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Sluttrapport fra prosjektet "et renere Salten" og tilsyn med næringsavfall

I forbindelse med avslutning av prosjektet og vårt engasjement i dette arbeidet er det
utarbeidet en sluttrapport. Denne følger vedlagt.

Til noen av kommunene er det også lagt ved en mer detaljert oppsummering med status av det
arbeidet som er gjort.

Vi takker for samarbeid og innsats gjennom prosjektperioden og ber samtidig de kommunale
myndigheter å følge opp innsatsen for å redusere ulovlig håndtering av avfall.

Vedlegg: Rapport

MtLig~iilJ .~)~
daglig leder V
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Notveien 17,8013 Bodø
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Saksbehandler: Katalin Nagy direkte telefon: 98 22 39 33 e-post: kn(ßhmts.no
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Avfall 2004 - 2010
"Et renere Salten"

Næringsavfall

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sønold, Værøy
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Forord

Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet i prosjektet "Et renere Salten" i 2005 _
2010 og tilsyn med næringsavfall i kommunene. For noen av kommunene er det også
utarbeidet en mer detaljert statusrapport som kan være nyttig for videre oppfølging av
saksområdet. I tilegg er det hvert år i prosjektperioden utarbeidet aktivitetsplaner og-
rapporter.

Bakgrnnen for at dette prosjektet kom i gang var ønsket om å sette fokus på forsøpling og
ulovlig håndtering av avfalL. I løpet av de 6 årene prosjektet har vart, har det vært mange

utfordrende oppgaver. Her kan nevnes en særdeles vellykket aksjon for metallinnsamling i
2006, bistand til 10 Grønt Flagg - sertifiserte skoler i 2008, kontroll av kompostavtaler for
IRIS Salten og mange befaringer og oppfølging av enkeltsaker for kommunene. I tilegg er det
gjennomført 166 tilsyn med besittere av næringsavfalL.

Vi har utarbeidet mange rapporter og forslag ti videre saksgang i enkeltsaker for vedtak i
kommunene. Noen er fulgt opp videre med direkte kontakt, andre med kommunale vedtak og
atter andre er tatt til etterretning.

Referansegrppa til prosjektet har vært nyttig å ha og disse takkes for deltakelse og bidrag.
Vi takker også for et godt samarbeid med kommunene og saksbehandlere der underveis. Nå
blir det opp til kommunene å følge opp arbeidet med forsøpling'og håndtering av
næringsavfall i tråd med forurensningsloven og sine egne lokale forskrifter.

Informasjon om prosjektet og faglig informasjon av avfall med henvisning tillovverk og
andre myndigheter vil fremdeles finnes på vår hjemmeside: hmts.no.

Rapporten er skrevet av prosjektleder de tre siste årene; Krstin Birkeli.

Bodø 2. februar 2011

~0A0~Kata1in Nagy ~
daglig leder

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
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1. Innledning

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) ble dannet i 2004 som en videreføring av avdeling
for miljørettet helsevern i det tidligere Næringsmiddeltilsynet i Salten IKS. HMTS har 11
eierkommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen,
Sørfold og Værøy. Ved opprettelsen ble det besluttet at selskapet også skulle tilby tjenester
innenfor miljø og forurensning. Som følge av dette ble det i 2005 etablert en prosjektstiling
for å bistå kommunene i arbeidet med avfall og forsøpling. Prosjektet ble forlenget til ut 2010.
Arbeidet har vært finansiert av IRIS Salten IKS.

I 2004 ble kommunal myndighet til å føre tilsyn med deler av næringsavfall delegert HMTS.
Dette er en gebyrfinansiert tjeneste. Dette tilsynet har HMTS utført for kommunene i perioden
2005-2010 og arbeidet har vært knyttet til prosjektstilingen innenfor avfall.

I 2010 meldte IRIS Salten at de ikke ønsket å fullfinansiere stilingen fra 2011. Det ble sendt
en forespørsel til eierkommunene om å videreføre tjenesten gjennom delfinansiering. Av de
11 eierkommunene meldte bare 5 at de ønsket tjenesten videre (Steigen, Værøy, Meløy,
Sørfold og Fauske). Dette var ikke tilstrekkelig for videre drift, slik at prosjektet "Et renere
Salten" ble avsluttet ved utgangen av 2010. Samtidig tilbakeføres myndigheten til
gebyrfinansiert tilsyn med næringsavfall i hht vedtatte lokale forskrifter i kommunene.

Bilder av samme område på Setsåhøgda i Saltdal, foto tatt mai 2007 og mai 2008
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2. "Et renere Salten"

2.1 Referansegruppe

Det ble etablert en referansegruppe for å bistå prosjektet med å diskutere og kvalitetssikre
innsatsområder, arbeidsmetode, samarbeid, etc. Referansegrppen har bestått av

representanter fra HMTS, IRIS Salten, 2 kommuner (Bodø og Fauske), Grønn Hverdag og

fylkesmannens miljøvernavdeling. Gruppen har hatt møter 2 til 4 ganger årlig.
Referansegrppa har bidratt til valg av satsingsområder, bedre resultatoppnåelse og styrking
av fagkunnskap.

2.2 Hygiene og forsøpling langs vei sommer 2006

HMTS har henvendt seg til Statens Vegvesen, Region Nord via brev og i møte for å sørge for
en bedre oppfølging av deres ansvarsområde langs veiene. Dette gjaldt hygiene på toaletter,
tilstrekkelig tømmefrekvens på oppsatte søppelkasser og jevnlig opprydding av søppel langs
veier. Etter oppfordring fra Statens Vegvesen har HMTS vært behjelpelig med å sjekke
rasteplasser/toaletter og vegkanter, og rapportert inn mangler (vår referanse: 0411 0-30).

2.3 Metallinnsamling 2006

Bilde over: Mottaket i Tøa, Gildeskål kommune

Bilde til venstre: Solveig Aamodt (HMTS) under
kartlegging av metallavfall i Salten (Meløy)
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Metallinnsamlingen var et samarbeid mellom IRIS Salten, HMTS og kommunene i Salten.
Befaringer og kartlegging ble utført og det ble sendt rundt 240 brev til avfallseiere i Salten
med informasjon og skjema for bestiling/enting. Til sammen fikk IRIS Salten inn 180 tonn
metall etter metallinnsamlingen. Tilbakemeldinger både fra ansatte og øvrig befolkning i
kommunene, samt mengde innlevert metallavfall, tilsier at dette var en vellykket kampanje. I
kjølevannet av metallavfallskampanjen dukket det opp flere enkeltsaker, og for hver enkelt
kommune er det i rapporten (kap. 4) ei liste fra kartleggingen.

2.4 Grønt flagg 2007-2008

Grønt Flagg er ei internasjonal sertifiseringsordning som innebærer at skoleelever og ansatte
skal jobbe kontinuerlig med miljøtema. Ordninga retter seg mot barnehager, grnnskoler og
videregående skoler. Da prosjekt Grønt Flagg startet opp i desember 2006, var det i overkant
av 400 sertifiserte enheter i Norge, men ikke én i hele Nordland fylke.

Målet var å inspirere til Grønt Flagg - sertifisering
blant skoler i Salten, og gjennom dette skape
miljøbevisste elever i regionen - med 10 registrerte
og 7 sertifiserte skoler i prosjektperioden.
Prosjektet var et samarbeid mellom Grønn
Hverdag, HMTS og IRIS Salten. Første året lå
hovedvekten av arbeidet på rekrttering og

igangsetting. I det andre året var hovedoppgaven å
bistå de registrerte skolene fram mot sertifisering.

I løpet av 2007 og 2008 registrerte 11 saltenskoier seg i Grønt Flagg - nettverket og i løpet av
2008 ble 10 av disse sertifisert.

HMTS avsluttet sitt engasjement i arbeidet med Grønt Flagg i Salten i 2008 og skolene må nå
henvende seg til Stiftelsen FEE i Krstiansand for å få veiledning.

2.5 Kompost 2007

Høsten 2007 ble det utført kontroll av HMTS på IRIS
Saltens hjemmekomposteringsavtaler. Hensikten var å
vise at kompostering! behandling av matavfall var i
tråd med kontrakten med IRIS Salten og forbudet mot
å legge matavfall på avfallsfylling. Der hvor det ikke
var godkjent komposteringsbinge eller kompostering i
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samsvar med avtale ble det gitt oppsigelse på avtale om fradrag for hjemmekompostering.
Rundt 300 besøk ble gjort og 64 steder fikk oppsigelse.

