Nærings og utviklingsavdelingen

Dato: ........................................................ 03.05.2017
Saksbehandler: .................................... Jan Wasmuth
Telefon direkte: ....................................... 75 55 51 14
Deres ref.: .................................................................
Løpenr.: .................................................. 17719/2015
Saksnr./vår ref.: ........................................... 2015/650
Arkivkode: ............................................................ 031

Til Mosjøen videregående skole, ST1A
v/Brita Kvaløy Heggli
Kirkegata 9
8657 Mosjøen

Oppdragsbrev
Plastforurensing er et av verdens raskeste voksende miljøproblem. En framtid med dagens forbruk av plast er
ikke bærekraftig og det må derfor raskt gjøres grep for å forebygge den store mengden plastavfall, øke
resirkuleringen og redusere engangsartikler av plast. Dette vil medføre en del endringer i samfunnene som
vil påvirke vår daglige rutine og velferd. Spørsmålet er om det lar seg gjøre?
Klassen bes i den anledning om å utrede Mosjøen-samfunnets holdninger om bruk av plast og hvordan man
kan redusere og håndtere plast på en bærekraftig måte. Det bes også om en klargjøring om hvilke
miljøkonsekvenser plast har og livsløpet for gjenbruk eller gjenvinning. Resultatene skal samhandles i en
rapport der man diskuterer tiltak som et ledd i et holdningsskapende arbeid mot en framtid med mindre plast.
I tillegg har Mosjøen videregående skole i forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering behov for en utredning
av dagens situasjon når det kommer til håndtering av avfall og spesielt håndtering av plast. Det bes derfor om
en kartlegging av rutiner og vaner samt anbefalinger om kortsiktige og langsiktige tiltak som vil forbedre
dagens forhold.
Utredningene bør involvere intervjurunder ute i samfunnet og av elever og ansatte på skolen, kartlegging av
miljøpunkter, grove inn/ut-beregninger av mengder som resirkuleres, oversikt over de ulike plastmaterialene
som benyttes og hvordan de skal håndteres.
Vi ber med dette om at sakene utredes og at en rapport foreligger innen juni 2017.

Med hilsen

Jan Wasmuth
Miljøvernsjef

Vedlegg 1: Informasjon om ulike plasttyper og forslag til gjennomføring.

Samfunnskontoret
Postadresse:
Postboks 319, 8001 BODØ
Besøksadresse:
Prinsens gate 113 A

Telefoner:
Sentralbord:
Ekspedisjon:
Telefax:

75 55 50 00
75 55 50 00

Elektroniske adresser:
postmottak@bodo.kommune.no
jan.wasmuth@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no

Orgnr.:
972 418 013
Bankkonto:
4500 55 00080

