
Referat styremøte Miljøkomiteen 24.03.21. 
 
Tilstede: Ingrid. Lill-Solveig. Rune. Anne. Jostein 
 
 
 

1. Forberedelser til søppelaksjonen 

- Finne ledere lag og foreninger-finnes liste i kommunen. Rune finner de 

på Arnøya. Ingrid kontakter skoler mm. 

- Ingrid Kontakter Ørjan ang Arnøya, samarbeid med Avfall service der de 

kanskje vil bruke en søppeldag fra Skjervøy på Arnøya i stede..    

- Avfallsstasjonen har det vist seg vanskelig å få levert søppel hos i senere 

tid for bedrifter. Dette grunnet at de ikke får gyldig kvittering for hva som 

er levert. Dette resulterer i frustrasjon fra bedriftseiere.                                                                                                                               

Privatpersoner møter motstand på miljøstasjonen, der flere ikke har fått 

levere alt de har med. Dette grunnet at ansatte mener alle i køen må få 

levere litt før containere er fulle.  

 

2. Forsøpling i Havnegata – befaring 

Medieoppslag 

- Teknisk sjef har sendt brev til eiere av søppel ved oljetanken, nord 

for Monter i Strandveien med beskjed om at de må fjerne søplet.  

 

3. Erfaring med brøyting av snuplasser i vinter. 

- Spa har uttalt at årets brøytesesong har gått lettere grunnet mer 

ryddige snuplasser. 

- Hvor ligger saken ang skiltplan arbeidet? Vil dette ta lang tid? 

Opplyst fra teknisk sjef, dette skal tas med i ny transportplan når 

denne revideres. Hva er tidsrammen for dette? 

4. Eventuelt 

- Rykter om søppel på Fiskenes, gammel søppelfylling er blidt vasket 

frem. Vi ser på dette senere med en befaring på stedet. 

- På gamle søppelfyllingen er det lagret gamle rør fra Klaus Dreyers vei. 

Hva er planen videre for disse? 

- Teinene på Fiskenes- Ikke mulig å hente da eier ikke kommer seg til 

teinene, dette grunnet store hauger jord hindrer ferdsel.  

Det hadde vært bra om disse ble fjernet, så ferdsel burde ordnes. 

- Det trenges nye søppeldunker i værret, hva kan gjøres her? 

5. Neste møte 



- 28.04.21 klokken 18:00 

 
For miljøkomiteen     
Ingrid Lønhaug     Einar Edvardsen 
Leder       Sekretær 
 