2.6 Fagdager om avfall

Siden 2007 har det vært arrangert en årlig fagdag for ansatte i Saltens kommuner. Fagdagene
har hatt fokus på miljø- og teknisk arbeid, avfallshåndtering og forurensning. Målet har vært å
gi en faglig oppdatering med fokus på problemområder innen avfall og forurensning, samt
mulighet til å dele erfaringer og finne løsninger på håndtering av avfall og forurensningssaker
i egen kommune.

2.7 Apen brenning av avfall

Bilde: Brenning av næringsavfall, Saltdal 2008

All brenning av avfall som medfører forurensning er forbudt i Norge etter forurensningsloven
§ 7. I tilegg reguleres bålforbud m.m. av forskrft om brannforebygging. § 8-2 her sier at det
er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september i Norge på grnn av fare for skog-, gress-
og lyngbrann. Da er det ikke tilatt å tenne bål i eller i nærheten av skogmark uten tilatelse fra
kommunen. Alle landets kommuner ble i brev fra Miljøverndepartementet 19.7.2001 delegert
myndighet til å fastsette lokal forskrft som regulerer åpen brenning og brenning av avfall i
småovner etter forurensningsloven § 9. Hensikten var å gi kommunene økt ansvar og større
handlefrhet i det kommunale miljøarbeidet. Blant annet åpner en slik lokal forskrft for
kontrollert brenning av sankthansbål bestående av rent trevirke, papp og papir, noe
bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall, m.m.

HMTS har utformet forslag til lokal forskrift og saksframlegg til kommunene. Av de 9
kommunene som mottok forslaget har 7 kommuner pr januar 2011 vedtatt lokal forskrft. I
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tilegg hadde 2 kommuner vedtatt forskrft tidligere, slik at det i Salten kun er Beiarn og
Meløy som ikke har vedtatt lokal forskrft om brenning av avfall.

2.8 Nedgravde oljetanker

I juli 2004 ble bestemmelsene i forskrft om tiltak for å motvirke forurensning fra nedgravde
oljetaner overført til forskrft om begrensning av forurensning - Del 1. Forurenset grnn og
sedimenter - Kapittel 1. tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.
Forskrften gjelder for oljetaner på mer enn 3200 liter, og i verdifulle, natur-, ku1tur-, :f1ufts-
og landbruksområder eller i tettbygde strøk.

HMTS utformet forslag til saksframlegg og lokal forskrft som også skal gjelde for taner
under 3200 liter og geografisk i hele kommunen. Dette ble sendt ut til kommunene i Salten
samt Værøy og Røst.

Etter at slik forskrft blir vedtatt i kommunene vil det viktige arbeidet videre være å få etablert
et register over eksisterende nedgravde oljetanker i kommunene, og sørge for en
tilstandskontroll. Mange av disse tankene er gamle og potensielle forurensningsfarer. Pr
januar 2011 har Fauske, Hamarøy, Saltdal og Sørfold kommuner vedtatt lòka1 forskrft.

Nedgravde oljetaner var hovedtema for den siste fagdagen i regi av HMTS. Tema var
konsekvenser ved en lekkasje og informasjon om mulige framgangsmåter for registrering av
oljetanene. Det er en viktig at kommunen som forvaltningsorgan å etablere gode
forvaltningsmessige rutiner i slike saker.

2.9 Møter med kommunene

Våren 2009 ble det gjennomført møter mellom HMTS og teknisk avdeling i flere kommuner.
Her ble aktuelle saker innen avfall og forsøpling tatt opp, blant anet næringsavfall,
forsøpling og nedgravde oljetaner. Det var også en nyttig måte å bli kjent med de forskjellige
kommunene og hvilke behov og problemstilinger de hadde. Besøkte kommuner var Beiarn,
Fauske, Meløy, Hamarøy, Gildeskål, Steigen, Sørfold og Værøy.

2.10 Informasjonskampanjer og hjemmeside

Hjemmesiden for HMTS har fungert som en informasjonskanal for spørsmål og
problemstilinger innen avfall og forsøpling. Nyheter og aktuelt stoff innen emnet har derfor
blitt lagt ut på denne: hmts.no

Båtpuss
Våren 2009 samlet og utformet HMTS informasjon om båtpuss og avfallshåndtering. I tilegg
til at dette ble lagt ut på hjemmesiden ble det også sendt ut informasjonsdokumenter til
båtforeninger og båthavner i Salten og til kommunene for videreformidling til båteiere.
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Brenning av avfall
Det var og er mye usikkerhet rundt hva som er lov å brenne, og det også forskjell på hva som

er tilatt å brenne fra kommune til kommune. HMTS la derfor ut en utfyllende informasjon på
hjemmesiden om hva som er lov å brenne på sankthansbålet og ellers i året i rundt i
kommunene.

7



3. Næringsavfall

Avfall ~om oppstår i forbindelse med en virksomhet eller institusjoner, enten privat eller
offentlig, kalles næringsavfalL. Dette kan være butikker, hoteller, kontorer, institusjoner,
bedrifter, barehager osv. Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for
behandling. Kommunen er delegert myndighet ti å føre tilsyn med den delen av næringsavfall
som ikke i art eller mengde skiler seg vesentlig fra husholdningsavfall. I hovedsak dreier
dette seg om papp/papir, glass, metall, plast, matavfall og restavfalL. I 2004 ble denne

myndigheten delegert videre fra kommunene i Salten til HMTS. Dette tilsynet er
gebyrfinansiert og forslag til gebyrsats og lokal forskrft ble utformet av HMTS. 12004 ble
gebyrsatsen satt til 700 kr pr tilsyn. Dette har vært regulert og siste forslag til endring ble
sendt fra HMTS i 2009: Gebyrsatsen ble da foreslått til kr. 1000,- pr. tilsyn der det ikke
konstateres avvik og kr. 2000,- pr. tilsyn der det konstateres avvik. Dette har likevel ikke vært
tilstrekkelig til å fullfinansiere tjenesten, slik at noe av dette arbeidet ble dekket inn av
prosjektmidler fra "et renere Salten".

HMTS har gjennomført tilsyn fram ti12010. Fra 2011 vil tilsynsansvaret tilbakeføres
kommunene med de vedtatte forskrfter og gebyrsatser som gjeldende.

HMTS har utført 166 tilsyn i Salten. Dette gir et godt grlag for å se hva som er viktig å
fokusere på ved de forskjellge typene virksomheter og hvor det er viktig å føre tilsyn. Blant
annet ble det våren 2008 sendt ut over 70 brev med informasjon og varsel om mulig tilsyn
med håndtering av næringsavfall til virksomheter i Saltdal, Fauske og Bodø (ref. 07/6).

Erfarngene etter tilsyn viser at det har skjedd en positiv utvikling på håndtering næringsavfall
de siste årene. Muligheten for å levere til godkjente mottak og åpningstider er viktig for at
avfallet blir håndtert riktig. Løsninger som før var mer vanlig, slik som brenning og
nedgraving, er blitt et minkende problem. Men det kan ennå oppdages slike tilfeller spesielt
på steder hvor det er vanskelig å fà levert avfallet.

Industri-, bygg- og verkstedvirksomheter
Det som brennes er ofte i større mengder eller kostbar å levere, og løsningen kan da bli
ulovlighåndtering. Det er sjelden slik at virksomheten ikke er godt nok orientert om
forurensningsfaren og lovmessig håndtering av avfallet.

Landbruk
Brenning og nedgraving ikke er uvanlig å oppdage ved disse virksomhetene. Det samles også
mye utrangert utstyr og maskiner som skal repareres eller brukes til deler. Når dette ikke er
skjemmende eller forurensende oppbevarng kan det anses som positiv gjenbruk av ressursene
innenfor virksomheten.
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Servicevirksomheter
Vanlige avvik ved virksomheter som driver butikk, bensinstasjon, ovemattingsted og lignende
går for det meste på utilstrekkelig rydding av utearealet og fulle avfallsbeholdere. For
utsalgssteder sees ofte mangler på ordning for elektrisk avfall. Dette er mest vanlig for de
virksomheter som ikke er en del av større kjeder. De større kjedene har stort sett gode rutiner
og system.

