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AVFALLSPLAN
OVERSIKT OVER AVFALL SOM DET ER ETABLERT MOTTAKSORDNING FOR
VED OFFENTLIGE TRAFIKKAIER I ØKSNES HAVNEDISTRIKT – UNDERLAGT
ØKSNES HAVNEVESEN KF. AVFALLSPLANEN INKLUDERER IKKE DEN
ENKELTE KAI-EIER, BEDRIFT SOM SKAL HA EGEN AVFALLSPLAN.
Jfr. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip
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Beskrivelse av havnen – Myre, Alsvåg og Stø havn.
Øksnes Havnevesen KF er et kommunalt foretak som forvalter Øksnes kommunes sjøareal.
Havnekontorets ansatte er ansvarlig for avfallshåndteringen for de kommunale kaier, samt for Myre
Sjarkhavn AS . Øksnes er fiskerihavn og er i henhold til forskrift om begrensning av forurensing
kapittel 20. Øksnes Havnevesen KF har sammen med private aktører og Reno-Vest Bedrift AS etablert
mottaksordning for avfall og lasterester for skip og andre brukere av våre fasiliteter. Disse dekker
mottaksanlegg for fisk, hurtigbåt kai, allmenkaier og sjarkhavner Myre, Stø og Alsvåg.
Avfallshåndteringsplanen er utarbeidet i samråd med Reno-Vest Bedrift AS og brukere av havnens
avfallsmottak.
Alle skip skal levere avfall i mottaksstasjoner med mindre de har en akseptabel lagringskapasitet som
gir grunnlag for levering i neste havn.
All avfallslevering som skjer på Øksnes Havnevesen sine kaier skal gå via Øksnes Havnevesen KF.
For spørsmål til avfallslevering eller gebyrsystemet Øksnes havnevakt kontaktes på epost
havnekontoret@oksnes.kommune.no eller telefon 76134035 /95153872
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Systembeskrivelse
Avfallsmottakene i Øksnes Havnevesen KF kan deles inn 4 forskjellige grupper:
1. Mottaksstasjoner for brennbart avfall, beregnet for fritidsbåter/fiskebåter/lastebåter
2. Stasjon for levering av spillolje, oljefilter og oljeholdige filler.
3. Ved levering av større mengder avfall, kloakk, oljeavfall eller lasterester vil det ut i fra
meldingskjema bli sendt ut egnet materiell, eventuelt pumpebil.
4. Fast avtale for levering av avfall til Øksnes Havnevesen KF.
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Meldeplikt og bestilling
Åpningstider mandag-fredag 0800-1600 (perioden 01.05. til 01.10 kl 0800 -1500)
Alle utenom rutegående skip og fritidsbåter godkjent for mindre en 12 personer skal gi
melding til Øksnes Havnevesen KF pr mail: havnekontoret@oksnes.kommune.no
Større fartøy melder via Safe Seanet
- avfall for levering (mengde og type avfall)
- ikke avfall om bord
- annen fast leveringshavn (godkjent leverandør).
- spørsmål til bruk av mottaksordning.
Dette skal skje:
- minst 24 timer før anløp (dersom kjent anløpssted)
- så snart anløpet er kjent
- ved avgang foregående havn dersom reisen har vart mindre en 24 timer.
Meldingen skal skje på godkjent deklarasjonsskjema. Skjema finnes i vedlegg 1 eller på
Øksnes Havnevesen KF sin hjemmeside http://www.myre-havn.no/

Beskrivelse av gebyrsystemet
Omkostninger forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra skip skal dekkes ved
innkreving av avfallsgebyrer fra de skip som anløper havna. Omfanget av gebyret skal
beregnes på grunnlag av skipets bruttotonnasje, eller mengde som leveres.
For båter som leverer fast i Øksnes havn utarbeides det egen avtale.
Dersom det leveres store mengder avfall eller lasterester dvs. mer enn 2-3m³, behandles det
takster/gebyr fastsatt av godkjent leverandør av tjenesten.

