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SØKNAD

REFERANSENR.: 18SB6D2D

Innsamling av landbruksplast
Type tiltak: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer ‐ gjennomføring
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Alta kommune ønsker en bedre håndtering av landbruksplast, først og fremst men hensyn til
rundballeplasten, men også annen plastemballasje fra landbruket (plastkanner, plastdunker, plastbøtter av
ulike størrelser osv.)
Tiltaket går ut på å kjøre ut containere til gårdsbrukene som bøndene hadde samlet plasten i. Et
avfallsselskap kjører en eller to ganger i året ut til gårdene og samler inn plasten.
Denne metoden gir en bedre gevinst for miljøet ved at plasten på gården blir hentet framfor at bøndene
skal kjøre den ut. Man er også garantert at plasten kommer dit den skal.

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Transporteringen av plaster blir optimal og antall kjørte km med fossilt brennstoff blir redusert.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Man unngår at plasten blir brent istedenfor å bli levert inn og man unngår at plasten havner i naturen.
Åpen brenning av plast er også kilde til utslipp av klimagasser samt andre miljøgifter.
Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre
fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket
bidra til noe av dette?
Forkjemper for prosjektet er skogbrukssjef i Finnmark og Kvænangen og har gode muligheter for å spre
informasjon om gode tiltak til øvrige kommuner i Finnmark, samt Kvænangen kommune.
Tiltaket vil også kommenteres ved årsmøte i Finnmark bondelag i slutten av februar 2018.
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Det er også et ønske om et økt fokus på general reduksjon av plast fra landbruksavdelingen.
Og økt bruk av papir og nedbrytbare produkter.
Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Man kan registrere volumet av innsamlet rundballeplast før og etter tiltaket.
Det er dessverre kjent at volumet salg av rundballeplast er større enn det som kommer i retur til
plastinnsamling, med dagens løsning.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Tiltak blir et tiltak i handlingsplanen til Energi, miljø og klimaplanen som skal vedtas i kommunestyret
april/mai 2018.

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Landbruksavdelingen ved skogbrukssjefen eier tiltaket. Avfallsselskapet bidrar med henting av plast og ev.
eie/salg av kontainere.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Henting av plast en til to ganger i året.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Starte med en pilot på 2 ‐ 3 gårdsbruk ved evt. tilsagn i juni 2018.
Sommeren og tidlig høst brukes til planlegging og avtalekontrakt med avfallsselskap.
Introdusering til bøndene høsten 2018 til dette miljøtiltaket.
Vi anser at vi kan gi en sluttrapport etter vinteren 2018‐2019 ‐ dvs august 2019
eventuelt i samråd med avfallsselskapet som får oppdraget.
I en senere fase vil vi evt. ekspandere å sette ut kontainere ved alle de 50 gårdsbrukene i kommunen.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Innkjøp av containere som settes ut på gårdsbruk for innsamling av plastavfall. Avfallsselskapet tømmer
containeren en til to gang i året.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Dette er en innovativ ide som ikke blir gjennomført uten økonomisk støtte.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket
Kontainere (3 stk.)

Beløp uten mva
90 000

Avtale med avfallsselskapet (henting, levering)

3 000

Egeninnsats arbeidstid (ca.14 timer)

7 000
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Total sum

100 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

100 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

50 000
50 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Ved å skalere ned til bare en eller to kontainere

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Marie Rushfeldt for Alta kommune
Levert 15.02.2018
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