Bilder: Avfallshåndteringen på campingplasser
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4. Aktivitet i kommunene

4.1 Beiarn

4.1.1 NÆRINGSAVFALL

I 2004 innførte kommunen gebyrfinansiert ordning med tilsyn og rådgivning for en he1se- og
forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos bedrifter. Utøvelsen
ble da delegert til HMTS.

Status pr jan 2011: Gebyret ble siste gang regulert av kommunen til kr. 1000,- pr. tilsyn der
det ikke konstateres avvik og kr. 2000,- pr tilsyn der det konstateres avvik (24.9.2008 sak
50/08). Lokal forskrft er ikke kunngjort på ww.lovdata.no.

Utførte tilsyn 2009:
i. Moldjord Bygg og Anlegg

2. Sigm Troli og Sønn

3. Beiarn Adventures (avvik, lukket)

4. Coop Beiar og Misvær (Tollå og Moldjord)
5. K væl Camping

6. Solbakk Tre AS (avvik, dokumenter vedlagt til
kommunen)

4.1.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i oktober 2008 forslag til lokal forskrft med saksframlegg. Det er pr jan
2011 ikke registrert at kommunen har vedtatt lokal forskrft.

4.1.3 METALLINNSAMLING 2006

Oppsamling Slagøyra på Moldjord, Idrettsplassen på Storjord og på Beiar gjenbrusstasjon
Høyforsmoen. 24.-26. august 2006. Det kom inn mye metallavfall i Beiar.

Brev om innsamlng ble sendt ti følgende:
1. Statsskog SF (ved grstaket i Tollådalen) Rustne tanker

2. Statens Vegvesen (ved Israe1bakenlaribakken) Betonglodd m/jernonstruksjon

3. Jan Roger Krstensen (Moldjord) Beltebillbulldoser og midre avfalL.
4. Alvar Moen (Fiskosen) Bilvrak og lastebiltilhenger.
5. Håkon Høyås (Stormyrhals ) Bilvrak og tønner på eiendom
6. Edgar Johnsen (Moldjord) Metallavfall på gården
7. Cato Breivik Bilvrak, også nede ved elva
8. Stig Savjord (Moldjord) Maskindeler og jernskrap
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9. Arld Saksenvik (på Arstadmoen ved grstaket) Veiskrape
10. Ragnar Rengård (Rengård) Bilvrak og en traktor
11. Klara Rengård Samme brev som til Ragnar Rengård
12. Aksel Skoglund (Tollådalen) Maskindeler bL.a. på eiendom
13. Julie Vikan (Nedre Tollådalen) Bilvrak og gammel tank på gården
14. Statens Vegvesen (Israe1bakkenlaribakken) Betonglodd ved
15. Jan Erik Tollånes (ved Atos-verksted) Varebil og metallavfall
16. Trond Solbakk (Solbakkoen.) Maskindeler

4.1.4 FORSØPLING

Fra befaring utført av kommunen og HMTS 6. juli 2009 - rapport med forslag til

framgangsmåte gitt for følgende registreringer:
Gnr 10 bnr. 5 - nedgravd avfall
Gnr. 17 bnr. 2-4 - forsøpling
Gnr. 46 bnr. 14 - bilvrak i elvekant
Gnr. 70 bnr. 25 - forsøpling

4.1.5 APEN BRENNING AV AVFALL

Det er pr januar 2011 ikke registrert at forslag til lokal forskrft om åpen brenning og brenning
av avfall i småovner er vedtatt i kommunen.

4.2 Bodø

4.2.1 NÆRINGSAVFALL

I 2004 innførte kommunen gebyrfinansiert ordning med tilsyn og rådgivning for en helse- og
forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos bedrifter. Utøvelsen
ble delegert 28.10.2004 til HMTS.

Status pr jan 2011: Gebyret ble siste gang regulert 1.11.2009 ti kr. 1000,- pr. tilsyn der det
ikke konstateres avvik og kr. 2000,- pr tilsyn der det konstateres avvik. På ww.lovdata.no er
siste kunngjorte gebyr fortsatt fra 28.10.2004 med kr. 700,-.

Oversikt tisyn i Bodø 2006 - 2010
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UtfØrte tilsyn 2006:
1. Tverlandet Veiservice

2. BænzenAS

3. Shell Mørkved Bilstsenter

4. Statoil Stormyra

5. Statoil Hunstad og Mørkved Autosenter

AS
6. Statoil 0stbyen Trafikk og Butikk AS

7. Esso Rønvik Veiservice AS

8. Shell Sjøgaten Bilstsenter

9. Shell 1 00 oktan AS

10. Olakiosken Bodø AS
11. Olakiosken Mørkved
12. Mix Løpsmarkkosken
13. 7 -eleven
14. Mix Rønvikveien
15. Narvesen SAS

16. Narvesen 123 City Nord

17. Butikk 297 Narvesen
18. NSS 659 Narvesen Sykehuset
19. Naresen Hunstadsenteret

20. Narvesen 269 Koch

1. Anas gatekjøkken

2. Raja Mat Gatekj, sentrum

3. Småbåthavna Gatekjøkken

4. Picolo Kiosk (avvik)

1. Ica Nær Tverlandet

2. Prix Tverlandet

3. Bunnpris Tverlandet

4. Coop marked Misvær

5. Joker Satt&raUlen

6. Coop mega Mørkved

7. Coop prix Mørkved

8. Rema 1000 Stormyra

9. Joker Rønvik

10. Joker Skjerstad

11. Rema 1000 Tverlandet

12. Bunnpris Rønvik
13. Rimi Mørkved
14. Coop Marked SattstraUlen
15. Bunnpris Stormyra
16. Coop Marked Løpsmark

Utførte tilsyn 2007:
1. Wolden Catering (avvik)
2. Geitvågen bad & camping

3. Sattstraumen Fiskecamp

Utførte tilsyn 2008:
1. Bodøsjøen Camping AS (avvik lukket)
2. Misvær Camping

3. Kjerrngøy Camping

4. Sattstraumen Camping AS

5. Kjerrngøy Rorbusenter AS

6. Valen Eiendom AS (merknad)

7. Bodø Sildoljefabrikk AS
8. Ica Jensvoll (merknad)

9. Salten vask & rens

Utførte tilsyn 2009:
1. Anas gatekjøkken

2. Statoil Olav v gate

3 . Joker Dronnngens gt.
4. Rema 1000 Alstad (avvik)

Utførte tilsyn 2010:
1. F ellni Pizza

2. Kiwi 110 Mørkved
3. Olakosken AS Mørkved

4. Coop Prix Mørkved

5. Rimi Mørkved

6. Aha Gatekjøkken

7. Coop Mega Mørkved (avvik luket)
8. Klette Holding (avvk ikke lukket,

dokumenter vedlagt til kommunen)
9. Mørkvedhallen

10. Norlænngen
11. Bunnpris Rønvik
12. Rimi Sjøgata
13. Rimi Aspmyra
14. Bodø Spektrum AS

4.2.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i oktober 2008 forslag til lokal forskrft med saksframlegg. Det er pr jan
2011 ikke registrert at kommunen har vedtatt lokal forskrft.
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4.2.3 METALLINNSAMLINGEN 2006

Kommunen hadde kontakt med lokalbefolkningen og samlet tips. Mottak var 1. -2. november
ved menighetshuset i Saltstraumen, grendehuset på Skaug og miljøtorget i Bodø. Hele 2006
kunne metallavfallet også leveres gratis på IRIS Vikan og IRIS Misvær. Befaring ble utført i
Misvær. Det ble ikke sendt brev om innsamlingen til avfallseiere.

4.2.4 FORSØPLING

Bilde: Bakgården til Torggt 4/Storgt. 16

Lokalforsøpling (vår referanse: 05/135-1)
September 2005 ble det utført befaringer på Eidet i Kjerrngøy, Arlia på Soløyvannet,
Tverlandet på eiendom, Båthavna og Torvyra på Tverlandet og i Parkveien. HMTS
utarbeidet forslag til brev for de enkelte sakene.

Oppfølging etter klager (vår referanse: 05/135)
I april 2007 ble det utført befaringer ved forsøplede tomter i sentrum og en eldre sak i Arlia.
HMTS skrev rapport og undersøkte mulige tiltak for de enkelte sakene.

