Referat fra møte i Miljøkomiteen 10.05.22
Til stede:
Jostein Andreassen (medlem)
Torbjørn Mathiassen (nytt medlem)
Ingrid Lønhaug (leder)
Anne Henriksen (sekretær)

Meldt forfall:
Lill Solveig Arneng (medlem)
Rune Arild (medlem)

Sak 1 – Søppel
Haldis Sellevoll fra Avfallsservice AS orienterte om deres Miljødag på Arnøy.
Miljødagen arrangeres på grunn av at det ikke er tilrettelagt miljøstasjon for befolkningen i distriktet.
Tidspunkt er ikke avklart enda da det avhenger av tilgjengelig personell, men planlegges i uke 23, 24 eller
25. Tidspunkt vil kunngjøres i god tid i forveien på Facebook og på hjemmesiden i tillegg til direkte kontakt
mot bygdelag og kontaktpersoner.
Avfallsservice planlegger i år å kjøre ut containere i to retninger og samle inn fra alle bygdene til fastsatte
klokkeslett i hver bygd.
Den søppelaksjonen som Miljøkomiteen står for, består av utplassering av containere hvor innsamlet
søppel fra veier, veikanter og offentlige områder kan dumpes i løpet av aksjonsperioden, som er satt til uke
23 og 24 (7. – 17. juni). Strandrydding er ikke inkludert i søppelaksjonen. Alt søppel samles i sekker, som
kan hentes (sammen med hansker) på teknisk etat i løpet av og i forkant av akjsonsperioden.
Vi planlegger utplassering av container i Årviksand, på Lauksletta/Skaret/fergeleiet (avklares), Vorterøy,
Laukøy og Skjervøy. I Arnøyhamn brukes containeren til skolen som står der fast. For innsamlet søppel i
Akkarvik kan Torbjørn Mathiassen kontaktes på telefon 91 19 25 87 , så vil han hente og anbringe sekkene i
container i Årviksand eller Arnøyhamn. I Uløybukt ble det samlet inn så mye søppel i fjor at vi er usikker på
om det er behov for egen container i år. Vi antar at det er mulig å levere sekker med søppel på Skjervøy.
Innsamlet søppel på Kågen leveres til container på Skjervøy, eller henting av fylte sekker langs veien avtales
med Yngve Volden på teknisk etat.
Haldis Sellevoll opplyser at det ikke gjennomføres tilsvarende søppelaksjoner i de øvrige kommunene, og
berømmer Skjervøy som har utmerket seg ved årlige ryddeaksjoner gjennom mange år.
Avfallsservice tar gjerne imot bilder fra søppelaksjoner som kan benyttes på deres hjemmeside og
Facebookside til informasjon. Vi oppfordrer til å sende bilder til haldis.sellevoll@avfallsservice.no.
Ny ordning for sortering av husholdningsavfall i hjemmene.
Avfallsservice går over til annen fargesortering av husholdningssøppel i gjennomsiktige poser, og
sorteringen blir lik over hele landet for anlegg som benytter fargesortering av poser. Det er kommet
reaksjoner på at de nye posene er veldig store, noe som skyldes en feilleveranse. Det vil komme poser i
normal størrelse. Det er veldig lang leveringstid på poser, og det har lenge vært tomt i en del butikker.
Det er viktig at sorteringsgraden går opp, og at det som samles i de enkelte fargeposene er i tråd med
fastsatt sorteringssystem. I dag må Avfallsservice ha manuell sortering i tillegg til fargesortering for å rive
opp poser og sjekke innholdet. Feil sortering gjør at hele parti av sortert søppel blir spolert for gjenvinning.
Vi tror på informasjon, og at feil i sortering til en viss grad kan skyldes uvitenhet. Avfallsservice har derfor
ansatt en egen person til å drive informasjonsvirksomhet.
Forbrenningsanlegg er ikke aktuelt, da det blir forbudt. Eksisterende forbrenningsanlegg må få
dispensasjon for å drive videre.
Matavfall og komposterbart avfall skal i de grønne posene. Disse sorteres ut til kompostering i Skibotn i
dag, hvor problemet med grønn plast i ferdig plantejord fra anlegget er eliminert i all hovedsak. Det
planlegges biogassanlegg i stedet for komposteringsanlegget i Skibotn. Én full pose matavfall kan bli nok
gass til at en buss kan kjøre 250 m.

