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Rådmannens forslag til vedtak:


Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra fiskefartøy.
Brukerstyrt container plasseres på kommunens brygge på Langenes (GB 15/52).



Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin
forsøpling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Repr. Løchen (H) erklært inhabil da han er involvert i saken i Norsk Gjenvinning AS, som er part i
saken. Representanten fratrådte møtet. Ingen vara møtte og 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra fiskefartøy. Brukerstyrt
container plasseres på kommunens brygge på Langenes (GB 15/52).
Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin
forsøpling.

Bakgrunn for saken:
Administrasjonen har på bakgrunn av interpellasjon fra Monstad (MDG) og Løchen (H) i
kommunestyret 24.05.17 fått bestilling på å utrede løsninger for mottak av marint avfall som
yrkesfiskere i Søgne får som «bifangst» i sine fiskeredskaper.
I vedtatt økonomiplan for 2018 ble det fattet følgende vedtak om Det avsettes 100 000 kr i
2018 og 2019 til støtteordning/kampanje-marin forsøpling. Det søkes et samarbeid
med Kristiansand kommune om for eksempel leveringsordning av marint søppel fra
fiskefartøyer.
Det ble i samme møte fremmet verbalforslag om å legge til rette for at lag og foreninger kan
søke tilskudd for tiltak mot marin forsøpling i Søgne, som rydding langs Sygna og langs
kystlinjen.
Saksutredning:
I juli 2017 ble det sendt ut e-post til fiskere som leier kai, samt lede av Søgne fiskerlag v/ Carl
Aamodt. Følgende spørsmål ble bedt besvart:
1.
2.
3.
4.
5.

Mener du at det er behov for et mottak av marin søppel i Søgne?
Hvor bør et slikt mottak (container) være? Høllen, Langenes eller begge plasser?
Hvor mye søppel vil du anslå at du får i fiskeredskapene dine i løpet av et år?
Hva slags type sekker mv må du ha om bord for å samle søpla?
Hva har du gjort med slik søppel til nå?

Administrasjonen fikk tre svar. I korte trekk går dette på at mengden søppel som de får i
trålene ved lokal tråling er begrenset. Søppel som havner i trål tas med til land og leveres ved
fiskemottakene i Kristiansand og Mandal eller på Mjåvann (Avfall Sør)
Ordningen det er snakk om gjelder kun søppel som «fanges» i fiskeredskapene. Annet avfall
som produseres om bord i fiskefartøyene vil fortsatt være næringsavfall og inngår ikke i
ordningen. Det vil derfor være opp til fiskerne å sortere avfallet og benytte to ulike regimer for
de to ulike typer avfall.
For å unngå misbruk av containere vil det være nødvendig med brukerstyrt tilgang.
Ut i fra tilbakemeldinger vil behovet være størst på Langenes. Det legges også vekt på at
uvedkommende ofte hensetter søppel ved siden av låste utplasserte containere og at faren for
dette er langt større i Høllen enn på Langenes.
Norsk Gjenvinning AS tilbyr containere med brukerstyrt tilgang. Brukerne kan med enkle grep
melde fra til NG når det er behov for tømming.
Leie av container er kr. 4,- pr stk. pr døgn = 1460 kr pr år.
Tømming koster kr. 640,- pr. gang
Mottak av avfallet koster kr. 1390,- pr gang.
Basert på tilbakemelding fra fiskerne er det vanskelig å anslå hvilke mengder avfall det vil
være snakk om pr år.
Dersom det eksempelvis blir 1 tømming pr måned vil kostnaden for et år bli kr. 25.820,-.
Ved tømming hver 14 dag vil kostnaden bli kr. 54.240,Norsk Gjenvinning er villige til å betale halvparten av utgiftene. Det vil si at kommunens
utgifter ved 12 tømminger vil bli kr. 12.910,- og ved tømming hver 14 dag vil bli kr. 27.120,Administrasjonen mener at vil være tilstrekkelig og trolig romslig å sette av 40.000 kr til
formålet.

