
Møte Miljøkomiteen 02.12 2020 

Medlemmer tilstede: Ingrid Lønhaug, , Rune Arild, Jostein Andreassen, Anne Henriksen. Sekretær: 
Einar Edvardsen 
Meldt frafall under møtet: Lill Solveig arneng 
 
Sak 1: Oppsummering av møte med NOFI AS v/ Einar og Jostein 

- Miljøgruppa ble møtt av hele ledelsen fra Nofi Skjervøy, som forklarte i detalj om 

produksjon og den daglige drift. Hvordan prosessene ved vasking foregår og hva som 

skjer med rensevann og kjemikalier etterpå.  

- I dag jobber ca 40 personer i bedriften på Skjervøy. 

- Bekymringen om lukt ble lagt frem av Miljøgruppa, her det ble sagt dette var ikke til å 

unngå i små mengder da dette er et vaskeri. De var klar over det enkelte ganger kan lukte 

litt mer, da de får inne nøter med litt for my gro på seg. Dette var vanskelig og unngå da 

dette oppdages først når not er på kai levert, men de prøvde holde dette på et minimum.  

- Det ble flere ganger poengtert at utslipp av kobber var gått drastisk ned etter de hadde 

fått nytt renseanlegg, det ble også forklart at sjøvannet de pumper inn også inneholder 

kobber. Prosessvannet som forlater bygget blir pumpet inn på kommunalt anlegg og 

havner i renseanlegget på Fiskenes. 

- Det planlegges en stor plasthall for Nofi på gamle Vefts tomta. Hvis denne blir bygget kan 

firmaet lagre sine notkasser innendørs. Dette for riktig lagring, men også for ikke å være 

så skjemmende i bybildet. De anser de kan lagre 100% av vaskede nøter innendørs. 

De holder også på å bygge en avrenningssone mellom Nofi og Veftsbygget, hvor nøter 

skal ligge og renne av mellom produksjonsleddene.  

 

Sak 2: Forberede sak til kommunestyret om skilting i forhold til parkering 

Skilting av kommunale veier og parkeringsplasser. 

Miljøkomiteen har på flere møter i høst diskutert hvordan vi skal få slutt på 

langtidsparkeringer av biler og utstyr på og ved kommunale veier, snuplasser og 

parkeringsplasser. Vi går nå inn i brøytesesongen hvor parkering skaper store problemer for 

brøytemannskapet som må bruke tid på å få folk til å fjerne bilene / la være å brøyte 

plassene. 

Miljøkomiteen jobber i første omgang med å få fjernet biler og annet fra kommunens 

områder. Vi vil stå sterkere juridisk ved et generelt forbud om parkering / eventuelt klarere 

regler for hvor lenge en kan parkere på kommunens eiendom. Med dagens lovverk står vi 

svakt i forhold til sanksjoner overfor de som hindrer ferdsel på veier og snuplasser. Det bør 

være forbudt å parkere i lengre perioder på snuplasser og langs veier om vinteren. 

Miljøkomiteen ønsker å få opp til politisk behandling en strengere skilting for parkering, ved 

å lage en helhetlig skiltplan for Skjervøy kommune og ber Skjervøy kommune v/ teknisk etat 

utrede en sak til politisk behandling.   

 
Sak 3: Oppsummering av arbeidet i komiteen høsten 2020. 
 

Rapport fra Miljøkomiteen høsten 2020. 



Under forhandlingene etter valget 2015 ble det vedtatt å etablere ei miljøgruppe i Skjervøy 

kommune. Gruppa ble videreført etter valget i 2019, men endret navn til miljøkomite. 

Gruppa kom imidlertid ikke i gang med arbeidet sitt før høsten 2020, da valg av 

representanter til gruppa ikke ble foretatt før i junimøtet våren 2020. Sekretær ble Einar 

Edvardsen fra teknisk etat. 

Gruppa består av Ingrid Lønhaug (leder), Lill Solveig Arneng, Rune Arild, Jostein Andre 

Andreassen, Anne Henriksen og Einar Edvardsen.  

Oversikt over møter: 
11.09.20 
05.10.20 
20.10.20 
29.10.20 
02.12.20 
 
Miljøkomiteen startet sitt arbeid med å gjennomgå rapporten som miljøkomiteen fra forrige 
valgperiode hadde utarbeidet og tok denne til etterretning. Komiteen vil videreføre 
søppelaksjoner, strandrydding, opprydding på kommunale og private områder og rydding av 
herreløst søppel.  
 