Befaring av forsøpling i Misvær (vår referanse: 08/83)
Befaring ble utført med HMTS og kommunalteknisk i Misvær og Bodø. Eiendommer og
områder som var forsøplet ble gransket og HMTS skrev rapport med konklusjoner og forslag
til vedtak i de enkelte sakene (vår ref: 08/84, 08/85, og 08/86).

Kartlegging av forsøpling sentrumskjernen (vår referanse: 05/135-3-4)
Våren 2009 utførte HMTS kartlegging av forsøpling i sentrumskjernen. En etterkontroll i juni
samme år viste hva som hadde vedvart av forsøpling. Rapport fra kartleggingen viste
resultatene sammen med tiltaksliste, både for forsøpling og for næringsavfall. Resultatene fra
kartleggingen viste at hovedproblemet for forsøpling i sentrumskjernen oftest var i form av
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emballasje, sneiper og fulle avfallsbeholdere. Sammen med kommunen ble tiltakslistene
gjennomgått og fulgt opp.

Skardalen, Baglia og Salgslaget (vår referanse: 05/135-5)

Befarng ble utført med kommunen og HMTS 1.6.2009. I Skardalen deltok grnneier. HMTS
utformet rapport med konklusjoner og forslag til vedtak etter befaringen.

Ellgøp (vår referanse: 09/66)
HMTS og kommunen har hver for seg og sammen vært i kontakt med Elkjøp i forbindelse
med EE-avfall på virksomhetens uteareal. HMTS utformet forslag om vedtak til kommunen
som fulgte opp mot Elkjøp. Forholdene bedret seg noe, men pr januar 2011 er det fortsatt
skjemmende forsøpling på utearealet.

Befaring med brenning av avfall- Kjerringøy (vår referanse: 09/68)
Befaring ble gjennomført av kommunen og HMTS august 2009 i Kjerrngøy angående
brenning av avfall på eiendom. HMTS utformet rapport med forslag til vedtak.

Jordbruksveien 9
Ved avfallsbeholderne til flyktningeleilghetene i Jordbruksveien har det vært skjemmende
forsøpling og sjenerende 1ukt- og flueplager som har forårsaket mistrvsel på utearealet i
nabolaget. I august 2009 var HTMS på befaring og i samtale med gårdeier og
flyktningkontoret om problemet. Som løsning på problemet ble det konkludert med at
gårdeier skulle sørge for månedlig opprydding rundt kontainere og plassere henger for
spesialavfall som ikke gikk i kontainer.

Bakgården Torgata og Dronningensgate (vår referanse: K23, 10/06).

HMTS har mottatt flere klager på forsøpling i bakgård tilhørende Torggt 4-6. Etter gjentatt
kontakt med ansvarlige gårdeiere utformet HMTS rapport med forslag til framgangsmåte og
vedtak som ble gitt kommunen for videre oppfølging. For næringsavfall i bakgården

(tilhørende Storgt. 16) ble det gjennomført tilsyn etterfulgt av pålegg høsten 2010.

Kartlegging av forsøpling Alstad - Bertnes (vår referanse: 05/135-5)
Sommeren 2010 ble ny sone karlagt. Denne gangen ble sentrale deler og boligstrøk i
strekningen fra Alstad til Bertnes gjennomgått. I tilegg ble naturstier og strandområder
inspisert. Registreringene på denne runden viste lite forsøpling bortsett fra en og anen
avskiltet biL. Det ble laget en liste over de bilene som ble registrert og denne ble vedlagt

rapporten med nærliggende adresser. Noe av forsøplingen stammet fra næring og dette ble tatt
av HMTS under tilsyn med håndtering av næringsavfall.

4.2.5 APEN BRENNING AV AVFALL

Bodø kommune vedtok 13.3.2003 lokal forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i
småovner.
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4.2.6 GRØNT FLAGG

Tre skoler i Bodø ble sertifisert under prosjektperioden:
0stbyen Skole - 23.4.2008

Grønnåsen skole - 3.6.2008
Løpsmark - 2.5.2008

4.3 Fauske

4.3.1 NÆRINGSAVFALL

Den 28.6.2004 (sak 122/04) innførte kommunen gebyrfinansiert ordning og rådgivning for en
helse- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos bedrifter.
Utøvelsen ble da delegert HMTS.

Status pr jan 2011: Gebyret ble 8.5.2010 satt til kr. 1000,- pr. tilsyn der det ikke konstateres
avvik og kr. 2000,- pr. tilsyn der det konstateres avvik. På ww.lovdata.no ligger både den
siste forskrft og gebyrforskrft fra 7.6.2004. Den gamle burde fjernes for å unngå forvirrng.

Utførte tilsyn 2008:
1. Fauske servicesenter (Esso)

2. Statoil

3. Fauske Bilstsenter (Shell)

4. NCC avd. Salten (Valnesfjord)
5. Fauske Hotell

6. Sulitjelma Turstsenter

7. Sulitjelma Hotell

8. Fauske Camping og Motell

9. Lundhgda Camping

10. Ica Supermarked Fauske
11. Bunnpris Hauan
12. Europris Fauske
13. Ica Nær Valnesfjord
14. Coop Marked Valnesfjord

15. Spar Fauske
16. Rema 1000 Fauske

Utførte tilsyn 2009:
1. Fjellservice SW A (merknad)

Utførte tilsyn 2010
1. Abel Anskar Iversen

2. Gunar Breimo

3. Lars Gjøran Bergli

Totalt 20 tisyn i Fauske kommune
(ingen avvik)

4.3.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i november 2008 forslag tillokal forskrft med saksframlegg. Kommunen
vedtok denne 26.2.2009 og kunngjorde den på www.lovdata.no (vår ref.: 081119).

4.3.3 METALLINNSAMLING 2006

Befarng ble gjennomført 12. juni sammen med kommunen. Avisa Nordland var til stede og
skrev reportasje som kom i avisa 13. juni. Mottak var 19.-21. september ved smeltehytta i
Sulitjelma, ved Bil & Anlegg i Valnesfjord og ved Fauske gjenbruksstasjon på Vestmyra.
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Brev om innsamlng ble sendt ti følgende avfallseiere:
1. Sulitjelma Invest/ Arold Karlsen (smeltehytta) - mengder med metallavfall

Brev om innsamlngen til potensielle avfallseiere:
2. Finneid Sveiseverksted AS

3. Fauske Blikk AS

4. Bjørn Inge Gabrielsen Maskin

5. Brødrene Palmesen ANS

6. Bygg Invest AS

7. Byggmester O. J. Wenberg

8. Byggmester Robert Hovland

9. Byggtjenester Kjell Basse Lund

10. Fago Vaktmestertjenester

1 L. Fauskebygg AS

12. Reinert Havn

13. S. Grimelid AS

14. Salten Bygg og Rehabiliterig AS

15. Salten Malerservice T. A. Furnes

16. Tømrer Ole Dahl AS

17. Sulitjelma Scooter og Hytteservice DA

18. Transportindustrien AS

19. Bobilnor AS

20. Are Soleng Transport AS

21. Edmund Krstensen

22. Omars Auto AS

23. Zaco AS

24. Økonomideler AS

25. Fauske Bilberging AS

26. Jonny Olafsen

27. Lindstrøms Transport

28. Geir Roger Haukland

29. Per Magne Haukland

30. Nygaard Transport AS

31. Salten Transportsentral AS

32. Solberg Transport

33. Tangen Benn

34. Øyvind Jensen Termotransport AS

35. Tor Paulsen & Sønner AS

36. Byggmester Sten Andersen AS

37. Fauske Glass og Ramme AS

38. Bilhallen Fauske/Salten Glass AS

39. Bilskadesenteret Fauske DA

40. Fauske Drogeri og Fargehandel

41. Fauske Elektro AS

42. Fauske Lysverk AS

43. Indre Salten Installasjon AS

44. Nico Farehandel AS

45. Salten Kraftsamband AS

46. Skogholt Gartneri AS

47. Fauske Trelast AS

48. Anerske Naturstein AS

16



4.3.4 FORSØPLING

Befaring på innmeldte og kjente forsøplingssaker (vår referanse: 0511 08-2)
August 2005 ble det utført befaring med Fauske kommune og HMTS på strekning mellom
Fauske og Sulitjelma, og en gjennomgang av kjente lokaliteter i kommunen. HMTS
informerte om aktuelle framgangsmåter. Befaringer ble gjennomført blant annet ved Moen,
Sjønstå, avkjørsler langs strekningen og Smeltehytta i Sulitjelma.