I forbindelse med flommene høsten 2017 gjorde administrasjonen seg nyttige erfaringer i
forhold til ryddedugnad. Administrasjonen var tidlig på banen med oppfordringer om å tromme
sammen til ryddedugnader. Responsen var med noen hederlige unntak, laber.
Administrasjonen gjorde et nytt fremstøt hvor det ble gitt en symbolsk sum i tilskudd pr
deltager i organiserte lag og foreninger. Dette var åpenbart et motiverende tiltak som bidro til
trolig den største ryddedugnaden i Søgne noen gang. Administrasjonen foreslår derfor at
60.000 kr av de 100.000 kr som er satt av til søppelfiskeprosjektet, settes av som
tilskuddsmidler til lag og foreninger for tiltak mot marin forsøpling.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader

Vedlegg
1 Interpellasjon om støtte til søppelfiske
2 Svar - Interpellasjon om støtte til søppelfiske
3 Svar vedr. behov for renovasjonsordning i tilknytning til "søppelfiske"
4 Svar vedr. behov for renovasjon i tilknytning til "søppelfiske"
5 Svar vedr. behov renovasjon ifm "Søppelfiske"
6 Kvittering på mottatt kundehenvendelse - Norsk Gjenvinning
7 Tilbakemelding fra Norsk Gjenvinning vedr. håndtering av marint avfall fra
yrkesfiskeflåten
8 Tilbakemelding fra Avfall Sør på spørsmål om mottaksordning for søppel plukkes / fanges
av yrkesfiskere
9 Spørsmål vedr mottak av marint avfall fra yrkesfiskere

Interpellasjon om støtte til søppelfiske

Kjære ordfører,

ettersom jordas befolkning vokser, øker presset på natur og miljø, blant annet i form av forurensning og
forsøpling. Et voksende problem er marin forsøpling, særlig i form av plastavfall som ikke brytes ned, men
omdannes til mikroskopiske plastbiter som tas opp i næringskjeden og kommer tilbake på matfatet vårt.
En malaysisk forskningsrapport avdekket for eksemplel nylig mikroplast i 15 av 16 havsalt fra åtte
forskjellige land, og forskerne advarer om at dette bare er en av mange kilder til mikroplast i matskapet
vårt1.
Hver dag havner rundt 20 000 tonn plastavfall i havet2. Rundt 15% av dette driver i land på strender og
langs kystlinjer, like mye blir drivende rundt i havstrømmene, mens de resterende 70% synker til bunns.
Over tid brytes plasten ned til mindre biter og blir en del av næringskretsløpet, men den forsvinner aldri.
Dersom vi ikke klarer å snu denne utviklingen vil det innen 30 år være mer søppel enn fisk i havet, ifølge
en internasjonal rapport fra World Economic Forum3. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har
Miljødirektoratet iverksatt et prøveprosjekt hvor fiskere i Tromsø, Egersund og Ålesund får levere avfall
de får i sine fiskeredskaper kostnadsfritt til gjenvinning4.
Vi har ønsket at også fiskerne i Søgne skal få samme muligheten til å rydde opp på havbunnen uten at de
skal bære kostnadene ved det, og har derfor forsøkt å få Søgne innlemmet i ordningen, uten hell. Vi vet at
mange av fiskerne er svært positive til tiltaket5, derfor ber vi nå ordføreren om å legge fram en sak for
formannskapet hvor det gis en kostnadsberegning for et slikt tiltak, slik at formannskapet eventuelt kan
bevilge midlene som trengs for å gi fiskerne mulighet til å levere søppel i en låsbar container i Høllen. Vi
har fått signaler fra Norsk Gjenvinning om at de vil bære halvdelen av kostnadene, og ber derfor om at
man tar kontakt for et mulig prisoverslag. Vi estimerer tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10
000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere
sjømat, vil det videre forsterke omdømmet vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.

