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1.

Innhold
Miljøagentene har levert et dokument til Askøy kommune med krav om
bedre kildesortering og et ønske om at Askøy kommune skal bli
miljøsertifisert. I tillegg til kravet har Miljøagentene vedlagt en
undersøkelse fra 10 ulike tjenestesteder på Askøy, med dokumentasjon
på hva som blir kildesortert, og hvor god informasjonen om
kildesorteringen er på de ulike stedene.

2.

Miljøagentenes krav til Askøy kommune om å innføre
kildesortering.
Kommunen sitt avfall er definert som næringsavfall. Askøy kommune
tapte en rettsak sammen med 7 andre kommuner i Hordaland om
levering av næringsavfall til BIR, og måtte i all hast sette dette ut på
anbud. Kontrakt ble inngått med Ragnsells. Kontrakten som ble inngått
inneholdt ikke andre krav en sortering av papir/papp og levering av
restavfall. Kontrakten er bindene for kommunen ut 2015, med mulighet
for forlengelse i maksimalt 2 år.
Kommunen vil så snart som mulig starte opp med å lage en ny avtale, og
det vil være naturlig med krav levering av flere sorterte fraksjoner i det
nye anbudsmaterialet. Dette er kompliserte prosesser, og det må for
eksempel være nok plass til retur-dunkene i de ulike byggene for at det
skal være mulig. Mulighet for økt kildesortering vil bli en viktig del av
anbudsprosessen.
Kommunen synes det blir galt å sette opp flere returpunkter for

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks
56 15 83 90

Org.nr

kildesortering eksempelvis på skoler, før vi vet at avfallet ikke blir blandet
etterpå, men faktisk blir kildesortert hos avfallsselskapet. Da må vi først
ha nye avtaler på plass.

Askøy kommune leverer elektrisk avfall og farlig avfall ved behov
til renovasjonsselskapet. Elektrisk avfall blir samlet opp hos ITavdelingen før det sendes videre. Farlig avfall har de ulike
kommunale enhetene selv ansvar for, og leverer ved behov.
Elektrisk avfall og farlig avfall blir ikke kastet i restavfallet.
3.

Miljøagentenes ønske om at Askøy skal bli
miljøsertifisert.
Askøy kommune har startet på en utredning for å finne ut hva som
kreves for å miljøsertifisere rådhuset. Her vil en se på kostnader og
hvor mye tid og ressurser som kreves.
Det vil bli fremmet sak politisk, og så vil de avgjøre om kommunen
skal avsette de ressursene som kreves for å utarbeide miljøfyrtårn
for Rådhuset. For andre kommunale bygg vil det i første omgang
være viktigst å få på plass en bedre sorteringsordning, slik som
beskrevet under punkt 1.
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