Befaring på forsøplede områder i kommune
Juni 2009 ble det utført befaring med kommunen og HMTS. Rapport med konklusjoner og
forslag til framgangsmåte ble utformet av HMTS, og videre oppfølging ble gjort av både
kommunen og HMTS.

Bratthaugen- forsøpling ved privatbolig.
HMTS involvert med veiledning oktober 2009.

Bilde: Grustaket på ~ønstå, juni og august 2009

4.3.5 APEN BRENNING

Forslag til lokal forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i småovner med
saksframlegg ble vedtatt i kommunestyret 8.5.2008 og kunngjort på www.1ovdata.no (vår

referanse: 07/126).

4.3.6 GRØNT FLAGG

Erikstad oppvekstsenter ble sertifisert (3.6.2008) under prosjektperioden.
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4.4 Gildeskål

4.4.1 NÆRINGSAVFALL

Den 17.6.2004 (sak 49/04) innførte kommunen gebyrfinansiert ordning og rådgivning for en
helse- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos bedrifter.
Utøvelsen ble da delegert HMTS.

Status pr jan 2011: Gebyret ble 24.6.2010 satt til kr. 1000,- pr. tilsyn der det ikke konstateres
avvik og kr. 1200,- pr. tilsyn der det konstateres avvik. Forskrften er kunngjort på
ww.lovdata.no.

Utførte tilsyn 2010:
1. Hustad camping

2. Mevik camping

3. Fjordbua

4. Kjellngstraumen fjordcamp

5. La Mavie pizzarestaurant

6. Joker Indyr'

7. Coop Marked Indyr

8. Karl Vidar Korsnes (merknad)

9. Sundsfjord Smolt

10. Amy Brygge (merknad)
11. Myrang Service (merknad, vedlagt til

kommune)
12. Ame Jan Midtigård (Avvk, vedlagt til

kommunen for oppfølging av pålegg)
13. Coop Marked Storvik
14. Spar Sandhorny
15. Coop Marked Nygårdsjøen

Totalt 15 tisyn, L avvik og 3 merknader

4.4.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i november 2008 forslag tillokal forskrft med saksframlegg. Det er pr jan
2011 ikke dokumentert at kommunen har vedtatt denne (vår ref.: 08/121).

4.4.3 METALLINNSAMLING 2006

Befarng gjennomført 3.-5. juli 2006 med Sturla Andersen, Gildeskål kommune.
Mottak var 21.-23. september på Tøa, Sandhornøy, Ertenvåg, Sørarnøy og Indyr.

Brev om innsamling ble sendt til følgende avfallseiere:
1. Svein Johnsen (Gristad) To avskiitede biler og metallavfall
2. Rudolf Ingebrigsten (Mevik) Bilvrak
3. Mar Reiersen (Fagerli) Bussvrak m.m.
4. Torstein Gjærde (Gjerde) Metallavfall og buss
5. Karl Vidar Korsnes (Opsah) Metallavfall
6. Fiskekroken AS (Sørarny) Metallavfall fra industri
7. Sigbjørn Aas (Sømary) Metallavfall
8. Ame Jan Midtigård (Sørary) Metallavfall og bilvrak (pålegg 2010, vedlagt til

kommunen)
9. Gildeskål kommune (kommunelageret, Tønner, rør og annet metallavfalL.
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Indyr)
10. Are Hansen (Bårddalen) Maskindeler (rester av traktor, har og plog)?
11. Jon G. Karlsen (Bårddalen) Mulig eier eller Are Hansen
12. Oscar Moe (Skaugvoll) Maskineri og bilvrak på Da1svollan
13. Sigbjørn Nikolaisen (Ertenvåg) Bilvrak og metallavfall
14. Salten Me. Verksted Sandnes og Eidvika) Metallavfall og lastebil (Eidvika)
15. Magnar Bjørklund (Ertenvåg) Traktor og bilvrak

16. Erik Larsen (Grimstad) Metallavfall (badekar, plog, hjulverk)
17. Arid Thomassen (Dalsvollan) Lastebil og på eiendommen metallavfall og bilvrak
18. Kurt Klingen (Eivika) Svart veteranbil
19. Age Chrstensen (industriområdet Indyr)

Brev med informasjon om innsamlingen til potensielle avfallseiere:
20. Gildeskål Bil & Båt AS (Ertenvåg) 21. Odd Arld Karlsen (Sørary)
22. Jørn K. Andersen 23. Øystein Kaspersen (Mårnes )

24. Oddvar L. Bakund 25. Lilian Karn Krstensen (Sandnes)
26. Henr Magnus Breivik 27. Eva Johanne Laugsund (Hustad)
28. Hilde A. Einmo 29. Jan Otto Mentzoni (Lekanger)
30. Johny Fallmyr 31. Øyvnd Mevi (Storvik)
32. Indyr Maria AS 33. Bernt Magne Mikalsen (Ertenvåg)
34. Byggmester Birkeli AS (Sørarny) 35. Frank Runar Nilsen (Nordary)
36. Roy Strand Transport AS 37. Harr Aksel Nilsen (Grimstad)

38. Nilsen-Nygaard Joh. 39. Helge Jæger Nilsen (Forstranda)
40. Helgesen Slip & Me. Verksted (Sørarny) 41. Vidar Anskar Olsen (Nygårdsjøen)
42. Roger Kjell Granberg (Sørfinnset) 43. Jørgen Andre Pedersen (Lekanger)
44. Hege G. Gyldenhav (Skaugvold) 45. Torstein Pedersen (Horsdal)
46. Jan Ludvik Hansen (Mellom-Sandnes) 47. Bibiany Kontny Randen (Sandhorny)

48. Torunn Hansen (Kjelling) 49. Gunnar Asle Kjelvik (Sandhorny)
50. Torunn Judith Hiling (Sørary) 51. Tor Gunnar Vatshaug (Sandhorny)
52. Frode Isaksen (Skogvold) 53. Kåre Helge Johnsen (Måres)
54. Ben-Idar Joakmsen (Sørarnøy) 55. John Gisle Karlsen (Nordarny)
56. Hilmar Magnus Johansen (Våg)

4.4.4 FORSØPLING

Sunket båt i Storvika (vår ref: 2007/53)
Eier ble i brev fra kommunen per 30.3.2006 pålagt å fjerne båten som var delvis sunet i

Storvika havn. HMTS bisto med framgangsmåte i saksbehandlingen. Båten er i dag fjernet.

Forsøpling på gnr./bnr. 53/41 i Nygårdsjøen (vår referanse: 10/84)
Etter klager på forsøpling på eiendom i kommunen utførte HMTS i august 2010 en befaring
sammen med grnneier. Det ble utformet rapport og forslag om vedtak for oppfølging av
kommunen.

Registrering av forsøpling 2010 (vår referanse: 9/10-2)
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Under tilsynsrundene sommeren 2010 ble det gjort observasjoner om avfall- og
forsøplingssituasjonen i kommunen. Oppsummering av resultatene ble gitt i egen rapport til
kommunen.

4.4.5 APEN BRENNING

Forslag til lokal forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i småovner med
saksframlegg ble vedtatt i kommunestyret 24.4.2008 (sak 04/08) og er kunngjort på
www.lovdata.no.

4.5 Hamarøy

4.5.1 NÆRINGSAVFALL

Den 22.3.2007 (sak 22/07) innførte kommunen gebyrfinansiert ordning med tilsyn og
rådgivning for en helse- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall
hos bedrifter. Utøvelsen ble da delegert til HMTS. Gebyret ble satt til kr.700,- pr. tilsyn der
det ikke konstateres avvik og kr. 950,- pr tilsyn der det konstateres avvik. Forskrften er
kunngjort på www.lovdata.no. Det er pr jan 2011 ikke registrert noen justering av gebyrene.

Utførte tilsyn 2007:
Sørkil Fjordcamping
Hamarøy fiskecamping

4.5.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i oktober 2008 forslag til lokal forskrft med saksframlegg. Denne ble
vedtatt av kommunen 11.12.2008 (sak 80/08), men er ikke kunngjort på www.lovdata.no.