1) http://www.dagbladet.no/mat/mikroplastfunn-i-havsalt-stror-du-plast-pa-maten-din/67559907
2) http://www.sciencemag.org/news/2015/02/here-s-how-much-plastic-enters-ocean-each-year
3) https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-much-plastic-is-there-in-the-ocean
4) http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar-2016/Fiskere-i-gang-med-arydde-soppel-til-havs/
5) http://n247.no/?nyhet=5236
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Svar - Interpellasjon om støtte til søppelfiske
Jeg er enig med både Høyre og Miljøpartiet De Grønne at miljøtiltak som dette, med
kostnadsfri levering av avfall som fiskere får i sine fiskeredskaper, er et meget godt
miljøtiltak.
Ordføreren støtter forslaget om å få en sak om dette opp i formannskapet. Jeg vil derfor be
administrasjonen utrede løsninger for slik avfallsinnsamling nærmere og fremme en sak til
politisk behandling så fort som mulig.
Med hilsen
Astrid Margrethe Hilde
ordfører
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift
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Fra: vidar andersen[vid.andersen@live.no]
Sendt: 25.07.2017 13:56:43
Til: Paal Kristensen
Tittel: Re: "Søppelfiske"

Hei det er det absolutt behov for for vår del bør vi ha en på Langenes vi får stadig vekk noe hver uke det kan være alt fra
plastposer til til 30 40 m2 med trål som noen har revet som ligger på bunnen har vert flere ganger å levert på gjenvindinga
det må være enkelt for oss fiskere ellers blir det antageligvis dumpet igjen hvor mye i året er vanskelig å si men er helt klart
et behov
Mvh vidar Udvaar trål
Sendt fra min iPhone
Den 25. jul. 2017 kl. 09.49 skrev Paal Kristensen <paal.kristensen@sogne.kommune.no>:

Hei
Sender denne til dere som jeg tror har mest behov……
Skal lage en sak til politikerne i Søgne vedrørende behov for mottak i Søgne av marin forsøpling som
dere får i trål med videre….
Ber om at dere som leier kai av Søgne kommune om å gi en tilbakemelding på følgende spørsmål:
1: Mener du at det er et behov for et mottak av marin søppel i Søgne?
2: Hvor bør et slikt mottak (container) være? Høllen, Langenes eller begge plasser?
2: Hvor mye søppel vi du anslå at du får i fiskeredskapene dine i løpet av et år som kan leveres i
Søgne– oppgis i kubikkmeter?
3: Hva slags type sekker mv må dere ha om bord for å samle søpla?
3: Hva har du gjort med slik søppel til nå?
Fint om dere svarer innen 15/8.

Her er en link til en prøveordning via Miljødirektoratet =>
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar‐2016/Fiskere‐i‐gang‐med‐a‐
rydde‐soppel‐til‐havs/
Kopi: Leder av Søgne Fiskerlag v/ Carl Aamodt
Hilsen
SØGNE KOMMUNE - INGENIØRVESENET
Paal M. Kristensen
Enhetsleder
Mob 415 17402
E-post: paal.kristensen@sogne.kommune.no
Hjemmeside: www.sogne.kommune.no
Besøksadresse: Rådhusveien 1
Sentralbord 380 55555
Postadresse:
Søgne kommune
Ingeniørvesenet
PB 1051
4682 Søgne
Denne e-post med tilhørende dokumenter er kun for den adressat som er navngitt ovenfor. E-post med tilhørende dokumenter
kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis De ikke er rette mottaker av e-posten, gjøres De oppmerksom på at
enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har De mottatt denne e-post ved en feiltakelse, bes
De vennligst straks gi beskjed pr e-post eller telefon og slette denne e-post samt makulere alle utskrifter og kopier av den.
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised
use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the

addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message. Thank you.

