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Godkjenning av felles avfallsplan for småbåthavner i Herøy kommune 

 
Vi viser til felles avfallsplan for småbåthavner i Herøy kommune, som ble sendt til oss 29.03.2021. 
Avfallsplanen er vurdert i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 20 og Miljødirektoratets 
sjekkliste for havneavfallsplaner. 
 
Vedtak  
Statsforvalteren har vurdert og godkjent avfallsplanen fra Herøy kommune.  
  
Godkjenningen er gyldig i tre år fra i dag. Ny avfallsplan må sendes inn senest tre måneder før planen blir 
ugyldig, eller ved vesentlige endringer ved driften av havnene.  
 
Dere kan klage på vedtaket innen tre uker etter dere mottar dette brevet.  
 
 
Statsforvalteren sin vurdering av avfallsplanen deres  
Sjekklista som er vedlagt viser Statsforvalteren sin vurdering av de enkelte punktene i avfallsplanen. 
Avfallsplanen er godkjent i denne omgang, men det er noen ting dere må forbedre før neste gangs 
innsending av avfallsplan (om tre år). Se vedlagte sjekkliste for detaljer om dette.  
 
Vi minner om at det er visse opplysninger som skal være tilgjengelige for alle brukere av havnene i 
avfallsplanen, jf. vedlegg 1 i kapittel 20 i forurensningsforskriften. Denne informasjonen må ikke 
være med i avfallsplanen, men ved et eventuelt tilsyn kontrollerer vi at informasjonen er gjort 
tilgjengelig for havnebrukerne. Se vedlegg for detaljer.  
 
Klage  
Dere kan klage på vedtaket om godkjenning til Miljødirektoratet innen tre uker etter dagen dere 
mottar dette brevet. Dere bør grunngi klagen. Klagen skal i tilfelle sendes til oss.  
 
Alle havner skal ha en avfallsplan  
Som et ledd i å verne det ytre miljøet må alle havner ha en avfallsplan. Denne planen skal 
dokumentere at det er etablert tilstrekkelige mottaksordninger for avfall fra skip. Kravene til 
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avfallsplaner er fastsatt i kapittel 20 i Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften). Alle som driver eller eier en havn langs kysten (havneansvarlige) skal 
utarbeide en plan for mottak og håndtering av avfall og lasterester fra skip, jfr. 
forurensningsforskriften § 20-6. 
 
Avfallsplanen skal godkjennes hvert tredje år  
Planen skal være i samsvar med kravene i vedlegg I til kapittel 20, og skal sendes inn til 
Statsforvalteren for godkjenning hvert tredje år, eller ved vesentlige endringer i driften av en eller 
flere av havnene. Miljødirektoratet har lagd en veileder for hvordan man skal lage avfallsplaner for 
havner. For å sikre at Statsforvalteren rekker å godkjenne ny plan før den gamle går ut på dato, må 
dere sende inn ny plan senest tre måneder før den gamle går ut på dato.  
 
Gode mottaksordninger skal bidra til mindre dumping av avfall på sjøen  
Planene, og revisjonene av disse, skal bidra til at behovet for endringer i mottaksordningene blir 
vurdert jevnlig. Planen, og et gebyrsystem som krever inn en avgift uavhengig av avfallsleveranse, 
skal gjøre det mindre attraktivt å dumpe avfallet på sjøen. Den havneansvarlige har en nøkkelrolle 
for å kunne sikre at avfall fra skip ikke havner i havet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Rikard Humlen 
seniorrådgiver 
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Vedlegg: 
1 Krav til avfallsplan i havn. Vedlegg I i forurensningsforskriften kap. 

20 
2 Sjekkliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