4.5.3 METALLINNSAMLING 2006

Befaring ble gjennomført i august 2006 av HMTS og Roald Larsen, Hamarøy kommune.
Mottak var 16.-20. oktober på Tømmemes, Oppeid, Tranøy Servicesenter, slipen i Skutvik og
Chrstensen-kaia i Ulsvåg.

Brev om innsamling ble sendt til følgende avfallseiere:
L. Roy Troskog (Øverås) Grønn VW varebil og metallavfall
2. Nils-Ame Johansen (ved fryselageret på Nes) Lastebiler, deler, biler m.m.
3. Bernt Larsen (Skutvik) Ønsket å levere
4. Sverre A. Helland (Helland) Tidligere vært i kontakt med koriunen ang.

opprydding.
5. Evald Krstensen (Øverås) Grønn Austin lastebil (bestilt henting)
6. Kjell Hugo Danielsen (Inavet) Bilvrak
7. Peder Eilif Horn (Finny) Maskindeler bL.a.
8. Ivar Winther - (Sørkil) Ploger
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4.5.4 APEN BRENNING AV AVFALL

Lokal forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble vedtatt i
kommunestyret 29.4.2008 (sak 11/08). Forskrften er ikke kunngjort på www.lovdata.no.

4.6 Meløy

4.6.1 NÆRINGSAVFALL

Den 16.9.2004 (sak 67/04) innførte Meløy kommune gebyrfinansiert ordning og rådgivning
for en helse- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos
bedrifter. Utøvelsen ble da delegert HMTS.

Status pr jan 2011: Gebyret ble 8.12.2008 endret etter forslag fra HMTS til kr. 1000,- pr.
tilsyn der det ikke konstateres avvik og kr. 2000,- pr. tilsyn der det konstateres avvik. Denne
er kugjort på www.lovdata.no.

UtfØrte tilsyn 2007:
1. Åmes skj ærgårdscamp

2. Meløy Skjærgårdsferie

8. Coop Marked Glomfjord

9. Glomfjord Hotell

10. Joker Neverdal (merknad, full
avfallsbeholder for kunder)

UtfØrte tilsyn 2009:
1. Reipå Camping

2. Furøy Camping

3. Tidemann Bil AS

4. Coop Prix Ørnes (merknad, vedlikehold

uteareal)
5. Ica Nær Ørnes

6. Rema 1000 Ørnes (merknad, vedlikehold
uteareal og mangler EE-avfallmottak)

7. Joker Glomfjord (merknad, full

avfallsbeholder for kunder)

UtfØrte tilsyn 2010:
1. Reipåbutikken

2. Bergli Mekaniske (Gnr. 67 bnr. 171,

pålegg med siste frst 1.6.2011, vedlegg til
kommunen)

Totalt 14 tisyn utført i Meløy, 1 avvik
og 4 merknader

4.6.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i november 2008 forslag til lokal forskrft med saksframlegg. Det er pr jan
2011 ikke dokuentert at kommunen har vedtatt denne (vår ref.: 08/122).

4.6.3 METALLINNSAMLING 2006

Befaring ble gjennomført 24.-26. juli 2006 sammen med Trond Skoglund, Meløy kommune.
Mottak var 4.-6. oktober i Glomfjord ved den gamle idrettsplassen, Engavågen ved
Meyerbutikken på Grønøya, Halsa ved grstak sør for skolen, Meløya ved steinbruddet på
Tukthuset, Bolga ved fiskemottaket, Støtt ved butikken og Reipå på IRIS gjenbruksterminaL.

I Brev 
om innsamling ble sendt til følgende avfallseiere:
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L. Egil Svendsgård (Skogreina) Maskiner og bilvrak
2. Lars Birkelund (Bjærangsfjorden) Metallavfall (tunge)

3. Gjermund Volden (Grønøy og Bogneset) Metallavfall og bilvrak (sendt nytt
oppfølgingsbrev, våre ref.: 06/42-2)

4. Leif A. Kilvik (Kilvik) Mye metallavfall (bilvrak, rør, beltebil,
bølgeblikk m.m.)

5. Tore André Danielsen (Åmøy) Bilvrak
6. Art-Eirik Myrvang (Bogneset) Masseuttaksmaskin og lastebil
7. Torleif Skotheimsvik Lastebil og metallavfall
8. Leif Martin Hansen (Glomfjord) Lastebil, rør, container, gravemaskindeler

m.m.
9. Stein Ivar Solfall (Reipå) Fire lastebiler og gravemaskin
10. Art Krstian Bergli (Reipå) lastebiler m.m.
11. Knut Even Bjørklund (Skogreina) Maskiner og bilvrak (gjelder samme som til

Svendsgård)
12. Fred Birger Mikkelborg (Kunna) Bilvrak

4.6.4 FORSØPLING

Bilde: Skogreina, ulovlig dumping av
avfall

Skogreina (vår ref.: 11/03)
Det har over tid blitt dumpet avfall både fra privat og næring på den gamle avfallsfyllingen på
Skogreina. Hver befaring utført av HMTS eller kommunen viste ny dumping. På grnnlag av
dette ble det avtalt møte på Skogreina 5. november 2010 med Reipå Knuseri som disponerer
området, HMTS og Meløy kommune. Siden avfallet stammet fra så mange forskjellige ble
konklusjonen at avfallseieme skulle nåes via media. HMTS utformet en rapport med forslag
til framgangsmåte i saken og kommunen tok kontakt med media angående artikkeL.

Bjærangen (vår ref.:43111)
Kommunen ønsket bistand ved forsøpling på Bjærangen. HMTS undersøkte forholdet og kom
fram til at avfallseier ikke var tilgjengelig. Saken ble derfor ikke fulgt opp i videre på det
tidspunktet.
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4.6.5 APEN BRENNING

Det er pr jan 2011 ikke registrert at forslag til lokal forskrft om
åpen brenning og brenning av avfall i småovner er vedtatt av
kommunen.

4.6.6 GRØNT FLAGG

To enheter ble sertifisert under prosjektperioden:
Reipå skole (7.5.2008)
Neverdal barnehage (16.7.2008)

Bilde: Grønt Flagg boller ble servert ved flaggheisingen på Reipå skole

4.7 Saltdal

4.7.1 NÆRINGSAVFALL

Den 17.6.2004 (sak 77/04) innførte Saltdal kommune gebyrfinansiert ordning og rådgivning
for en helse- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos
bedrifter. Utøvelsen ble da delegert HMTS.

Status pr jan 2011: Gebyret ble etter forslag fra HMTS endret 19.6.2008 til kr. 1000,- pr.
tilsyn der det ikke konstateres avvik og kr. 2000,- pr. tilsyn der det konstateres avvik. Denne
er kunngjort på www.1ovdata.no.

Bilder: Tilsynsobjekt i Saltdal, før og etter vedtak om opprydding

Utførte tilsyn 2008:
1. Rognan Mottakssenter (avvik, lukket)
2. Norlandia Rognan Hotell

3. Saltdal Turistsenter

4. lunkerdal Turistsenter (merknad)

5. Nordnes Camp & Bygdesenter

6. Graddis Fjellstue

7. Medby Camping (merknad)

8. H. M. Karlsen (avvik, lukket)

9. Emstsen Mc & Snøscooter

10. Krstensen Maskin AS (avvik, lukket)
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11. Saltdal Rør og Entreprenør AS (avvik, ikke
lukket, sak vedlagt til kommunen)

12. Polar Camping

13. Rognan Fjordcamp

Utførte tilsyn 2009:
1. Iea Nær Rognan

2. Rema 1000 Rognan

3. Coop Prix Rognan

4. Coop Prix Røkland

5. P K Strøm (avvik, ikke ferdig lukket, sak
vedlagt til kommunen)

Totalt 18 tilsyn, 5 avvik og 2 merknader

4.7.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i oktober 2008 forslag tillokal forskrft med saksframlegg. Denne ble
vedtatt av kommunen 10.12.2008 og er kunngjort på ww.1ovdata.no.

4.7.3 METALLINNSAMLING 2006

Befaring ble gjennomført 20.-21. juni 2006 sammen med kommunen. Mottak var 12.-14.
september, på Rognans gamle avfallsplass, Vensmoen.