Fra: Øyvind Frøytland[froytland@live.no]
Sendt: 15.08.2017 14:56:27
Til: Paal Kristensen
Kopi: vid.andersen@live.no; harald@nodenes.no; carl@aamodtfiskeri.no; Torkjell Tofte
Tittel: Re: SV: "Søppelfiske"

PÃ¥l
Kan selvfÃ¸lgelig ikke svare for andre enn meg selv, men for min del har jeg ikke behov. Jeg tar med sÃ¸ppel og samler det
og tar det videre til MjÃ¥vann. Blir ikke sÃ¥ store mengder. Litt plastikk osv, og vi har anledning til Ã¥ fÃ¥ kastet noe
sÃ¸ppel pÃ¥ mottaket i Mandal .. Men godt mulig andre har andre behov.
Derimot er det mange som kaster sÃ¸ppel fra seg rundt bÃ¥ten min i HÃ¸llen og omrÃ¥det rundt, og mÃ¥ til stadighet
plukke sÃ¸ppel der, sÃ¥ en sÃ¸ppel kasse ytterst hadde vÃ¦rt flott, men det er jo svar/behov for noe helt annet enn i denne
saken, og vil sikkert bli overfylt pga misbruk, sÃ¥ jeg fÃ¥r heller holde det ryddig selvðŸ˜€

Best regards
Ã˜yvind FrÃ¸ytland

Den 15. aug. 2017 kl. 14.45 skrev Paal Kristensen <paal.kristensen@sogne.kommune.no>:

Hei igjen
Frist i dag.
Skal jeg tolke dÃ¥rlig respons = ingen behov???
Hilsen Paal M. Kristensen
Fra: Paal Kristensen
Sendt: 25. juli 2017 09:49
Til: 'vid.andersen@live.no'; 'harald@nodenes.no'; 'froytland@live.no'
Kopi: 'carl@aamodtfiskeri.no'
Emne: "SÃ¸ppelfiske"

Hei
Sender denne til dere som jeg tror har mest behovâ€¦â€¦
Skal lage en sak til politikerne i SÃ¸gne vedrÃ¸rende behov for mottak i SÃ¸gne av marin forsÃ¸pling
som dere fÃ¥r i trÃ¥l med videreâ€¦.
Ber om at dere som leier kai av SÃ¸gne kommune om Ã¥ gi en tilbakemelding pÃ¥ fÃ¸lgende
spÃ¸rsmÃ¥l:
1: Mener du at det er et behov for et mottak av marin sÃ¸ppel i SÃ¸gne?
2: Hvor bÃ¸r et slikt mottak (container) vÃ¦re? HÃ¸llen, Langenes eller begge plasser?
2: Hvor mye sÃ¸ppel vi du anslÃ¥ at du fÃ¥r i fiskeredskapene dine i lÃ¸pet av et Ã¥r som kan leveres i
SÃ¸gneâ€“ oppgis i kubikkmeter?
3: Hva slags type sekker mv mÃ¥ dere ha om bord for Ã¥ samle sÃ¸pla?
3: Hva har du gjort med slik sÃ¸ppel til nÃ¥?
Fint om dere svarer innen 15/8.

Her er en link til en prÃ¸veordning via MiljÃ¸direktoratet =>
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar‐2016/Fiskere‐i‐gang‐med‐a‐
rydde‐soppel‐til‐havs/

Kopi: Leder av SÃ¸gne Fiskerlag v/ Carl Aamodt
Hilsen
SÃ˜GNE KOMMUNE - INGENIÃ˜RVESENET
Paal M. Kristensen
Enhetsleder
Mob 415 17402
E-post: paal.kristensen@sogne.kommune.no
Hjemmeside: www.sogne.kommune.no
BesÃ¸ksadresse: RÃ¥dhusveien 1
Sentralbord 380 55555
Postadresse:
SÃ¸gne kommune
IngeniÃ¸rvesenet
PB 1051
4682 SÃ¸gne
Denne e-post med tilhÃ¸rende dokumenter er kun for den adressat som er navngitt ovenfor. E-post med tilhÃ¸rende dokumenter
kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis De ikke er rette mottaker av e-posten, gjÃ¸res De oppmerksom pÃ¥ at
enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har De mottatt denne e-post ved en feiltakelse, bes
De vennligst straks gi beskjed pr e-post eller telefon og slette denne e-post samt makulere alle utskrifter og kopier av den.
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised
use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message. Thank you.

