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Aktivitetsplan for "Et renere Salten" 2010

Vedlagt ligger aktivitetsplanen for vår innsats i kommunene innenfor avfall og forsøpling.
Denne planen er gjennomgått i referansegrppa til "Et renere Salten" og av saksbehandlere i
kommunene innen avfallsbehandling.

Vi ser fram til fortsatt felles innsats på avfall og forsøpling.

Med vennlig hilS~

~~1' ,
Katalin Nagy _
daglig leder

t~ n:BI~A(fu
Krstin Birkeli

prosjektleder

Kopi til:
~mun€Ð¥ere~eir
Saksbehandler avfall

Vedlegg:
Aktivitetsplan "Et renere Salten" og næringsavfall
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Dato.............. 18.01.2010

Deres ref. .......
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Saksnr./vår ref... 04 I 00010-91

Jourialnr. ....... 00831 109

Prosjekt "Et renere Salten" og næringsavfall
Aktivitetsplan 2010

Følge opp saker i Salten om forsøpling og ulovlig brenning av næringsavfalL. Løpende
oppgaver

Kontakt med kommunene for rådgiving, befaringer og hjelp til saksbehandling.

Info i media og på hjemmeside.

Utarbeidelse av saksframlegg og forslag til blant annet forskrfter om
gebyrendring ved tilsyn av næringsavfall.
Faglig oppdatering/samarbeid med IRIS og andre aktører

Referansegrppemøter

Delegerng av vedtaksmyndighet: Tilrettelegging og prosesser for å vurdere
mulighet til å delegere til HMTS etter forurensningslovens § 83 (forsøplin )

Metallnnsamlng
Oppfølging av registreringer i metallinnsamlingskampanjen 2006

februar -
september

Registrering av forsøplig
Følge opp kartlegging i Bodø sentrum 2009
Karlegging av nytt område i Bodø kommune
Kartlegging av område i Fauske kommune
Tilby karlegging i andre kommuner

April -
oktober

Nedgravde oljetanker
Følge opp de kommuner som har vedtatt lokal forskrft, bidra til rutiner og
gjennomføring av registrering.

Januar -
april
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Møter med eierkommuner
Aktuelle oppgaver og saker gjennomgås.

Januar-
mars

Fagdag
Tema vil omhandle forsøplingssaker og hvordan arbeide med slike saker.

Juli -

september

Det legges opp til minst 30 tilsyn i løpet av året. Fokuset på disse tilsynene
vil være korrekt avfallshåndtering, ryddig uteområde og informasjon om
blant annet plikter om EE-avfall.
Utvalgte virksomheter for året vil først og fremst være i Gildeskål, Meløy
og Bodø.
Overnattingssteder og servicenæringer prioriteres i forhold til
forurensningslovens § 35. Virksomheter hvor det er forsøplingsproblem vil
også prioriteres.
Gårdsbruk prioriteres i forhold til avfallshåndtering, spesielt plast.
Oppfølging av pålegg - Noen av fjorårets virksomheter har hatt avvik og
fått pålegg med frster i 2010, disse vil bli fulgt opp.

April -

oktober
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