SKIPSAVFALL
Det finnes mottaksordning hos Kystvågen Slip & Mek AS for skipsavfall, i hht. forskrift om begrensning av
forurensing, kapittel 20, om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip.
Forskriften gjelder:
•
•
•

Alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy og fritidsbåter.
Norske skip som anløper havn innenfor EØS-området.
Alle havner og kaianlegg, offentlige og private

Målsettingen er å skape gode systemer for avfallhåndtering, i henhold til myndighetenes krav,
som igjen gir lavere miljøbelastning og økt ressursutnyttelse.
Hensikten er å verne det ytre miljø, ved å sikre at mottaksordningene for avfall i havner fungerer
tilfredsstillende i forhold til skipsfartens behov for å levere avfall. Formålet er også å sikre at skip
i større grad leverer avfall til mottaksordninger på land slik at det blir riktig videresendt og behandlet av
godkjente behandlingsanlegg.
Omkostningene forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra skip, skal dekkes ved innkreving av
et generelt avfallsgebyr fra skipene som anløper.
Gebyrsystemet vil være NSF ”no special fee” iht. forskriften, det vil si at fartøyene betaler et generelt gebyr
uansett om de leverer avfall eller ikke. Innenfor dette gebyret dekkes ordinært
avfall (søppel) inkludert restavfall, sortert avfall som papp og papir, plast og glass. (Maks 100 kg)
Mindre mengder farlig avfall kan leveres innenfor ordningen NSF «no special fee».
(Maks 10 kg/10 ltr).
Ved Kystvågen Slip & Mek betales det generelle avfallsgebyret som et fast anløpsgebyr av de
fartøy som besøker havnen med kr 50,- pr.anløp.
Levering av større mengder avfall og farlig avfall, lasterester og kloakk beregnes og faktureres
i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres.
Skipsfører skal, hvis mulig, rapportere avfallsmengder og type avfall om bord som ønskes levert minimum 24
timer før ankomst. Avfallet skal være sortert og forsvarlig pakket.
Benytt skjema: Leveranse av avfall fra skip
Unntak/fritak fra det generelle avfallsgebyret kan gis dersom det kan dokumenteres at avfall
fra skipet leveres fast i en annen havn, eller andre særlige hensyn tilsier det.
Når det ikke betales gebyr ved anløp (fritatt), kan det avkreves betaling ved levering av avfall
iht. §20-9 i forurensingsforskriften.
Ved tilbakemelding om avvik ved mottaksordningen
Benytt skjema: Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold
For mindre mengder avfall (NSF (No special-fee)) skal avfallet legges på anvist plass.
For store mengder avfall (SF (special-fee)) er det lagt opp til at skipsfører/rederi avtaler med havneansvarlig
hvor avfallet skal deponeres, evnt. foretar bestilling og henting av avfall direkte til renovatør.

AVFALLSPLAN
Alle ansatte, kunder og besøkende ved Kystvågen Slip & Mek AS plikter å gjøre seg kjent med og
håndtere alt avfall iht. denne avfallsplanen. Spør ledelse v/verftet om du er usikker på hvor
avfallet skal deponeres.
Typer avfall som kan mottas:
Avfall

Type avfall

Innsamling

Sted

Tømmerutiner

Restavfall

Usortert avfall

Restavfallscontainer 8m3
Søppeldunk sort
240 l merket
restavfall
Søppeldunk
merket matavfall
Retursekk

NR 1.
NR 3.

Tømmes ved
behov
1 gang pr mnd

NR 3.

Hver 14. dag

NR 2.

Hver 6. uke

Søppeldunk
m/blått lokk
240 l

NR 3.

1 gang pr mnd

Glass- og
metallemballasje
Stål

Søppeldunk
grønn
Bromkasse

NR 3.

Hver 6. uke

NR 4.

Tømmes ved
behov

Aluminium

Bromkasse

NR 4.

Rustfritt

Bromkasse

NR 4.

Kobber, sink,
messing
Batteri bl.a.
startbatteri
El.kabler

Bromkasse

NR 6.

Pallekarm

NR 5.

Bromkasse

NR 6.

El. Utstyr

Bromkasse

NR 6.

Spillolje

Fat/IBC

Nr 5.

Maling/lakk,
løsemidler
Oljefiller, oljefilter
m.m.
Brukte
spraybokser
Sloppvann

Fat

Hyd. slanger,
oljeslanger

Dunk

Tømmes ved
behov
Tømmes ved
behov
Tømmes ved
behov
Min. 1 gang pr
år
Tømmes ved
behov
Tømmes ved
behov
Min. 1 gang pr
år
Min. 1 gang pr
år
Min. 1 gang pr
år
Min. 1 gang pr
år
Min. 1 gang pr
år
Min. 1 gang pr
år

Husholdningsavfall /restavfall
Matavfall
Plast
Papir/ papp

Glass/metall
Metall

Batteri
EE-avfall

Farlig avfall

Plastemballasje
m.m.
Papir, aviser,
tidsskrifter, esker,
m.m.

Dunk
Dunk
Fat/IBC

• Alt avfall skal sorteres
• Merk beholder med navn på innhold
• Bruk originalemballasje hvis mulig

Nr. 7

OVERSIKTSKART AVFALLSMOTTAK

Havneansvarlig
Servicetilbud
Kystvågen Slip &
Mek
+47 40498601
Mulighet for
+47 71528544
strøm
post@kystvagen.no

Mottak av
næringsavfall

Mottak av farlig
avfall

Kommentarer

Ja

Ja. Ved store
mengder kan
renovatør
kontaktes
direkte

Meldeskjema
for levering av
avfall må sendes
havneansvarlig

Kontaktinformasjon:
Kystvågen Slip & Mek AS
Havneansvarlig: Einar Nøstvold, daglig leder
Åpningstider:
Mandag – Fredag: kl. 07:00 - kl. 15:00
Adresse:
Flatøyveien 24
6523 Frei
Telefon: 71 52 85 44
Mobil: 40 49 86 01
post@kystvagen.no