Fra: Carl Aamodt[carl@aamodtfiskeri.no]
Sendt: 15.08.2017 16:16:38
Til: Paal Kristensen
Kopi: Andersen Vidar; Nodenes Harald; Torkjell Tofte; Frøytland Øyvind; Jensen Frode
Tittel: Re: "Søppelfiske"

Hei!
Beklager sen respons.
Denne saken er jo blitt frontet litt i lokalmedia.
Intiativet er veldig positivt og bra, og vi som Fiskerlag Ã¸nsker ikke Ã¥ vÃ¦re negative til konstruktive ideer, men vÃ¥rt svar
er likevel slik:
BÃ¥tene i SÃ¸gne losser i hovedsak fangsten sin i andre Kommuner, hovedsakelig Kristiansand (FlekkerÃ¸y) og Mandal
(GismerÃ¸ya) og tÃ¸mmer en del sÃ¸ppel der.
Dersom vi plasserer en container i feks HÃ¸llen, vil den garantert bli fyllt opp med sÃ¸ppel, men ikke hovedsaklig fra
fiskerene, og kun delvis med sÃ¸ppel fanget i trÃ¥len.
Av de store mengdene med plast som finnes i havet, er det begrenset hva som fanges opp av reketrÃ¥lerene vi har her
lokalt.
Dette henger sammen med hvor og hvordan bÃ¥tene fisker.
Dersom en kontainer pÃ¥ feks Langenes skal vÃ¦re et nyttig intiativ, mÃ¥ den kunne brukes til bÃ¥de det som fanges, og
det bÃ¥ten genererer, og vÃ¦re lÃ¥sbar.
En slik ordning vil jo vÃ¦re et intensiv til Ã¥ ta sÃ¸ppel med inn vil, samtidig som det forenkler bÃ¥tenes eget behov for Ã¥
bli kvitt eget avfall.
Den vil ogsÃ¥ virke preventivt mot at bÃ¥ter Â«misterÂ» eget sÃ¸ppel.
Oppsummert:
Dersom det fra kommunal side er Ã¸nskelig Ã¥ legge til rette for at fiskerene i SÃ¸gne lettere kan bli kvitt sitt avfall, bÃ¥de
det bÃ¥ten selv genererer, og det som fanges, sÃ¥ er vi positive til Ã¥ plassere ut en container. Den bÃ¸r da fortrinnsvis
plasseres pÃ¥ Langenes.

Mvh Carl
SÃ¸gne Fiskerlag

Beste Hilsen//Best Regards

Carl Aamodt
carl@aamodtfiskeri.no
+4792634497

15. aug. 2017 kl. 14.56 skrev Ã˜yvind FrÃ¸ytland <froytland@live.no>:
PÃ￥l
Kan selvfÃ¸lgelig ikke svare for andre enn meg selv, men for min del har jeg ikke behov. Jeg tar
med sÃ¸ppel og samler det og tar det videre til MjÃ￥vann. Blir ikke sÃ￥ store mengder. Litt plastikk
osv, og vi har anledning til Ã￥ fÃ￥ kastet noe sÃ¸ppel pÃ￥ mottaket i Mandal .. Men godt mulig
andre har andre behov.
Derimot er det mange som kaster sÃ¸ppel fra seg rundt bÃ￥ten min i HÃ¸llen og omrÃ￥det rundt,
og mÃ￥ til stadighet plukke sÃ¸ppel der, sÃ￥ en sÃ¸ppel kasse ytterst hadde vÃ¦rt flott, men det er
jo svar/behov for noe helt annet enn i denne saken, og vil sikkert bli overfylt pga misbruk, sÃ￥ jeg
fÃ￥r heller holde det ryddig selvðŸ˜€

