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Saksbehandler:  Judit Dahl Arkiv: M60  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

99/20 Formannskap 24.11.2020 

43/20 Kommunestyret 15.12.2020 

 

 

Innstilling: 

«Felles avfallsplan for småbåthavner i Herøy kommune 2020» jfr. Forurensningsforskriften 

kap.20 vedtas og kan sendes til endelig godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 24.11.2020 sak 99/20 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

«Felles avfallsplan for småbåthavner i Herøy kommune 2020» jfr. Forurensningsforskriften 

kap.20 vedtas og kan sendes til endelig godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 15.12.2020 sak 43/20 

 

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

«Felles avfallsplan for småbåthavner i Herøy kommune 2020» jfr. Forurensningsforskriften 

kap.20 vedtas og kan sendes til endelig godkjenning av Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

Utredning: 

Saksutredning: 

Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Gjenstander av plast, gummi og 

andre lite nedbrytbare materialer og miljøgifter kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og 

skade dyr og mennesker, samtidig som det forsøpler sjø og kystlinje. Avfallsplan skal sikre at 

det finnes tilpassede mottaksordninger på land for avfall fra skip. 

 

Alle havneansvarlige langs kysten er i utgangspunktet forpliktet til å utarbeide en plan for 

havnens mottak og håndtering av avfall fra skip (avfallsplan). Havneansvarlig er den som 

driver havnen/eier av havn/leder av båtforening. Private havner som kun brukes til 

fritidsformål i tilknytning til eiers kysteiendom og ikke drives kommersielt er unntatt fra krav 

om avfallsplan. 
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Når en havn benyttes i forbindelse med næringsvirksomhet skal det utarbeides en avfallsplan, 

og dette gjelder også for små havner. Avfallsplaner for små havner til næringsvirksomhet kan 

ofte være relativt enkle og kan inneholde løsninger som at båteieren forplikter seg til å ta med 

eget avfall hjem og levere det til eksisterende innsamlingsløsninger for husholdningsavfall 

etablert i kommunen.  

 

Kystkommunene har ansvar for å utarbeide en avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar 

avfall fra fritidsbåter som småbåthavner og private anlegg. 

 

Avfallsplan utarbeides etter krav i Forurensningsforskriften(2013) kapittel 20 - vedlegg I og 

vedlegg III og skal godkjennes av Fylkesmannen. Avfallsplan skal sikre at det finnes 

tilpassede mottaksordninger på land for avfall fra skip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

«Felles avfallsplan for småbåthavner i Herøy kommune 2020» er utarbeidet av i samarbeid 

med eksisterende småbåthavner i Herøy kommune. Opplysninger om bruk og drift er gitt av 

de ansvarlige eiere/brukere av havnen, skriftlig og muntlig. Eget skjema ble utarbeidet og 

sendt ut. 

Planutkast ble sendt til berørte havner den 12.08.2020. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger på 

utkastet som er utarbeidet av Herøy kommune.  

 

Fylkesmannen skal godkjenne innkommende avfallsplan og godkjenningen gjelder for tre år 

av gangen regnet fra godkjenningsdato. Plan skal revideres hvert tredje år.  

 

«Felles avfallsplan for småbåthavner i Herøy kommune 2020» sendes til Fylkesmannen for 

godkjenning etter vedtak i kommunestyret. Godkjent avfallsplan vil bli publisert på 

kommunens hjemmeside og sendt til ansvarlig i havn. 

 

Vedlegg: 

Miljødirektoratets veileder til utarbeiding av avfallsplaner i havner. 

Skjema til utfylling av ansvarlig for havn. 

«Felles avfallsplan for småbåthavner i Herøy kommune 2020» 

 

 


