
Referat fra styremøte i Miljøkomiteen onsdag 28.04.21 kl.18.00 på 

formannskapssalen. 

Til stede: Ingrid Lønhaug, Rune Arild, Lill Solveig Arneng, Anne Henriksen, Einar Edvardsen 
Meldt forfall: Jostein Andreassen 
 
Saksliste:  

1. Orientering om møte med ordfører 

Tema: Strandrydding i regi av kommune og næringsliv og Friluftsrådet 

Det kan søkes om midler til å rydde fire områder i Skjervøy kommune: 

1. Akkarvik – fra Nessør – rundt til Årvik 

2. Fra Årvik – Mollfarvika 

3. Rundt Laukøya 

4. På Engnesodden 

 

2. Søppelaksjon 2021 

- Rune informerte om hvem som er ledere i lag og foreninger på Arnøya. 

- Oppdatering av lister over lag og foreninger fortsetter, sekretær fyller ut 

innkommende informasjon og sender ferdigutfylt liste til leder.  

Videre arbeid: 

- Tidspunkt for aksjon settes senere, når man ser snøen begynner å forsvinne. 

- Bestilling av kontainere gjøres når man har fått fastsatt dato for aksjonen. 

Planleggingen av containere og utkjøring av disse bør avtales snarest, da det kan 

bli manko på containere om våren. 

- Miljødagen på Arnøya bestemmes senere i lag med ordfører. 

- Tilskrive alle lag og foreninger angående aksjonen og oppfordre til å delta i 

dugnaden med å plukke søppel. 

 

3. Prioritering av fjerning av «skrot» på snuplasser og parkeringsplasser – hvordan 

kommer vi videre? 

1. Befaring – Dette gjennomføres når snøen forsvinner. 

2. Fjerne det som er herreløst søppel fra snuplasser og parkeringsplasser. 

Her må man fortsatt gå på eiere av søppel, og få en felles forståelse av hva som 

bør gjøres for å få dette gjennomført.  

3. Hvordan fjerne bilene som har stått over år uten skilt. 

Her må man prøve å gå på eiere og be dem skrote bilen, eller vi ber om lov av eier 

til og fjerne disse på vegne av ham/henne. Hvis dette ikke fungerer, må man se 

om denne forurenser, og da ta kontakt med kommunen. Man sliter med og ha 

gjennomføringskraft så lenge det er fri parkering på hele Skjervøy. Derfor er det 

viktig å få skiltplanen for Skjervøy revidert raskest mulig. 

 

4. Referatsaker: 

Miljøsertifisering av Rådhuset på Skjervøy (se vedlegg) 



Midler til strandrydding i Nord-Troms og Finnmark (se vedlegg) 

 

5. Innspill fra representantene i gruppa, saker å behandle: 

- Søppelkassene i sentrum. 

Leder for Miljøkomiteen informerte komiteen om brev som er skrevet og dets 

innhold, dette leveres til kommunen. Her bes det om muligheten for nye 

søppelkasser i sentrum, de gamle er slitne og ikke så funksjonelle lengre.  

 

- Søppelordningen på Skjervøy. 

Man ser i den senere tid at det er blitt strengere å levere søppel på avfallsdeponiet. 

Det er kommet strengere krav til sortering og mengder som kan leveres. Det har 

forekommet hendelser der folk har blitt bedt om å avslutte levering, selv om de ikke 

har fått levere alt de hadde med. Dette med begrunnelsen at det måtte gis rom for 

flere i køen til å levere før det ble fullt. Man opplever at avfallsmottaket i senere tid 

har fått et dårlig rykte, dette kan bety at folk ikke leverer søppel der like hyppig. Man 

frykter det tas i bruk lettere metoder, som å kastesøppel i naturen.  

Bedrifter sliter også med å levere, grunnet at stasjonen ikke skriver ut gyldige 

kvitteringer, som kan brukes opp mot regnskap. Dette gjør at de ikke har noe 

tilfredsstillende steder å levere søppel til på Skjervøy per dags dato. 

 

- Annet 

Man ser det vaskes frem søppel etter den gamle søppelfyllingen på Fiskenes, hva kan 

gjøres for å forhindre videre utvasking av området? 

Noen av teinene på Fiskenes ble ønsket hentet av eier, men det var ikke 

framkommelig grunnet at store mengder jordmasser er lagret her. Dette er beklagelig 

da man som kommune vil ha disse fjernet.  

 

6. Neste møte settes til onsdag 19.05.2021. 

 

For Miljøkomiteen 
Ingrid Lønhaug     Einar Edvardsen 
Leder       Sekretær 


