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Godkjenning av avfallsplan i havn - Vestvågøy og Flakstad 
kommune  

 
Vi viser til: 
 

- Avfallsplan i havn for Vestvågøy og Flakstad kommune, datert 27.10.2017 
- Fylkesmannens avvisning av avfallsplan i havn, datert 09.02.2017 
- Kontakt med havnesjef Kjell Jakobsen i Vestvågøy via telefon og epost 
- Revidert avfallsplan i havn for Vestvågøy og Flakstad kommune, datert 30.05.2018 

 
 

 
Fylkesmannen har vurdert og godkjent avfallsplan i havn for Vestvågøy og Flakstad 
kommune. 
 
Godkjenningen gjelder i tre år fra vedtakets dato. Ny plan må sendes inn senest tre 
måneder før godkjenningen utløper, eller ved vesentlige endringer i driften av havnen.  
 
Vedtaket kan påklages innen tre uker etter mottak av dette brevet. 
 

 
 
Alle havner skal ha avfallsplan 
Som et ledd i å verne det ytre miljøet må alle havner ha en avfallsplan for å dokumentere at 
det er etablert tilstrekkelige mottaksordninger for avfall fra skip. Kravene til 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, jf. forurensningsforskriften § 20-6. 
 
Avfallsplanen skal godkjennes hvert tredje år 
Planen skal utarbeides i samsvar til kravene i vedlegg I til kapittel 20, og skal sendes inn til 
Fylkesmannen for godkjenning hvert tredje år, eller ved vesentlige endringer i driften av 
havnen. Miljødirektoratet har laget en veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner. For å 
sikre at Fylkesmannen rekker å godkjenne ny plan før den gamle utløper, må ny plan sendes 
inn senest tre måneder før den gamle utløper.  
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Gode mottaksordninger skal bidra til redusert dumping av avfall på sjøen 
Planene, og revisjonene av disse, skal bidra til at behov for endringer i mottaksordningene 
vurderes jevnlig. Sammen med et gebyrsystem som krever inn en avgift uavhengig av 
avfallsleveransen, skal det være det mindre attraktivt å dumpe avfallet på sjøen og sikre at 
skip leverer avfall til mottaksordninger på land. 
 
 
Fylkesmannens vurdering av innsendt avfallsplan 
Vedlagt følger utfylt sjekkliste som viser fylkesmannens vurdering av de enkelte punktene. Vi 
anser det slik at den reviderte planen er vesentlig forbedret sett i forhold til utgaven av okto-
ber 2017. Dette gjelder særlig innholdet i vedlegg 1, som nærmere beskriver mottakstilbudet 
i hver enkelt havn. Fortsatt savner vi opplysninger om hvordan brukerne har blitt involvert i 
utviklingen av avfallsplanen. Det framkommer heller ikke hvordan brukerne skal gis tilgang til 
informasjon om mottakstilbudet. Vi er imidlertid kjent med at deler av denne informasjonen 
allerede finnes på hjemmesiden til Lofoten havn. Totalt sett har vi vurdert det slik at grunn-
laget er tilstrekkelig til å kunne godkjenne den reviderte avfallsplanen. Det forutsettes at 
havneansvarlig redegjør nærmere medvirkning og informasjon om tilbudet ved neste revisjon 
av avfallsplanen. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen har gjennomgått den innsendte avfallsplanen og godkjenner planen i henhold 
til kravene i forurensningsforskriften kapittel 20, vedlegg I. Vedtaket om godkjenning er 
hjemlet i forurensningsforskriften § 20-6 tredje ledd. 
 
Klage 
Vedtaket om godkjenning kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet 
ble mottatt, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Marit Torsvik 
 overingeniør 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
 
Vedlegg: 
1 Sjekkliste for avfallsplan i havn - Vestvågøy og Flakstad kommune 
 
 

Mottakerliste: 
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 Leknes 
Flakstad kommune  8380 Ramberg 
 