Brev om innsamling ble sendt til følgende avfallseiere (vår ref.: 06/68):
1. Hans Martin Karlsen (Sundby) To busser og volvo lastebil
2. Statskog SF (Storjord, "søppelplassen") Metallavfall ned mot elva
3. Terje Furumo (Moveien 28) Plymouth
4. Tor Erling Karlsen (Moveien 27) Avskiltet bil
5. Kaia Anette Os (Lia, ned mot elva) To bilvrak
6. Arid Unosen (Lia, ned mot elva) To bilvrak
7. Saltdal MC-klubb (ved klubbhuset) Lastebil og tank
8. Stig Bredesen (Skaiti) lastebilvrak og metallavfall
9. Elias Berghulnes (Berghulnes ) Metall og bilvrak (pålegg gitt 2008)
10. Kåre Johansen (Langånes) Mye metallavfall pålegg gitt 2008)
11. Tony Helgesen (Bleiknes) Mye metallavfall (kjører selv til Mo)
12. Robert Hasselbergsen (Russånes) Bilvrak og metallavfall
13. Brenne Sagbruk Tønner
14. Ernstsens MC og Snøscooter dem Bølgeblikk (tilsyn 2008)
15. Eriksens Transport AS Gravemaskin og metallavfall
16. Krstensen Maskin AS Metallavfall (tilsyn 2008)
17. Rognan Bil og Mek. Verksted (nå PK Strøm) Bilvrak og metallavfall (fått pålegg av

HMTS 2009, frist juni 2011)
18. HM Karlsen og sønner Metallavfall (fikk pålegg av HMTS om

opprydding 2008)
19. Michael Harboe Karlsson To bilvrak
20. Geir Johny Danielsen Lastebil og tilhenger
21. Vamek (Jernbanegt) Metallavfall
22. Rognan Betongvarefabrikk Metallavfall
23. Ge-ma Holding AS Metallavfall
24. Saltdal Rør og Entreprenør Mye metallavfall (fikk pålegg 2008, ikke

gjennomført)
25. Dragefossen kraftanlegg Metallavfall
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26. Vev-AI-Plast AS Metallavfall
27. Medby Sagbruk AS Metallavfalllmaskiner/understell
Brev om innsamlingen til potensielle metallavfallseiere: .
28. Nexans Norway AS

29. Polarsirkelen Apartments & Hotell
30. Polarhytta AS

31. Rognan Auto AS

32. Sletteng Bil

33. Drage Verftet AS

34. Byggmester Teije Pedersen
35. Biobag International AS

4.7.4 FORSØPLING
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Befaring av forsøpling i Saltdal
Befaring ble utført av Saltdal kommune og HMTS juni 2005 for å kartlegge forsøpling og
ureglementert avfallsbehandling i kommunen. Et av områdene var Rognmoen industriområde,
hvor det etter forslag fra HMTS ble fulgt opp med vedtak til Rognan bil og mek. verksted (vår
ref.: 0511 07) og ulovlig avfallsfylling på Breimoen i Vikdalen (vår ref.: 051115) samt forslag
på brev til Rognan Byggsenter (vår ref.: 05/112).

Befaring av forsøpling i Saltdal (vår ref.: 06/37-2)
Befaring ble gjennomført av Saltdal kommune og HMTS i mai 2007. Rapport og
konklusjoner ble utformet av HMTS for de forsøplede stedene på Setsåhøgda, Junkerdal (ved
gammelveien), Junkerdalsura, Bleiknes og industrområdet på Rognan.

Revet og nedgravd hus på Medby (vår ref.: 20071118)
Etter tips fra publikum ble et søppeldeponi på Medby fulgt opp av kommunen. På grunneiers
tomt på Medby var det blant annet gravd ned avfall fra riving av bygg. HMTS bisto med
saksgangen fra varsel om vedtak med pålegg om fjerning av avfallet til tvangsmulkt. Ettersom
vanlig saksgang ikke førte noe med seg ble saken til slutt ble anmeldt. Pr januar 2011 er det
ikke mottatt dokumentasjon på videre framgang i saken.
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Befaring i Rognan Industriområde (vår ref.: 07112-6)
Befaringen av Rognmoen og Fiskvågmo industriområde ble utført 7. mai 2008 av HMTS.
Rapport med forslag til tiltak for de enkelte virksomheter/områder ble sendt til Saltdal
kommune. Enkelte av virksomhetene i området ble fulgt opp av HMTS med tilsyn på
håndtering av næringsavfall.

Befaring av forsøpling i Saltdal (vår ref.: 06/37-3)
I forbindelse med befaring utført av HMTS og Saltdal kommune i april 2008 ble det utformet
forslag til saksgang på forsøplingen ved eiendom på Børånes, to bilvrak og søppel (vår ref.:
2008/80), Junkerdal (vår ref.: 08/94), Etterlid (vår ref.: 08/80), Langvad (vår ref.: 08/81)
Berghulnes (vår ref.: 08/37), Langånes (vår ref.: 08/69). Disse ble sendt ut av kommunen.

Langset (vår ref.: 08/79)
Etter befaring utført av kommunen utformet HMTS forslag til saksgang. Etter klage fra

grnneier/avfallseier gjennomførte HMTS ny befaring sammen med grnneier og konkluderte
med at gjenstander kunne brukes til planlagt sagbruk. Kommunen ble foreslått å gi en frst på
et år for gjennomføring av prosjekt før pålegget ble gitt på ny.

4.7.5 APEN BRENNING

Bilde: Brenning av næringsavfall, Saltdal 2007

Forslag til lokal forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i småovner med
saksframlegg ble vedtatt i kommunestyret 19.6.2008 og er kunngjort på www.lovdata.no.

4.7.6 GRØNT FLAGG

Rognan ungdomsskole ble sertifisert under prosjektperioden.
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4.8 Steigen

4.8.1 NÆRINGSAVFALL

Steigen kommune vedtok 9.6.2004 gebyrfinansiert ordning med tilsyn og rådgivning for en
helse- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos bedrifter.
Utøvelsen ble delegert 28.10.2004 til HMTS (sak 36/04).

Status pr jan 2011: Gebyret ble siste gang regulert til kr. 1000,- pr. tilsyn der det ikke
konstateres avvik og kr. 2000,- pr tilsyn der det konstateres avvik (16.12.2009). Denne er
kunngjort på ww.lovdata.no uten spesifisert sats.

Utførte tilsyn 2007:
1. Ålstadøya Trelast

2. Byggmester Arhur Pettersen

3. Nordfold Snekkerfabrikk

4. Steigen Sjømat AS

5. Mainstream Norway AS avd. Nordfold

6. Mainstream Leines, Leinessmolt AS

7. Mainstream Dyping, Smolt 2000

8. Mainstream Ho1mvåg, Perafisk AS

9. Steigen Sjøhus

10. Steigen Contracting DA (merknad)

Utførte tilsyn 2010:
1. Ålstadøya Trelast AS

2. Marta Helskog (tidligere Jarle Hansen)
3. Bunnpris Bogøy (merknad)

4. Steigen Contracting AS (merknad)

5. Steigen Oljeservice AS

6. Coop Marked Steigen avd. Leinesfjord,
Leines og Nordfold

7. Bogøy Bil og Landbruksverksted

Totalt 17 tisyn, 3 merknader

4.8.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Steigen kommunen mottok forslag til lokal forskrft med saksframlegg i oktober 2008.
Kommunen har avgjort at de ikke ønsker å vedta slik lokal forskrft.

4.8.3 METALLINNSAMLING 2006

Befarng ble gjennomført 2.-4. august 2006, sammen med Otto Helnes, Steigen kommune.
Mottak var 16.-20. oktober på Bø, Storskjæret i Bogen, Laukbaken, Dypingkrsset,
Haviskaret fotballplass, industrområdet Nordfold havn, Stam svik grendehus og IRIS
Furulund mottaksstasjon.

Før tilsynet med håndtering av næringsavfall 2010 utførte kommunen en befarng for
oppdatering av status etter metallinnsamling. Noe var kommet til og noe var fjernet.

