
Referat fra Møte Miljøkomiteen 20.10 2020 

Medlemmer Tilstede: Ingrid Lønhaug, Lill Solveig Arneng, Rune Arild, Jostein Andreassen, Anne 

Henriksen. Sekretær: Einar Edvardsen 

Sak 1: Kartlegge kommunale tomter/skrot og hensatte private saker   

- Informasjon ang hvem som eier bil og henger ved kirkegården. Teknisk sjef har  

undersøkt og funnet eier og gitt beskjed om opprydding. 

- Materialer funnet, brukes jevnlig av menighetskontoret. 

- Bil Strandveien ikke funnet hvem eier er, arbeid fortsettes. 

- Oljetanken ved gamle MC-huset står fortsatt urørt. Denne lekker olje i grunnen.  

Teknisk bes se på dette, og få denne tømt så den ikke fortsetter å lekke olje. Hvem  

eier er, vet man ikke sikkert enda.                                                                                                   

- Kartlegge hvilke kjøreregler kommunen tenker ang komiteens arbeid og ansikt utad.     

 

Sak 2: Informasjon om Fishing for litter   v/Rune Arild                                                                                                            

Dette tiltaket går ut på at båter får med seg egne spesiallagede sekker for innsamling av søppel                         

de finner på og i havet, dette tar de med seg til land og leverer på bestemte oppsamlingssteder.    

Kontaktperson har vært Hilde Elvenes ved prosjektet Salt. Det foreligger i dag to havner som bruker 

dette systemet, Myre og Havøysund. De ville gjerne prøve å jobbe for Skjervøy fremover. 

Det har vært kontakt med: 
-Skjervøy kommune v/Skjervøy Havnevakt for avståelse av plass til formålet 
-Skjervøy ASVO for evnt. Mottak/utlevering av materiell(Avfall) 
- Avfallservice for mottak på deres avfallsanlegg 
- Mørenot Fishery for mottak over deres kaianlegg 
 
Det har vært positive tilbakemeldinger fra alle som har vært kontaktet. Mer informasjon ang dette 
arbeidet vill komme etter hvert. 
 
Sak 3: Nofi 
 

- Det avtales et møte med Nofi så de får belyse utfordringer de har med sin drift. 

Spesielt gjelder dette lagring av nøter over store deler av Skjervøy havn, og problematikk 

med lukt enkelte dager.  

Møtet er foreslått 29.10 klokken 14:00. 

 

Sak 4: Parkering forbudt-Skilting 

- Da det foreligger få verktøy som kommunen kan bruke for å få fjernet eiendeler som settes 

på kommunal eiendom, og gjør arbeidet med å holde et rydding samfunn rundt oss 

vanskelig. Så har Miljøkomiteen sett en mulighet for å få gjort noe med dette. Eks: Et 

effektivt virkemiddel har vært og sette opp et generelt parkering forbudt skilt, som gjelder all 

kommunal grunn. Der sammenhengende parkering over 48 timer kan ageres på.  

- Man prøver utarbeide flere forslag til neste møte. 

 

  



 Sak 5: Referat behandling mandat Kommunestyret.      

           Ble orientert at forslaget til mandat ble vedtatt i kommunestyret 13.10.2020     

 

Sak 6: Eventuelt    

- Fikk en sak fra Teknisk Sjef ang opprydding av boligtomter på Arnøya. 

Her ble man enige om at kommunen bør finne eiere, og be de rydde opp hvis dette anses 

som fare for folk og fe. Kan plan og bygningsloven brukes her, ble foreslått. Flyvesøppel bør 

prioriteres med det samme for å begrense spredning.                                                                                                                       

 

- Spørsmål kom opp ang tapt arbeidsfortjeneste ved møte i arbeidstiden for 

komitemedlemmer, og møtegodtgjørelse for annen aktivitet. 

Etter samtale med Kommunedirektøren ble det avklart at kommunens regulativer følges  

ang dette, da komiteen en politisk valgt.  

 

 

Ingrid Lønhaug     Einar Edvardsen 

Leder      Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   


