1. Hva er konkret gjort på opprydding av forsøpling i kommunen? Stikkord:
Mengder,
Som det kom frem under halvårsrapporteringen ble det registrert 74
skrotdunger i Skjervøy kommune ved prosjektets start. Dette etter en
grundig registrering. Ved årsskiftet var 69 av disse avsluttet. Det er videre
lagt en plan for avslutning av de øvrige 5 våren 2013.
I tillegg har det dukket opp nye skrotdunger ved årets slutt som er
registrert og som må fjernes i 2013. (egen liste over disse vil bli lagt frem)
I tillegg til de årlige ryddeaksjonene på vårparten er det via skoler,
bygdelag og lag og foreninger gjennomført flere ryddeaksjoner i 2012.
Det er samlet inn uante store mengder langs strender, felles turområder og
stier.
Det har vært stort fokus på opparbeidede industriområder/ kommunale
områder og rydding av disse. De fleste områdene er avsluttet. Dette gjelder
Sandøra, steinbruddet på Fiskenes, steinbruddet i Årviksand og den gamle
fyllplassen på Skjervøy.(her gjenstår litt etterrenskning)
Andre industriområder ligger innenfor utfordringene i 2013.
Som det fremgikk av halvårsrapporten er ulike næringsaktører som har
skrot på sine eiendommer kontaktet.
Noen har vært flink og fjernet det meste mens andre bruker lang tid på å
komme i gang med sin opprydding. Dette må det jobbes videre med i 2013.
Med en god dialog er vi godt i gang også på dette området der det også er
viktig å få til en holdningsendring.
Samarbeidet med bygdene og bygdelagene i kommunen har vært svært
positivt. Disse har organisert opprydding som tidligere nevnt og
skrotnisseprosjektet har gjennom godt samarbeid med Avfallsservice A/S
skaffet containere for oppsamling.
Prosjektet har hatt et godt samarbeid med kommunens miljøgruppe.
Miljøgruppas leder har stor oversikt over områder som må prioriteres.
Gjennom lokalmedia har prosjektet fått fokus på ulike problemstillinger
som i seg selv skaper forsøpling. Dette har bidratt til engasjement og
innspill på gode løsninger.
På kommunens hjemmeside har prosjektet informert gjennom
halvårsrapporteringen og samarbeidet mellom grendeskoler og bygdelag.
Ved avslutningen av prosjektet ved utgangen av 2012 er det registrert
følgende kvantum avfall levert ved godkjente mottak:
Restavfall:
Jernavfall:
Bilvrak:
Scootervrak:

53,12 tonn
255,56 tonn
39 stk
2 stk

hvor ryddet: avfall lang unna vei, landbruks forsøpling, strand,
Forannevnte beskrivelser sier i stor grad hvor det er ryddet og hva som er
ryddet.
Viktige utfartsområder/friluftsområder er ryddet. Noen av disse ligger
langt unna trafikkert vei. Her har kommunens anleggsseksjon vært til stor
hjelp.
De fleste næringsaktørene som har iverksatt opprydding er sjøretta
virksomhet. (rederi, produksjonsbedrifter og servicebedrifter)
Som nevnt har bygdelag og skoler ryddet langs strender. Her har vi store
utfordringer da Skjervøy kommune har store havområder rundt de ulike
øyene.

hva ryddet: bilvrak, næring, privat
Skjervøy kommune har inngått avtale med Skjervøy Asvo A/S for
innhenting av bilvrak. Ordningen fungerer meget godt og er offentlig
godkjent.
Fra næringslivet består avfallet i stor grad av jern, fiskeredskaper,
utrangskjerte maskiner og mye trevirke.
Fra private er det levert mye bygningsavfall, bruksgjenstander av jern,
plast, papir og mye bruksgjenstander fra husholdningen.

organisering: dugnad, bidrag fra avfallsselskap, egenandel kommunen,
andre
Skrotnisseprosjektet har hatt stor glede av å samarbeide med skoler,
bygdelag og andre lag og foreninger. Disse har virkelig bidratt til en
renere og penere kommune generelt sett.
Avfallsservice har vært meget serviceinnstilt og har skaffet containere etter
behov og meget raskt i hele prosjektperioden.
Kommunens anleggsseksjon har deltatt aktivt i prosjektet.
Gjennom inntransport av herreløst avfall har anleggsseksjonen nedlagt en
stor innsats for prosjektet.
De har vært rask på plass i når prosjektet trengte hjelp.

2. På hvilken måte var avfallsselskapet involvert?
Avfallsservice A/S har som sagt vært en aktiv samarbeidspartner i hele
prosjektperioden.
Selskapet har gitt gode tilbud på avhending av avfall.

3. I hvilken grad har prosjektet bidratt til oppmerksomhet rundt forsøpling?
I kommunen
Gjennom prosjektet har kommunens organisasjon fått økt fokus på
forsøpling generelt. Anleggsseksjonen, havneforvaltningen og skoler har
jobbet godt med dette.

Næringer
Som tidligere beskrevet ønsker alle næringsaktører å bekjempe forsøpling.
Fokus på bedre systemer for mellomlagring og avhenting av avfall må
prioriteres.
Prissystemet på avhending av avfall fra næringsbedrifter bør drøftes. For
noen synes dette urimelig høyt.
Engasjementet har imidlertid økt innenfor næringslivet for et bedre og
penere miljø.

Innbyggere
Innbyggerne har vist stort engasjement for å bekjempe forsøpling.
Skrotnisseprosjektet har mottatt mange gode råd og tips fra innbyggerne.
Dette går på områder som bør ryddes og forslag om hvem som bør delta i
dugnader.

4. I hvilken grad har prosjektet bidratt til kompetanseheving i saksbehandling i
kommunen
Som beskrevet i halvårsrapporten har Skjervøy kommune fra før meget god
kompetanse på forurensning generelt. Gjennom samarbeidet med miljøgruppa
har kommunen flere ganger skrevet ut pålegg om opprydding på konkrete
gårds og bruksnummer.
Det vil hele tiden være en fortløpende vurdering om slike tiltak skal iverksettes.

5. I hvilken grad har kommunen / prosjekteier fått hjelp fra Fylkesmannen
Fylkesmannen har vært til stor nytte for prosjektet og kommunen som
prosjekteier.
Spørsmål rundt behandling av spesialavfall, dialog med gårdeiere og ikke
minst avfallsselskapenes rolle har vært drøftet.
Utfordringen rundt avhending av avfall fra distriktene har prosjektledelsen
drøftet med fylkesmannen. Her må fylkesmannen og kommunene få på plass en
felles tolkning av lovverket.
Alle skal ha muligheten til å bli kvitt avfall i umiddelbar nærhet der en bor.