I kommunestyrevedtak fra 30.06.20 ble det bestemt at miljøgruppa skal ha sekretær fra 
teknisk etat som skal stå for innkallinger og referat, og ellers være et bindeledd mellom 
miljøkomiteen og administrasjon / politisk ledelse. Videre fikk vi i oppdrag å evaluere 
mandatet fra forrige valgperiode. 
 
Revidert mandat ble vedtatt i kommunestyret 13.10.20 med tillegg av miljøkomiteens 
endringer. Endringene refereres her: 

- Miljøkomiteen skal ta opp estetiske spørsmål, tiltak og utfordringer, og i sin ytterste 
konsekvens bringe disse inn for kommunestyret. (her tenkes det også forskjønning av 
kommunens områder) 

- Kunne delta i arbeidet med å få ned avfallsmengden i kommunen dvs delta i 
forebyggende tiltak 

- Miljøkomiteen skal ha rett til å uttale seg til fremtidige planer og saker som angår 
miljøet i hele kommunen.  

- Miljøkomiteen skal jobbe for å skaffe gode rammebetingelser og rutiner for arbeidet 
med å oppnå en kommune uten søppel og forurensning. 

- Miljøkomiteen kan dele ut miljøpris 
 
Miljøkomiteen satte opp noen mål for høstens arbeid. 

• Komiteen har som hovedmål og få igangsatt rydding av kommunale områder 
på Skjervøy. 

• Invitere Avfallservice AS til neste møte, for tettere samarbeid. 

• Prøve få fjernet flest mulig uregistrerte kjøretøy fra kommunal grunn. 

• Utarbeide et nytt mandat til kommunestyret i oktober.  
 

Vi starta med fire kommunale områder som vi ønska å følge opp: 



1. Parkeringsplassen ved kirkegården 
Oppnådd: Fjerne en bil, fortsatt parkert en bil uten skilt der. Usikker på om det er 

rydda / fjerna annet «avfall» som lå der delvis skjult av gress. Det ble opplyst at dette 

var ting de brukte, det bør lagres på en ryddigere måte. 

2. Hageavfallsplassen 
Ble fjerna flere tråldører, krabbeteinene flyttet til en mindre synlig plass. Det blir 

avkrevd leie for lagring av krabbeteinene. Noe jernskrammel ble fjernet. Kommunen 

fikk fjernet to ståltanker som var lagret her. I dag ligger noe betong og stål i overkant 

av området som ingen vet hvor kommer fra, dette må en jobbe med å få fjernet. 

3. Havnegata, kontainerkaia 
Tre biler parkert uten skilt – alle er fjerna 

Mye ryddigere på kaia, fjernet eller ryddet i varer tilhørende Mørenot. 

Næringslivet leier lagringsplass, det er viktig at det ser ryddig ut. 

4. Kollagerneset 
En leietager har lagret mye «skrot» der og fått beskjed om å rydde (skjer lite). 

Noen har etterlatt en oljetank som flyter over av olje, denne må tømmes da dette er 

miljøfarlig avfall. 

Disse områdene besøkte vi flere ganger. 

I tillegg har vi vært på lekeplass og endeveisparkering i Rønning Østgårdsvei. Her var det 
samlet en del saker. Mesteparten av dette er fjerna, men det er fortsatt parkert en traktor 
og en tilhenger på lekeplassen. På parkeringsplassen ligger det en smadra campingvogn. 
Denne plassen må følges opp. Vi har også vært innom to andre endeveisparkeringer i 
Bekkefaret. En del parkering der som skaper problemer for brøyting på vintertid. En bil står 
parkert uten skilt på et friareal / parkering i Vågadalen. 
På Vorterøya er det fjernet biler ved Lerøys hjelp. 
Å være til stede og kartlegge med foto er til god hjelp. Jungeltelegrafen går, og teknisk sjef 
får referat fra våre møter og befaringer. Ellers har medlemmer i komiteen tatt affære med 
noe såkalt «herreløst søppel». 
Vi har hatt møte med  

1. Avfallsservice AS v/ Karl Martin Pedersen 
Vi ønsker å fortsette et godt samarbeid med dem i forhold til vårens søppelaksjen. Vi 

ble informert om tidligere samarbeid i forhold til ryddeaksjoner og forventninger om 

bort kjøring av søppel. Avfallservice vil bistå med to miljøcontainere. Vi trenger minst 

4 containere og har meldt inn behovet i budsjettforhandlingene. Det ser ut til at vi 

skal få bevilget midler til 2 containere av politikerne.  

Kommunen har fått papp-presse, og det ser ut som det er blitt færre tømminger 

etter denne ordningen kom i stand. 