Best regards
Ã˜yvind FrÃ¸ytland

Den 15. aug. 2017 kl. 14.45 skrev Paal Kristensen <paal.kristensen@sogne.kommune.no>:

Hei igjen
Frist i dag.
Skal jeg tolke dÃ¥rlig respons = ingen behov???
Hilsen Paal M. Kristensen
Fra: Paal Kristensen
Sendt: 25. juli 2017 09:49
Til: 'vid.andersen@live.no'; 'harald@nodenes.no'; 'froytland@live.no'
Kopi: 'carl@aamodtfiskeri.no'
Emne: "SÃ¸ppelfiske"

Hei
Sender denne til dere som jeg tror har mest behovâ€¦â€¦
Skal lage en sak til politikerne i SÃ¸gne vedrÃ¸rende behov for mottak i SÃ¸gne av marin
forsÃ¸pling som dere fÃ¥r i trÃ¥l med videreâ€¦.
Ber om at dere som leier kai av SÃ¸gne kommune om Ã¥ gi en tilbakemelding pÃ¥
fÃ¸lgende spÃ¸rsmÃ¥l:
1: Mener du at det er et behov for et mottak av marin sÃ¸ppel i SÃ¸gne?
2: Hvor bÃ¸r et slikt mottak (container) vÃ¦re? HÃ¸llen, Langenes eller begge plasser?
2: Hvor mye sÃ¸ppel vi du anslÃ¥ at du fÃ¥r i fiskeredskapene dine i lÃ¸pet av et Ã¥r som
kan leveres i SÃ¸gneâ€“ oppgis i kubikkmeter?
3: Hva slags type sekker mv mÃ¥ dere ha om bord for Ã¥ samle sÃ¸pla?
3: Hva har du gjort med slik sÃ¸ppel til nÃ¥?
Fint om dere svarer innen 15/8.

Her er en link til en prÃ¸veordning via MiljÃ¸direktoratet =>
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar‐2016/Fiskere‐i‐
gang‐med‐a‐rydde‐soppel‐til‐havs/
Kopi: Leder av SÃ¸gne Fiskerlag v/ Carl Aamodt
Hilsen
SÃ˜GNE KOMMUNE - INGENIÃ˜RVESENET
Paal M. Kristensen
Enhetsleder
Mob 415 17402
E-post: paal.kristensen@sogne.kommune.no
Hjemmeside: www.sogne.kommune.no
BesÃ¸ksadresse: RÃ¥dhusveien 1
Sentralbord 380 55555
Postadresse:
SÃ¸gne kommune
IngeniÃ¸rvesenet
PB 1051
4682 SÃ¸gne
Denne e-post med tilhÃ¸rende dokumenter er kun for den adressat som er navngitt ovenfor. E-post med
tilhÃ¸rende dokumenter kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis De ikke er rette mottaker av eposten, gjÃ¸res De oppmerksom pÃ¥ at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er
tillatt. Har De mottatt denne e-post ved en feiltakelse, bes De vennligst straks gi beskjed pr e-post eller telefon
og slette denne e-post samt makulere alle utskrifter og kopier av den.

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any
unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message. Thank you.

