Referat Miljøkomiteen 20.10.21
Til stede: Formannskapssalen. Ingrid Lønhaug, Rune Arild. Anne
Henriksen. Lill-Solveig Arneng. Jostein Andreassen. Einar Edvardsen
(sekr)

Sak 1: Nye saker.
• Langt rør i fjære Haugnes Arnøya.
Hvem er det som eier dette? Rune sjekker dette opp.
• Skrot rundt røyeanlegget på Kågen.
Prøve ta en prat med eierne ang opprydding, muligens få flyttet
søplet innendørs.
• Fjerning Campingvogner.
2 i Akkarvik-privat eiere som har henvendt seg med spørsmål
om kommunen kan fjerne. Disse må eiere selv få fjernet.
• Borerigg i Rypeveien ble prøvd fjernet av eier, men en liten del
mangler før motor kan startes. Den er for tung til å slepes.
Sak 2: Oppfølging gamle saker.
• Fjerning av bilvrak ble det litt fart i, etter kommunen/ordfører
gikk ut med oppfordring om fjerning før en gitt dato da
kommunen vill gjøre det på eiers regning.
• Bilen opp ved fotballbanen sjekkes for hvem som er eier.
Den står full av redningsvester og regattadresser.
• Finne eier av bilen som står forlatt i Strandveien, blå Citroen.
Mulig noen tidligere kommunearbeidere kan være eier, man
har navn og gå etter.
• Laksebiler og avrenning fra disse er et gjengående problem,
som vi får inn henvendelser av og til. Denne saken er ikke i vårt
mandat og er løftet høyere opp.
• Søppelkassa på skattøra som ble lovet ordnet, her har ikke
vedkommende tatt kontakt med Ordfører som avtalt tidligere.

• Havnegata er ryddigere en tidligere, ser ut som det er tatt tak i
noen av de verste områdene. Men det er fortsatt mye som
skulle vært tatt tak i, mulig fått en permanent løsning på løst
industrisøppel. Dette må gårdeiere ta ansvar for.

Sak 3: Miljødag Arnøya.
• Forslag om å legge en fast dag for søppel til Arnøya, mulig ta en
onsdag fra Skjervøy. Dette er jo mulig, men man anser at det
kastes så mye søppel i dag på Skjervøy at dette vil ha negativ
effekt. Det har vist seg at etter sorteringen er blitt så nøye, så
går leveringen veldig tregt. Folk har måtte snu da mottaket
stenger på klokkeslett.
• Laukøya vil gjerne også ha en container i 2022 når
søppelaksjonen skal være.
Sak 4 Eventuelt:
Innspill til Bøp.
• Fylle på masser ved gamle fyllinga i Fiskenesfjæra, dette for å
forhindre mer utvasking som igjen avdekker mer av fyllingen.
• Legge inn en søknad om nye 150 000 kr for videre arbeid i
miljøkomiteen og ryddeaksjoner.
Nytt møte ble satt til 17.11.21 klokken 18:00
Formannskapssalen.
Leder: Ingrid Lønhaug

Sekr: Einar Edvardsen