Farlig avfall, lasterester og kloakk
Øksnes Havnevesen KF vil formidle kontakt med firma som kan motta farlig avfall, oljeavfall,
lasterester og kloakk etc. fra skip. For at disse avfallsfraksjonene skal kunne mottas må
fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens § 20-7.
Gebyr for farlig avfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert tilfelle på grunnlag av type og
mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av tjeneste leverandør
etter faktisk levert type og mengde.
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Avfall
Avfall avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Spillolje kan kun leveres ved
spesiell mottaksstasjon. Matavfall fra skip utenom EU/EØS-området skal behandles som
spesialavfall. Gebyr beregnes etter de faktiske kostnader.
Gebyr for avfall skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai etter gjeldende
beregninger av Renovasjonsavgift. Fritidsbåter og fartøy under 15 m eller 50 BT som ikke
betaler havneavgifter skal også betale etter beregnet renovasjonsavgift ved levering av
avfall.
Tilleggsgebyr kan også kreves inn dersom fartøyet ikke har overholdt meldeplikten beskrevet
i forskrift. Fartøy som før ankomst ber om å få tilkjørt egen avfallscontainer, vil bli fakturert
for faktiske utgifter for containerleie, frakt og deponering av avfallet. Fartøyet plikter å
overholde meldeplikten beskrevet i forskriftens § 20-7.
Gebyr for avfall oppkreves av Øksnes Havnevesen KF, og faktureres etter levert volum samt
type avfall. I tillegg kommer administrative kostnader.

Avfallshåndtering
Avfall skal håndteres på en forsvarlig måte slik at det ytre miljø sikres. Basert på oversikt fra
fartøy skal det sørges for forsvarlig mottak av de forskjellige typer avfall.
Øksnes Havnevesen KF kan etter avtale påta seg avfallshåndtering av alle typer skipsavfall.
Hvis det oppdages avvik ved avfallsplan eller levering av avfall ber vi om at avviksskjema for
påstand om utilstrekkelige mottaksforhold fylles ut.
Egen avfallsplan (miljøkontrakt) er inngått mellom Reno-Vest Bedrift as, 8400 Sortland og
Øksnes Havnevesen KF.

Samråd med havnebrukere, avfallshåndtere, terminaloperatører og
andre berørte parter.
- sms-tjeneste som omfatter de fleste yrkesbåter i Øksnes
- møtepunkt styret i Myre Sjarkhavn as(sjarkhavn Myre og Stø) 2-4 ganger pr år
- Myre Redskapssentral as – fortløpende møter etter behov
- besøk om bord i lastefartøyer - fortløpende

Mottaksanleggenes plassering
Ut fra erfaring med hensyn til anløp og fartøystyper anses ovennevnte avfallsorter og være
det mest vanlige som det etterspørres mottaksordning for, det vil derfor ikke bli etablert
faste mottak for annet skipsavfall i havneavsnitt underlagt Øksnes Havnevesen KF
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Oversikt
Ut fra tidligere behov for hver kai er det etablert ordning for mottak av avfall som listet i
oversikt nedenfor.
Farlig avfall skal deklareres elektronisk av avfallsprodusent ved levering. Dette gjøres i
www.avfallsdeklarering.no. Ved behov for levering av avfall utenom etablert ordning,
avklares dette i forkant med havneansvarlig
E-post
havnekontoret@oksnes.kommune.no
Telefon:
76134035 /95153872
Matavfall fra skip utenfor EU/EØS området reguleres av Biproduktforordningen hos
Mattilsynet og har egen håndtering som avtales ved levering

Miljø-container v/Myre Redskapssentral - kontakt personell ved Myre
Redskapssentral as åpningstid mandag til fredag 0800 -1600 tlf 761 33172.
Avfallstyper

Oppsamlingsutstyr

Merking

Behandling

Tomme
Plastkanner fra
spillolje

190 ltr beholder

Merket tomme
plastkanner

Til
materialgjenvinning

Farlig avfall:
Spillolje

Kommentarer

Til godkjent
sluttbehandling

Tømmes på bestilling

Oljefilter

1000 ltr IBC
Merket spillolje
600 ltr IBC
Gråkasse for olje
kanner
120ltr UN-fat
Merket oljefilter

Til godkjent
sluttbehandling

Tømmes på bestilling

Oljeholdige filler

120 ltr UN-fatr

Til godkjent
sluttbehandling

Tømmes på bestilling

Merket oljeholdige
filler

Container v/Myre Sjarkhavn
Avfallstyper
Brennbart avfall

Oppsamlings- Merking
utstyr
6 m3 Container Merket Brennbart
avfall

Behandling

Kommentarer

Til forbrenning
med
energiutnyttelse

Tømmes på
bestilling

Container v/Fryseterminalen
Avfallstyper

Oppsamlingsutstyr

Merking

Behandling

Brennbart avfall

4 m3 Container

Merket Brennbart
avfall

Til forbrenning med Tømmes på bestilling
energiutnyttelse
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Allmenningskai Alsvåg
Ut fra erfaringer er det ikke behov for tilegnet oppsamlingsutstyr for besøkende skip.
Eventuelt avfall som blir generert leveres til godkjent mottak

