med en byggetablering på Klara Vattugränd uppstod
en problematik rörande avfallshanteringen i Hotell Terminus.
Med anledning av detta begärde Malte Sigemalm (S) i en
skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden en redovisning av
hur kontoret agerat. I detta ärende redovisar kontoret hur man
uppmärksammat problematiken och har funnit lösningar på den
akuta situationen.
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Malte Sigemalm (S) påtalar i en skrivelse till trafik- och
renhållningsnämnden av den 14 mars problem med
avfallshanteringen vid Hotell Terminus på Vasagatan (se bilaga
1). Problemen anges hänga samman med den byggetablering som
upprättats på Klara Vattugränd och uppges tvinga entreprenören
att frakta kärl en längre sträcka. Entreprenören har varslat om
hämtstopp.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Tillståndsavdelningen i samråd med
Avfallsavdelningen.

Analys och konsekvenser
När problematiken med avfallshanteringen uppdagades
kontaktade kontoret byggetableringens platschef som fick till
uppgift att ta fram ritningar och kontoret verkade för att hitta en
lösning i syfte att undvika ett hämtstopp. Flera olika lösningar
arbetades fram av kontoret och presenterades för
hotellentreprenören. Under processens gång framkom att den
aktuella situationen inte entydigt härrörde från byggetableringen,
varför en bredare lösning behövde sökas som också innefattade
entreprenören.
I början av april 2013 hittade kontoret en för alla inblandade
parter acceptabel lösning på den akuta problematiken. Det
innebar alltså att den akuta avfallshanteringsfrågan för Hotell
Terminus löstes, samt att byggetableringen inte innebar något
hinder för hotellets verksamhet. Med det bedömer kontoret att
den akuta problematik skrivelsen berör hanterades på en för alla
parter acceptabelt sätt. Trafikkontoret och dess Avfallsavdelning
har en fortlöpande dialog med hotellet.

Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden
godkänner denna redovisning som svar på skrivelse från Malte
Sigemalm (S).

Slut

Bilagor
1. ”Hotell Terminus, Vasagatan”. Skrivelse från Malte
Sigemalm (S).
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