Plastavfall må ikke inneholde andre søppelfraksjoner, men må ikke være «rent» ut over dette. Spor etter
opprinnelig innhold kan aksepteres, som f.eks. tørkede spor av at innholdet er skrapt ut, eller tilsvarende.
Emballasje som er merket «sorteres som plast» skal i plastavfallet. Merkingen kan stoles på generelt.
Tekstiler samles i dag inn av UFF som har container blant annet på parkeringsplassen ved Bunnpris på
Skjervøy. Tekstilene samles inn og sendes videre, og det er ikke en god miljøordning. Det jobbes nasjonalt
med saken, men vi oppfordrer hver enkelt til å ta ansvar for å redusere forbruket av tekstiler og klær.
Besøk på Galsomelen
Miljøkomiteen ønsker en befaring på Galsomelen for å se med selvsyn hvordan søpla vår behandles på
anlegget og hva som foregår.
Det er bare å avtale tid, sier Haldis Sellevoll. Tidligere har 6. klasse vært på besøk, og i år er det planlagt
besøk av Ungt Entreprenørskap, samt 5., 6. og 7. klasse.
Vi prøver å få til et besøk på Galsomelen i uke 24, og vi kjører i én bil.
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Miljøkomiteen har fått en bevilgning for 2022 som skal gå til søppelaksjonen og øvrig arbeid for å
forskjønne og sette fokus på miljøarbeid i kommunen. Godtgjørelse til medlemmene skal ikke gå av
bevilgningen etter vårt skjønn. Komiteen er et politisk utvalg, og må behandles som dette.
I følge regnskap fra fjorårets søppelinnsamlingsaksjon har kommunen tatt seg betalt for det kommunen
gjorde i forbindelse med aksjonen. Det må avklares om det er en riktig postering, og om det er noe vi
må ta høyde for i framtidige aksjoner.
Gammel søppelfylling på Fiskenes som vaskes ut av sjøen er et tilbakevendende tema. Hvem har
ansvaret for å rydde opp og sikre området, som er tilrettelagt med parkbenk og plenklipping
sommerstid?
Innsamlet søppel på Vittnes må hentes med båt. Det må avklares hvem som kan gjøre det.
Båtforeningen er kontaktet og de undersøker om de kan ta en dugnad for å rydde bort kratt i
havneområdet i Indre Havn.
Hekker og andre ting som begrenser fri sikt langs veier i kryss og svinger må fjernes av hensyn til
trafikksikkerhet og nærmiljø.
Vi er kontaktet om at det ligger en veltet campingvogn utenfor Maursund Gård, og en bil er henbragt i
et kratt i området. Fire biler uten skilt er parkert nedenfor hotellet, hvorav en er kollisjonsskadd, én er
fylt med flyttegods, og to er hvalsafari-biler. I tillegg er en bil uten skilt parkert ved Midtre Havn i
Havnegata. En rumensk-eid, avskiltet bil som tidligere er diskutert, står fortsatt parkert i Indre
Havn/Vågen.
5 dekk med felg dumpet ved rasteplassen ved brua. (fjernes av teknisk etat)
Gårdeiere bør fjerne gress langs husveggene gjennom Været. Dette ble tidligere gjort av ASVO. Sjekk
hva som er med om gressklipping i avtalen som kommunen har med ASVO.

Sak 3 – Innspill fra styremedlemmer
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En Saab med skilt er etterlatt på fergeleiet på Skaret. Eieren er en svensk eller finsk person som har vært her og
jobbet, men som er sluttet og reist.
Det kjøres fort i Strandveien utover på Fiskenes.
Soneskilt for fartsregulering er ikke gyldige dersom de er så avbleket at de mangler den røde påbudsskiltsirkelen.

Sak 4 – Eventuelt
Ingen saker.
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