Kartneset
Ut fra erfaringer er det ikke behov for tilegnet oppsamlingsutstyr for besøkende skip.
Eventuelt avfall som blir generert leveres til godkjent mottak eller kontakt havnevakt
havnekontoret@oksnes.kommune.no eller telefon 76134035 /95153872

Avfallstype, leverings-/behandlingsmåter
Avfallstype
Spillolje
Smøreolje
Oljefilter
Oljefiller

Omfatter
All brukt motor- smøreolje

Leverings-/behandlingsmåte

Oljeholdig slam

Urent slam fram motorog aggregatrom

-

Oljeholdig lensevann

Urent vann fra renhold og
vedlikehold i motor- og
aggregatrom
Absorbenter og filler

-

-

Oljeholdig avfall
(fast)

Matavfall

Matrester fra kjøkken,
bysse og restaurant

-

-

Brennbart avfall

Rent avfall slik som
trevirke, plast, papir,
isopor, papp. mindre
mengder tauverk. NB!
Ikke metall, farlig avfall,
matrester, elektronikk o.l

-

Gjelder mindre kvantum.
Leveres i tank plassert ved
Myre Redskapssentral.
Ved større mengder
kontaktes : Reno-Vest Bedrift
AS post@reno-vest.no
Særskilt henting.
Avtales med Reno-Vest
Bedrift AS
post@reno-vest.no
Særskilt henting Reno- Vest
AS Avtales
post@reno-vest.no
Særskilt henting Reno- Vest
AS , avtales.
post@reno-vest.no

Matavfall fra fartøy utenfor
EU/EØS behandles særskilt
iht. krav fra Mattilsynet
Henting avtales med RenoVest Bedrift AS
Fryseterminalen, Myre
Sjarkhavn.
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EE-avfall

Elektriske og elektroniske
produkter

-

Farlig avfall (små
mengder)

Glass/metall

Miljøfarlige batterier,
lysstoffrør,
maling/lim/lakk,
løsemidler, trykkimp
treverk
Farget glass og metall

-

-

Spray Bokser

-
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Særskilt henting Reno- Vest
AS , avtales
Leveres El butikker eller RenoVest Strengelvåg
post@reno-vest.no
Særskilt henting Reno- Vest,
torsdag oddetallsuker, avtales
Lysstoffrør , batterier kan
leveres matbutikker og El.
Butikker.
Reno-Vest Strengelvåg
Containere utplassert : Myre,
Alsvåg og Stø.
Container ved Myre
Redskapssentral, avtales med
Myre Redskapssentral as
Hentes Reno Vest Bedrift AS
post@reno-vest.no
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Beskrivelse av leveringsprosedyrer:
1.

Skipsfører sender melding til Øksnes Havnevesen KF, som vedlegg i e-post, i
utgangspunktet 24 timer før anløp, mengder og type avfall på fastsatt, eller tilpasset
skjema. (Vedlegg 1). Kan også meldes via Safe Seanet
Skipsfører skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer og mengder avfall som
kan leveres i de enkelte havneavsnitt underlagt Øksnes Havnevesen KF, og
leveringsmåte for avfallet, samt gjeldende gebyrsystem. Slik kjennskap kan best
oppnås gjennom på forhånd for å få tilsendt tilpasset meldingsskjema, enten ved
kontakt med skipets agent, eller direkte til Øksnes Havnevesen KF.

2.

Øksnes Havnevesen KF er ansvarlig for at mottaksordning fungerer i hht. gjeldende
avfallsplan for havnen.

3.

Øksnes Havnevesen KF utsteder gebyr for fartøyet i h.h.t. innarbeidet gebyr i det til
enhver tid gjeldende avgiftsregulativ. (Vedlegg 3).

4.

Eventuelle feil eller mangler (uriktig sortering og lignende) kan medføre tilleggsgebyr.

5.

