Avfallshåndtering i småbåthavner i
Buskerud
Tilsynskontroll 2011

Embetsoppdrag

Fylkesmennene skal innenfor naturforvaltningsområdet prioritere oppgaver
innenfor følgende områder i 2011: ivaretakelse av viktige arealer for
biomangfold og helhetlig vassdrags- og kystvannforvaltning i tråd med
vannforskriften. Arbeidet med marin verneplan skal prioriteres høyt.

• Nasjonale målsettinger
Miljøgiftsutvalgets hovedprioriteringer er både sektorovergripende og
kunnskapsbyggende tiltak, som skal sikre en mer effektiv regulering og
kontroll av miljøgifter, og tiltak som gir konkrete utslippsreduksjoner.
(Ref. NOU 2010:9 som i disse dager ligger ute til høring).

Båthavner – myndighet og lovverk
Fylkesmannen har tilsynsmyndighet etter
forurensingsloven for å føre kontroll med
at havneansvarlige har tilfredsstillende
avfallshåndtering i sin havn for å verne
det ytre miljø mot forurensning jamfør
forurensningsforskriften § 20.
II. Mottaksordninger i havner
§ 20-5. Etablering og drift av mottaksordninger
Havneansvarlig skal ut fra behovet for levering, sørge for etablering og drift
av mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip i havnen.
Mottaksordningene skal være tilstrekkelige til å dekke et normalt behov for
levering i havnen, uten at skipene forsinkes unødig.
§ 20-6. Avfallsplaner og rapportering
Havneansvarlig plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og viderehåndtert i
henhold til en hensiktsmessig plan, som skal utarbeides i samråd med berørte
parter
Klif har myndighet i småbåthavner når det gjelder forurenset grunn og sediment
- myndighetsansvaret er virksomhetsavhengig

Hensikt
• Virksomheter som bruker
eller produserer kjemikalier/
stoffer kan være kilde til
spredning av miljøgifter.
Forurensning kan skje uten at
virksomheten/båteier selv er
klar over det.

Slik foregår båtpussen i Norge. En fersk
undersøkelse viser at det er høyere
konsentrasjoner av miljøgifter i grunn og
i sedimentene utenfor havneområdene
enn tidligere antatt.

• Fylkesmannen har derfor satt i gang en kartlegging for å få bedre
oversikt over havneområder som kan være kilder til forurensning.
Kartleggingen skal også bidra til å gjøre virksomhetene
oppmerksomme på hva de kan bidra med for å hindre tilførsel av
miljøgifter til fjord- og vassdrag.

Etterspurte opplysninger
• Hvilken størrelse og type aktivitet på småbåthavnen (eks.
vinteropplag) og når startet virksomheten?
• Hvilke fasiliteter og tilrettelegging for ulike aktiviteter(eks
oljeavskiller, spyleplass, avløpsforhold)?
• Er det andre forurensningskilder i nærheten?
• Hvordan er avfallshåndteringen?
• Hvordan er bunnforholdene (topografi, type,strøm)?
• Er det gjort undersøkelser av forurensning i grunn og i
sedimenter?
• Hvilke aktiviteter har det vært på området før anleggelse av
småbåthavn?
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Økonomiske utfordringer

•

Forurenser betaler prinsippet.

•

Grunneiere.

•

Spleiselag mellom tiltakshavere,
kommune og stat.

•

Statlig finansiering der forurensningsansvaret er uklart.

Sammen for
et giftfritt
miljø og en
tryggere
framtid

Takk for oppmerksomheten!

