Referat fra møte Miljøkomiteen 12.04.2022
Medlemmer til stede: Ingrid Lønhaug, Rune Arild, Jostein Andreassen, Lill Solveig Arneng.
Sekretær: Anne Henriksen.
Sak 1: Planlegging av søppelaksjon
− Søppelaksjonen gjelder rydding langs veier og gater, og andre fellesarealer.
− Mal for tidligere år benyttes.
− Søppelaksjonen planlegges i løpet av første halvdel av juni. Tidsrom avklares.
− Container for innsamlet søppel ønskes i/på Uløy, Årvik, Vorterøy, Lauksund, Laukøy og Simavåg og
Arnøyhamn. Totalt 5 stk. 30 m³ og 1 stk. 22 m³. Ingrid har oversikt over hva som plasseres hvor. Skal det inn i
referatet?
− Annonseres i god tid i forveien.
− Det står knapt 100.000,- på kontoen til miljøkomiteen. Fjorårets søppelaksjon kostet ca. 73.000,-.
Møtegodtgjørelser går av den samme kontoen.
− Kan søppeldag og miljødag slås sammen? Miljødag fungerer ikke i distriktet – 2 timer i hver bygd midt på
dagen er for lite. Karl Martin inviteres til neste møte og utfordres på temaet.
Sak 2: Høring Trafikksikkerhetsplan
Ingrid er med i gruppa som har behandlet innkomne forslag, og har hatt fokus på de forholdene som vi har tatt opp i
miljøkomiteen og forhold som vi har fokus på.
Høringsutkastet ble gått gjennom på skjerm. Våre innspill er hørt i stor grad. Det er vi fornøyd med.
Sak 3: Eventuelt
Kan miljøkomiteen få en befaring på Galsomelen for å se på sorteringsanlegget og avfallsbehandlingen? Ingrid tar
saken og mener det må la seg gjøre.
Rune Arild etterlyser betaling for Skjervøy Skytterlags søppelinnsamling (jernskrot) Fiskenes -> Engenes i 2019. Ble
lovet 15’ fra kommunen. Skytterlaget må gjøre en henvendelse til kommunedirektøren om dette selv. Dette
forholdet skjedde før miljøkomiteens tid og har ikke noe med vårt budsjett å gjøre.
NB! Utvasking av gammel fylling på Fiskenes. Bør plastres. Er det Kystverkets ansvar? Kan kommunen gjøre noe?
NB! Rekkverk og forskjønning fra Nofi og inn havneområdet. Skal ikke ny fylling nedenfor Marina plastres og pyntes?
Kan Asvo klippe busker som vokser langs støttemurene i havneområdet? Kan båtforeninga gjøre noe?
NB! Søppel samlet på Vittnes og Enes i fjor er ikke hentet. Dette må det gjøres noe med.
NB! Soneskilt i Klaus Dreyers vei – tatt ned i forbindelse med gravearbeid i veien, ikke satt opp igjen?
Nytt medlem er ikke utpekt enda. Det er ønsket representant fra Arnøy i forbindelse med søppelaksjonen, men
denne trenger ikke å være permanent medlem i komiteen. Det kan være problematisk å delta på møter mht.
fergetider osv. for dem som bor på øyene, men de kan eventuelt delta via Teams selv om det er en dårlig løsning.
Neste møte er ikke avklart. Tirsdager kl. 18:15 passer bra. Ingrid setter opp nytt møte hvor Karl Martin Hansen deltar
fra Avfallsservice AS.
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