Avfallsplanen baseres på en miljøkontakt med Reno-Vest bedrift as for videre
håndtering av avfall fra havnen til endelig deponering og/eller gjenvinning.

6.

Dersom skipet, ved levering av avfall, finner avvik i forhold til Avfallsplanen bes dette
innrapportert til Øksnes Havnevesen KF. (Vedlegg 2).

Vedlegg
Vedlegg 1

Meldingsskjema for skipsavfall før anløp Myre, Alsvåg og Stø havn

Vedlegg 2

Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold

Vedlegg 3

Gebyrsystem

Org. no. 980 360 989

Tlf. 761 34 035

Fax. 761 34 525

Mob. 951 53 872

E-post havnekontoret@oksnes.kommune.no

Øksnes Havnevesen KF

Havnegt. 1
N-8430 Myre

VEDLEGG 1 Avfallsplan for Øksnes Havnevesen kf

Meldingsskjema for skipsavfall
før anløp kaier tilhørende Øksnes Havnevesen KF
Jfr. Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip
1. Skipets navn/kallesignal:
IMO nr.
2. Antall mannskap og evt. passasjerer:
3. Flaggstat:
4. Lokal agent (dersom slik benyttes):
5. ETA:
6. Havneavsnitt:
7. ETD:
8. Forrige anløpshavn:
9. Neste anløpshavn:
10. Siste havn der avfall ble levert, og dato for dette:

11. Type og mengde av avfall og rester som skal leveres og/eller beholdes om bord.
Avfallstype:
Avfall som Maksimal
AvfallsDersom
Antatt avfall
skal leveres lagringsmengde
kjent, havn generert mellom
(m3)
kapasitet til
som behvor resten meldingen og
rådighet (m3) holdes om av avfallet neste anløpshavn
bord (m3 vil bli levert (m3)
2.Søppel
Matavfall
Restavfall, blandet
5.Kildesortering
Papir

Med større mengder og annen type avfall enn nevnt ovenfor skal skipet
bestille særskilt mottak min. 24 timer foran anløp.
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Tilleggsopplysninger:

Merknader:
1. Disse opplysninger kan brukes til havnestatskontroll og andre inspeksjonsformål
2. Dette skjemaet skal fylles ut med mindre skipet omfattes av et unntak i henhold til § 7.
Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er så korrekte som de gitte forhold for
måling/kvantumfastsettelse gjør mulig, og at det er tilstrekkelig lagringskapasitet til rådighet om
bord til å oppbevare alt avfall som genereres mellom denne meldingen og neste havn der avfall
skal leveres.
Dato:
Tid når melding sendes:

Skipsførers navn:
og
underskrift:

Kvittering for mottatt avfall/mengde
Dato:
Tid :

Mottaker attestasjon:

Org. no. 980 360 989

Tlf. 761 34 035

Fax. 761 34 525

Mob. 951 53 872

E-post havnekontoret@oksnes.kommune.no

Øksnes Havnevesen KF

Havnegt. 1
N-8430 Myre

VEDLEGG 2 Avfallsplan for Øksnes Havnevesen kf
Avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold

1.

Skipets navn

Kallesignal

IMO nr.

2.

Flaggstat

3.

Meldingstidspunkt for avfallsleveransen

4.

Anløpstidspunkt

5.

Siste anløpshavn før avfallsleveransen

7.

Beskrivelse av det utilstrekkelige mottaksforhold:
(Angi eventuell kommunikasjon vedrørende avviket, konsekvenser, ønsker, forbedringer)

6.

Dato og tid avreise siste anløpshavn

Dato/tidspunkt:
Underskrift av skipets fører:

Skjemaet skal sendes til Øksnes Havnevesen KF, som i løpet av tre uker vil gi et svar på hvordan avviket vil bli
behandlet. Dersom dette ikke mottas, eller skipsfører ikke finner svaret utfyllende nok, kan han be om ytterligere
opplysninger og eventuelt klage til Fylkesmannen i Nordland.
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VEDLEGG 3 Avfallsplan for Øksnes Havnevesen KF
Gebyrsystem
Alle fartøyer skal betale gebyrer for havnevesenets renovasjonsordninger hvis der er anordnet,
unntatt for rutegående trafikk hvis de har egen ordning. Avgiften beregnes etter mengde levert
volum, type og avregnes jfr. til enhver tid gjeldende priser og forretningsvilkår til Øksnes
Havnevesen KF.
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