Anleggsarbeid ved Mule
Formålet med dette brevet er å informere berørte eksterne aktører om bygging av det som
skal bli Mule Miljøpark. Dere mottar informasjonen fordi dere besøker Innherred
Renovasjon og Retura IR AS sitt anlegg på Mule, Levanger i næringssammenheng.
Vær vennlig å sette dere godt inn i innholdet i dette brevet. I tillegg ber vi om at brevet
distribueres til ansatte og berørte parter i deres organisasjon.
Fra mai 2017 til januar 2018 skal det foregå byggeaktivitet ved vårt anlegg på Mule.
Formålet er nytt servicebygg med bl.a. vaskehaller og verksted. Dette medfører et større
avgrenset anleggsområde på Mule (se tegninger). I byggeperioden vil det bli større og
mindre endringer i forhold til kjøreretninger, parkering, HMS, og ferdsel ved Mule.
Skisse over anleggsområde, parkeringer og veiledende kjøreretninger ved Mule

Kjøreretninger
Det er viktig at alle setter seg inn i de veiledende kjøreretningene. Dette vil også bli skiltet og
markert på asfalten. Det blir begrenset plass ved vårt behandlingsanlegg og det vil i perioder
bli økt trafikk med anleggsvirksomhet. Fartsgrense er 20 km/h. Det vil bli utført kontroller.
Næringskunder som leverer avfall på gjenbrukstorget bes særlig være oppmerksom på at
det ikke er anledning til å kjøre gjennom behandlingsområdet for adkomst til gjenbrukstorg.
Næringskunder som skal levere avfall på gjenbrukstorget bes henvende seg i
informasjonsbod ved veiing for informasjon om kjøreretning.
Anleggsområde
Det er ikke anledning til uautorisert ferdsel i anleggsområdet. Området vil være gjerdet inn
og markert tydelig med ferdsel forbudt. Ved behov for ferdsel i anleggsområdet må
Innherred Renovasjon eller Retura IR AS kontaktes. For øvrig er det hjelmpåbud, påbud om
synlighetsklær og vernesko innenfor anleggsområdet.
Nye parkeringsbestemmelser
Besøkende til administrasjon på Mule henvises til parkering utenfor administrasjonsbygget.
Besøkende til bruktbutikken Bruktbo henvises til parkering utenfor inngang til butikken og
langsgående butikken utenfor port. Dette vil bli merket.
Besøkende ved Mule Miljøpark
Ved ferdsel på behandlingsområdet skal alle besøkende bruke refleksvest eller
synlighetsklær. Alle som går utenfor administrasjonsbygget skal bruke refleksvest eller
synlighetsklær (gjelder ikke til og fra parkering eller Bruktbo).
Både under og etter byggeprosessen skal alle besøkende til administrasjon (både Innherred
Renovasjon og Retura) først henvende seg i informasjonsbod/ vektboden. Vektboden ringer
til administrasjonen for å varsle besøk. Vektboden er skiltet INFORMASJON og er lokalisert
utenfor hovedport.
Varemottak og lastesone
Fra nå skal alle varer og gods leveres til informasjonsbod (vektbod). De skal gjøre en
varekontroll og alle fraktbrev/pakksedler skal lagres. Vektboden er ansvarlig for
varekontrollen og de skal henvise til lastesone og bistå lossing.

Nedenfor følger en oversikt over hvem som kan kontaktes for spørsmål og henvendelser.

Dersom noe er uklart oppfordrer vi til å ta kontakt med Innherred Renovasjon eller Retura IR
AS.
Vi ønsker en effektiv, skadefri og praktisk avvikling av byggeperioden. Vi håper alle
besøkende til Mule vil hjelpe oss med dette.

Mule 3/5/2017

Informasjonsavdelingen