Avfallsservice legger også opp til å ha besøk av skoleklasser som et forebyggende 

tiltak. De som har deltatt på slike besøk, gir gode tilbakemeldinger. 

Det finnes ellers en nettside som heter- Hold Norge rent- der alle som vil kan 

opprette en Aksjon og utføre strandrydding. 

2. Møte med NOFI Oppdrettsservice v/ Rune Bakke, verneombud Lars Tyldum og Holger 
Hansen. 



Vi ville følge opp noen klager fremmet i lokalsamfunnet, men også saker som går 
under vårt arbeidsområde. 

- Lagring av oppdrettsnøter på flere plasser i sentrum 
- Lukt fra oppdrettsnøter. 
- Forurensning av vannet i havnebassenget 

 
Vi fikk omvisning i bedriften og en god og grundig gjennomgang av bedrift, 
produksjon og planer. Vi la fram våre problemstillinger og fikk en konstruktiv samtale. 
De ønska å bygge en plasthall for lagring av m/kasser. De trengte en dispensasjon i 
forhold til høyde på bygget, og det har de fått nå. Denne hallen mente de ville romme 
alt som er lagret i sentrum. Det ville også ta kort tid å sette opp en slik hall. Denne 
hallen ville få minimalisert lukt. De mente ellers at det var mer unntaksvis at det 
luktet av nøtene.  Det ble sagt at de hadde fått inn en ladning i sommer som var 
veldig råtten. Ellers er det ikke noe avrenning fra vasking av nøtene til 
havnebassenget. Bedriftens »skitne» vann går gjennom kommunens renseanlegg. 
Vedtak om hall er gjort, så nå venter vi på opprydding av nøtene. 

3. Møte med Kjell Ove Lehne, teknisk sjef.  
Teknisk sjef er vår viktigste samarbeidspartner i kommunen. Han får referat fra våre 
møter og følger opp så godt han kan i forhold til kapasitet. Vi har prøvd å få 
innarbeidet ½ stilling miljøarbeider i budsjettet. Dette er ikke prioritert i denne 
omgang, ser det ut til.   
Vi viste bilder vi har tatt av kommunale tomter. Teknisk sjef viste til lover som gjelder 
for fjerning av søppel, men også begrensninger loven har. Ofte står det biler langs 
veier og på parkeringsplasser over lang tid. Det ble informert om hva en plan for 
skilting inneholder og saksgang for å gjennomføre skilting med forbud. 
En skiltplan kan forenkle arbeidet for kommunen som utøvende 
forurensningsmyndighet, ved at det gis en hjemmel til ønsket fjerning ved behov. 

 
Andre saker vi har jobbet med: 
Vi diskuterte Høringsutkastet til Planprogram for klima- og energi.  
Komiteen påpekte at det er viktig at hver kommune forankrer planarbeidet i den 
overordnede Kommuneplanen, at det settes søkelys på regionale løsninger som kan 
etterprøves og sammenlignes, og at det fokuseres regionalt på hvordan få mindre avfall og 
gjenbruk av avfall. 
 
Fishing for litter  
Mye søppel havner i havet. Fishing for litter er en ordning som innebærer at fiskere tar vare 
på avfall de fisker opp av havet og leverer det kostnadsfritt i havna de hører til. Fiskerne som 
deltar får utdelt store, robuste sekker hvor de samler avfall som tas opp med trål eller annen 
redskap. Vi kjenner til flere havner som bruker dette systemet, eks Myre og Havøysund. Vi 
har hatt kontakt med prosjektet Salt, og de vil gjerne jobbe for at Skjervøy kan delta i denne 
ordningen. Det har også vært kontakt i forhold til Havnevakta i Skjervøy, Skjervøy ASVO, 
Avfallsevice og Mørenot Fishery i forhold til saken. Det er viktig å fjerne avfall som kastes i 
havet som fører til døden for fugl og fisk i og ved havet og ellers forurensning av land og hav. 
 
Sak 4: Oppfølging/nye saker 2021: 
              - Be teknisk sjef orientere ang lukt i Værret, og hva som gjøres for å forbedre dette. 
              - Ta kontakt med Naturvernforeninga ang strandrydding, har de noen gode forslag 



                 til gjennomføring av dette. 
              - Følge opp allerede kartlagte områder med tiltak. 
               - Kartlegge nye/flere områder. 
               -Planlegge og gjennomføre søppelaksjoner i kommunen. 
 

 Sak 5: Eventuelt 

Neste møte planlegges ved inngangen av mars.  

 

For Miljøkomiteen 

Ingrid Lønhaug   Einar Edvardsen 

Leder    Sekretær 