Fra: Kundeservice Norsk Gjenvinning[kundeservice@norskgjenvinning.no]
Dato: 05.10.2017 14:47:33
Til: Steinar Sunde
Tittel: Sak [INC ID# 070856] kvittering på mottatt kundehenvendelse

Hei ,
Takk for din henvendelse. Saken er registrert, og din referanse er 070856. Det er fint om du tar vare på
dette nummeret for fremtidig referanse.
Emne: Ønsker tilbud
Saksbeskrivelse:

Selskap=NG Gjenvinning,
Postnummer=4640,
Er Innlogget field
false
Velg kundetype
Virksomhet med organisasjonsnr.
Hvilken type
virksomhetstjeneste Leie container
gjelder det?
Søgne kommune vil se på muligheten for å opprette mottak
av marint avfall som yrkesfiskere får i sine fangstredskaper.
Konkret tenker vi på utplassering av containere som kun
yrkesfiskere har fysisk tilgang til å benytte.
Videre skal de kun benyttes til marint avfall, ikke
næringsavfall som fiskebåtene selv genererer.
Nærmere beskrivelse

Vi vil antagelig ha behov for 2 containere, hhv Langenes og
Høllen.
Vi ønsker pris på leie av hhv 1 og 2 containere samt pris pr
tømming. Vi ønsker også svar på om det er mulig å få til en
behovsprøvd tømmerutine - for eksempel at dere kan
kontaktes når det begynner å bli fullt.

Organisasjonsnummer
NO 964 967 091 MVA
eller Kundenummer
Navn på virksomhet Søgne kommune
Fornavn
Steinar
Etternavn
Sunde
Telefon / Mobil
92600201
E-post
steinar.sunde@sogne.kommune.no
Fylke
Vest-Agder
Adresse
Langenes og Høllen
Postnummer
4640
Sted
Søgne
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller tilleggsinformasjon. Det enkleste er om du
besvarer denne eposten.

Vennlig hilsen,
Kundeservice Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning Norge AS Legal Disclaimer: The information in this e-mail and any associated files is confidential, intended
solely for the intended named recipient and may be legally privileged. It may also contain information that is subject to copyright
or constitutes a trade secret. Any use, disclosure, copying, distribution of this email or any action taken or omitted to be taken
in reliance on it is prohibited. If you are not the intended recipient, please inform us by telephone no: +47 22 12 96 00, by fax to
+47 22 12 96 01 or by e-mail to post@norskgjenvinning.no and then delete the e-mail and any copies of it.

Fra: Tom Løchen[tom.lochen@ngn.no]
Dato: 28.11.2017 09:13:37
Til: Steinar Sunde
Tittel: Marint avfall

Hei igjen Steinar
Beklager på det sterkeste,
men dette har fullstendig gått i glemmeboken som du sikkert har skjønt.
Det er ingen problem og sette ut 1 container på Langenes og eventuelt en i Høllen.
Når det gjelder tømming så kan vi legge inn alt på anrop
og det kan da enten bestilles på telefon, mail eller på vår app.
Vi leverer eventuelt containerne med en lås som alle fiskerne
og våre sjåfører har nøkkel til slik at ikke de blir brukt av alle.
Prisene er som følger :
Leie pr døgn kr. 4,‐ pr stk
Tømming kr. 640,‐ pr gang
Avfallet kr. 1390,‐ pr gang
Når det gjelder prisene så er som sagt vi i NG innstilt på og betale halvparten av det oppgitte beløpet.
Ring eller mail meg vist det er noe uklart
Med vennlig hilsen
Tom Løchen
Key Account Manager
913 34 736
Norsk Gjenvinning AS

Norsk Gjenvinning Norge AS Legal Disclaimer: The information in this e-mail and any associated files is confidential, intended
solely for the intended named recipient and may be legally privileged. It may also contain information that is subject to copyright
or constitutes a trade secret. Any use, disclosure, copying, distribution of this email or any action taken or omitted to be taken
in reliance on it is prohibited. If you are not the intended recipient, please inform us by telephone no: +47 22 12 96 00, by fax to
+47 22 12 96 01 or by e-mail to post@norskgjenvinning.no and then delete the e-mail and any copies of it.

