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Melding om vedtak i Vestnes kommunestyre sak 7/2017 - Uttale til Strategi for
ÅRIM 2017-2025
Oversender vedtak i Vestnes kommunestyre.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Vedtak:
Tiltak Beskrivelse

Ad-hoc utvalet si innstilling

1

Innføre henteordning for
matavfall

2

Innføre henteordning for
glas- og metallemballasje

3

Finne behandlingsløysing
for matavfall
Ettersortering av restavfall
for å utvinne fleire
ressursar
Meir av avfallet må under
bakken
Etablering av tilbod om
levering av produkt til
gjenbruk på
miljøstasjonane

4

5
6

Postadresse:
Rådhuset
6390 Vestnes
www.vestnes.kommune.no

Telefon:
71 18 40 00

a)Vil ikkje tilrå å innføre dette tiltaket no. Vil avvente
internasjonale vedtak og videre Klima og
miljødepartementet/Miljødepartementet si
implementering av desse i nasjonale vedtekter.
b)For å nå måla vil vi utfordre Årim om å definere
tiltak som motiverer til:
- mindre matsvinn
- auka grad av heimekompostering
- auka utsortering både i hushald og næring, før vi
ev. får nasjonale føringar om å sette i verk ei slik
ordning (jamfør a)
Skal ikkje innførast, som henteordning, før
eventuelt tiltak 1 vert innført, dette av
kostnadshensyn.
Oppfordre til auka grad av utsortering og levering
ved hentepunkt.
Må arbeidast med slik at Årim er budd, når tiltak 1
vert sett i verk.
Støttar framlegget

Dette passar best for tettbebyggelse/bymessige
områder
Støttar framlegget

Telefaks:
71 18 40 01

Org.nr.
939 901 965

E-post:postmottak@vestnes.kommune.no

7
8

Tiltak mot marin forsøpling
Informasjon om ny
kjeldesorteringsløysing i
ÅRIM
Haldningsskapande arbeid,
særleg mot barn og unge

9

Støttar framlegget
Når det er behov for det, og dersom dette kan falle
inn under budsjett for punkt 9
Støttar framlegget

Vedtaket blir kun sendt på epost.

Helsing

Ellen Eiknes Forland
arkivleiar/politisk sekretær
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