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Trenger din båtforening/marina hjelp til å følge gjeldende lover og forskrifter?
Den årlige genererte avfallsmengden har økt mye siden 90- tallet. De viktigste avbøtende tiltakene
når det gjelder forurensning er avfallsminimering og etablering av gode systemer for innsamling og
håndtering av avfall. Undersøkelser i småbåthavner/marina har vist at det er svært høye
konsentrasjoner av miljøgifter i grunn og sedimenter som stammer fra ulike båtaktiviteter, og at det
er for dårlig kontroll med avfallshåndtering med fare for spredning til naturmiljøet. Kravene fra
myndighetene skjerpes og det er varslet flere kontroller i år og det er økt fokus på miljøgifter i
småbåthavner og marinaer både internasjonalt og nasjonalt.
Vi ønsker alle et sunt og godt miljø der vi kan nyte båtlivets gleder med å bade og spise fersk fisk,
krabber og reker fra et rent og rikt hav. Alle er ansvarlig for å sortere sitt eget avfall, og
båtforeningene har ansvar for å tilrettelegge med miljøstasjon og rutiner slik at ikke forsøpling og
miljøgifter forurenser det marine liv og vår vakre kyst. Vi vet at tiltak nytter og at det fører til økt
biologisk mangfold og et renere og rikere hav.

En ren marina bidrar til økt trivsel og er økonomisk lønnsomt for din båthavn!
I et samarbeidsprosjekt med Oslofjordens båteierunion(OBU) ønsker vi å tilrettelegge for en mer
miljøvennlig drift i småbåtforeninger og -lag ved å tilby en helhetlig servicepakke, der vi informerer
og kommer med løsninger på ulike tiltak i forbindelse med avfallhåndtering og risikovurdering for
spredning av forurensning til ytre miljø. Vi ønsker å bidra til at båtforeninger- og lag får økt forståelse
for miljøgifters negative påvirkning til omkringliggende miljø, og får på plass nødvendige systemer for
å få et renere miljø i småbåthavnen.
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Servicepakke som tilbys din småbåtforening/marina inneholder:









Gjennomgang av dokumentasjon ihht til krav i lovverket.
Befaring i småbåthavnen med vurderinger og anbefalinger av tiltak
Mal på avfallsplan for småbåtforeninger/marina
Deklarasjonsskjema for farlig avfall
Arbeid opp mot kommunene for bedre tilrettelegging av havnedrift
Vi gjør kostnadsberegning og bestiller nødvendig utstyrleveranser
En kortfattet rapport med våre vurderinger og anbefalinger vil bli gitt dere
Oppfølging av tiltaksarbeid og kontroll, etter avtale med den enkelte båtforening

For de som har behov for vedlikeholdsmudring kan vi også tilby utarbeidelse av mudre- og
dumpesøknader i henhold til lovverket for en tilleggskostnad. Vi utfører også miljøtekniske
undersøkelser i grunn og sedimenter og kan utføre ulike tiltak med kompetente miljørådgivere og
entreprenører.
Ved behov for ulike leveranser som miljøstasjon, pusseutstyr etc vil vi ta kontakt med Ren Marina
som vil ta seg av bestillinger og leveranser, alt etter hva du ønsker for din småbåthavn/marina.

Vår kompetanse- din trygghet!
Vi arbeider med samordning av krav til småbåtforeninger rundt Kattegat/Skagerrak i det nordiske EU
miljøprosjektet Hav møter land. Vi samarbeider med norske myndigheter, miljøfaglige instanser og
har et bredt og godt nettverk. Vi har god kompetanse og erfaring på fagområdet som blant annet,
statlig tilsynsarbeid, gjeldene regelverk (forurensningsloven, naturmangfoldloven,
internkontrollforskriften, mudre og dumpe forskriften, myndighetsansvar), miljøtekniske
undersøkelser, opprydning i forurenset grunn- og sedimenter, kontroll og overvåking under tiltak. Vi
samarbeider med større konsulentfirmaer som har meget god kompetanse og har gode referanser
fra ulike tiltak i forurenset grunn og sedimenter. Vi følger nasjonale og internasjonale standarder, og
har avtale med akkreditert analyselaboratorie.
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Honorar
Vår hensikt er å få kontroll på forurensningskilder og tilrettelegge for miljøvennlig drift i
småbåthavner og marinaer. Kostnadene holder vi så lav som mulig og tilbyr medlemmer total
servicepakke til en pris på kun kr. 4500,- pr småbåthavn/marina. Eventuelle andre tilleggsytelser må
avtales nærmere og vi kan gi et tilbud.

Vi ønsker med dette å kunne tilby deg en helhetlig løsning, og vil samarbeide med
kommunene og øvrige myndigheter for en best mulig økonomisk løsning og tilrettelegging
for en miljøvennlig småbåthavn/marina.

Ta kontakt med oss og vi vil finne gode løsninger for din småbåthavn/marina.

AGNES AB Miljøkonsulent
Forurenset grunn og sedimenter
Telefon: +47 920 67 878
E-post: agnes@miljokonsulent.no
http://miljokonsulent.no
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