Fra: kirsten.leidal@avfallsor.no[kirsten.leidal@avfallsor.no]
Dato: 12.09.2017 16:40:25
Til: Steinar Sunde
Kopi: Glenn Oskar Austegard; lars.pedersen@avfallsor.no; eah@avfallsor.no
Tittel: SV: Mottak av marint avfall fra yrkesfiskere

Hei!
Marint avfall i sjøen er ikke husholdningsavfall. Så dersom vi skal kunne ta i mot dette, så må vi først ta det opp i
AU, der alle eierkommunene er representert.
Vi har dessverre ikke containere ( 8 kubikkere) til utleie, heller ikke folk som transporterer containere – så jeg vil
anbefale at dere leier dette inn på egen hånd, og så må vi evt diskutere med AU om vi kan ta i mot dette som
husholdningsavfall, eller om det skal regnes som næringsavfall.
Vi har jo mindre beholdere selv, som vi evt kan få tømt med renovasjonsbil, men vi kan ikke si ja til dette nå på
stående fot.
Kan prate litt om det før/etter møtet på mandag.
Vennlig hilsen

Kirsten Leidal
Miljørådgiver
M: +47 90 76 73 30 - T: +47 38 17 70 69
kirsten.leidal@avfallsor.no - www.avfallsor.no

Fra: Steinar Sunde [mailto:Steinar.Sunde@sogne.kommune.no]
Sendt: 5. september 2017 13:47
Til: Kirsten Leidal <kirsten.leidal@avfallsor.no>
Kopi: Glenn Oskar Austegard <glenn.austegard@sogne.kommune.no>
Emne: Mottak av marint avfall fra yrkesfiskere

Viser til telefonsamtale.
Søgne kommune vil se på muligheten for å opprette mottak av marint avfall som yrkesfiskere får i sine redskaper.
Konkret tenker vi på containere som kun yrkesfiskerne har tilgang til. Det er antagelig behov både i Høllen og på
Langenes, altså 2 stk. containere
Vi har ikke godt nok underlag til å anslå noe om volum det vil være snakk om.
Vi ønsker prisantydning på leie av containere samt pris pr tømming.
Vil det være mulig å få til en behovsbasert tømmerutine – for eksempel ved at dere kan kontaktes når containerne
begynner å bli full?
Ser dere utfordringer i forhold til skillet mellom næringsavfall og marint avfall?

Vh

Steinar Sunde
Fagleder miljø og landbruk

Søgne kommune, Arealenheten
Postadresse:
Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse:
Søgne rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte:
+47 92 60 02 01
steinar.sunde@sogne.kommune.no
E-post:
Hjemmeside:
www.sogne.kommune.no

Fra: Steinar Sunde[Steinar.Sunde@sogne.kommune.no]
Dato: 05.09.2017 13:47:29
Til: kirsten.leidal@avfallsor.no
Kopi: Glenn Oskar Austegard
Tittel: Mottak av marint avfall fra yrkesfiskere

Viser til telefonsamtale.
Søgne kommune vil se på muligheten for å opprette mottak av marint avfall som yrkesfiskere får i sine redskaper.
Konkret tenker vi på containere som kun yrkesfiskerne har tilgang til. Det er antagelig behov både i Høllen og på
Langenes, altså 2 stk. containere
Vi har ikke godt nok underlag til å anslå noe om volum det vil være snakk om.
Vi ønsker prisantydning på leie av containere samt pris pr tømming.
Vil det være mulig å få til en behovsbasert tømmerutine – for eksempel ved at dere kan kontaktes når containerne
begynner å bli full?
Ser dere utfordringer i forhold til skillet mellom næringsavfall og marint avfall?

Vh

Steinar Sunde
Fagleder miljø og landbruk
Søgne kommune, Arealenheten
Postadresse:
Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse:
Søgne rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte:
+47 92 60 02 01
steinar.sunde@sogne.kommune.no
E-post:
Hjemmeside:
www.sogne.kommune.no