Brev om innsamlingen til følgende avfallseiere (vår Oppdatering etter befaring av Otto
ref.: 06/68): HelneS våren 2010
L. Telenor (Saursfjord) Metallpåler/-stenger (fernet)

2. Statens Vegvesen Metallavfall langs riksveier og

fylkesveier
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3. Einar Aalstad (sagbruk ved kai, Ålstad) Tønner (+ gamle gårdsredskap)
4. Ronny Andre Brunes (Røneskrsset) Førerhus til lastebil og metallavfall

(fernet)
5. Magnar og Håkon Hansen (kaiområdet Røtnes ) Traktor, fryser, veiplog m.m. (traktor

fjernet)
6. Henr Selvik (kai/fiskeoppdrettslageret Rønes ) Metallavfall
7. Terje Lubbertus Van der Spa (hyttetomt i Steigen) Metallavfall (fernet)

8. John K. Nikolaisen (nedlagt revefarm på Steigen) Metallbur (+ skrap vedfjøset)

9. Bogen Næringspark Holmvåg Tanker (tanker fjernet, nytt avfall)
10. Hans Einar Stendal (Ålstad) Maskindeler
11. Arulf A. Bakken (Ålstad) Hvit mazda (fernet)
12. Mainstream Norway AS (Laukvik) Oppdrettsutstyr
13. Julius Knedal Metallavfall på gården
14. Karn Ålstad (Skjenaust) Metallavfall og bilvrak.
15. Jarle Hansen (Dyp ing) (Nå Marita Helskog) Landbruksmaskier og anet

metallavfalL. ( området var ryddet)
16. Helge Robert Didrksen (kaia Dyping) Gårdsutstyr
17. Gunar Strømsvik (Saur) Maskiner og deler
18. Torbjørn Hansen (ved ubebodd hus i Leinesfjord) Mye metallavfall, bilvrak og to traktorer

(fernet)
19. RolleifLarsen (Laks å) Styrhus til lastebil (fernet)
20. Laksåvatnet Veiforening (ved avkjørsel til skyefelt Metallavfall (fernet)

ved Laksåvatnet)

21. Svein Terje Artsen (på branntomt) Metallavfall
22. Tom Are Krstensen Grønn Scania-lastebil
23. Magne K. Vik (Laukvk) Mange bilvrak
24. Eilif Pettersen verksted BotneniSimonstranda) Metallavfall (mye fjernet)

25. Aner Wilumsenlelnes Grendesenter (Nordkaia i Metallavfall
HeInessund)

26. Joru M. Breive (Stamsvik) Bilvrak, traktor og annet metallavfall
27. Egil Pedersen for Henrk Petrus sen (Sommernes ) Mye metallavfall
28. Ragnild Jensen (Stamsvik) Lastebil, personbil og forhøster (mye over

stort område)
29. Torbjørn Leines (fjæra ved Leines Kirke) Noe metallavfall (mye fjernet)
30. Ålstadøya Trelast
31. Steigen Oljeservce AS (fernet)

4.8.4 APEN BRENNING

Steigen kommune vedtok forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
12.3.2003, før HMTS hadde sendt ut forslag. Denne er kunngjort på ww.lovdata.no

4.8.5 GRØNT FLAGG

SteigenskoIen avd. Laskestad ble sertifisert (8.10.2008) under prosjektperioden.
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4.9 Sønold

4.9.1 NÆRINGSAVFALL

Den 23.6.2004 innførte kommunen gebyrfinansiert ordning med tilsyn og rådgivning for en
helse- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos bedrifter.
Utøvelsen ble da delegert til HMTS (sak 042/2004).

Status pr jan 2011: Gebyret ble siste gang regulert 26.2.2007 til kr. 700,- pr. tilsyn der det
ikke konstateres avvik og kr. 950,- pr tilsyn der det konstateres avvik.

Utførte tilsyn 2007:
1. Mørsvikbotn camping

Utførte tilsyn 2009:
2. Kobbvatn camping

3. Prix Straumen

4. Strømhaug camping

5. Kobbelv vertshus

4.9.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i oktober 2008 forslag tillokal forskrft med saksframlegg. Denne er
vedtatt av kommunen og er kunngjort på www.lovdata.no.

4.9.3 METALLINNSAMLINGEN 2006

Mottak for metallavfallet var 2.-10. oktober 2006 på stedene Ånsvik, Straumen, Styrkesvik,
Elvkroken, Sildhopen og E6 avkj. mot Aspenes.

Brev om innsamling ble sendt til følgende avfaUseiere:
1. Karly Zakariassen (Styrkesnes) Informerte pr. tlf. om eget metallavfall
2. Wily Dahl (Ansvik) Diverse metallavfall og bilbatteri
3. Harr E. Hoholm (fraflyttet gård Hamarfall) Bilvrak og anet metallavfalL.

4. Statens Vegvesen (Berrågan og Skjærlia bL.a.) Vilfyllnger ved rasteplasser/utenfor

autovern.
5. LeifK. Horndal (sørvestenden av Engavatnet) Gammel lastebil
6. Kjell O. Westgård (Kobbelveid) Lastebilvrak og div. metall og en lastebiL.

Lastebil er notert fjernet.
7. Karl E. Karlsen (Kobbelveid) Rød og hvit buss.
8. Egil Zakariassen (Hesvik) Buss, bilvrak og maskiner
9. Helge Zakarassen (Aspenes) Gammel buss
10. Bjørn Olsen (ved elva, Megården) Lastebil og bilvrak. Notert at det er fjernet
11. Statens Vegvesen (utenfor autovern ved Dumpet avfall

rasteplasser)
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4.9.4 APEN BRENNING AV AVFALL

Forslag til lokal forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble vedtatt i
kommunestyret 4.9.2009 (sak 2007/857) og er kunngjort på www.lovdata.no.

4.9.5 GRØNT FLAGG

To skoler i Sørfold ble sertifisert under prosjektperioden:
Kvarv skole 23.4.2008
Leirfjorden skole 8.10.2008

4.10 Værøy

4.10.1 NÆRINGSAVFALL

Det er pr jan 2011 ikke registrert at kommunen har vedtatt gebyrfinansiert ordning med tilsyn
og rådgivning for en he1se- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av
næringsavfall hos bedrifter, eller at denne er delegert til HMTS.

4.10.2 FORSØPLING

Befaring på avfallshåndtering (vår ref.: 071106)
I juni 2007 ble det utført en befaring med kommune og HMTS. Hensikten med befaringen var
å få oversikt over hvor det foregår sjenerende/forurensende håndtering av avfall og ulovlig
brenning. HMTS skrev rapport til kommunen etter befaringen.

Møte med teknisk avdeling (vår ref.: 071106 - 3)
I april 2009 besøkte HMTS teknisk etat. De ansatte ble orientert om lovverket ved
avfallshåndtering og forsøplingssaker før saksliste ble gjennomgått. Det ble gjennomført er
befaringsrunde på øya for å se på avfallsordning og på enkelt forsøplingsproblemer. Etter
besøket skrev HMTS rapport og vedtaksforslag til kommunen.
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4.10.3 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i november 2008 forslag tillokal forskrft med saksframlegg. Det er pr jan
2011 ikke registrert at kommunen har vedtatt lokal forskrft.

4.10.4 APEN BRENNING

Forslag til lokal forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i småovner med
saksframlegg ble vedtatt av kommunestyret 26.6.2008 og er kunngjort på www.lovdata.no.

4.11 Røst

4.11.1 NÆRINGSAVFALL

Den 28.8.2008 innførte kommunen gebyrfinansiert ordning med tilsyn og rådgivning for en
he1se- og forurensningsmessig tilfredsstilende ivaretakelse av næringsavfall hos bedrifter.
Utøvelsen ble da delegert til HMTS (sak 08/264). Gebyret ble satt til kr. 1000,- pr. tilsyn der
det ikke konstateres avvik og kr. 2000,- pr tilsyn der det konstateres avvik. Lokal forskrft er
ikke kunngjort på ww.lovdata.no.

4.11.2 NEDGRAVDE OLJETANKER

Kommunen mottok i november 2008 forslag ti lokal forskrft med saksframlegg. Det er pr jan
2011 ikke registrert at kommunen har vedtatt lokal forskrft.

4.11.3 APEN BRENNING

Forslag til lokal forskrft om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble vedtatt i
kommunestyret 28.8.2008 og er kunngjort på www.lovdata.no.
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