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Vedtak om godkjenning av avfallsplan
Fylkesmannen godkjenner avfallsplan for Lier båtforening. Godkjenningen gjelder i
tre år. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet.
Fylkesmannen viser til avfallsplan for Lier båtforening som vi mottok i e-post 11. februar
2015
Bakgrunn
EU-kommisjonen har vedtatt et direktiv om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester
fra skip (skipsavfallsdirektivet1). Direktivet er implementert i norsk regelverk gjennom
kapittel 20 i forurensningsforskriften2.
Alle som driver eller eier en havn langs kysten (havneansvarlige) skal utarbeide en plan for
havnenes mottak og håndtering av avfall og lasterester fra skip (avfallsplan), jf.
forurensningsforskriften § 20-6. Planen skal utarbeides etter kravene i vedlegg I til kapittel
20. Avfallsplanen skal sendes inn til Fylkesmannen for godkjenning innen 1. juli 2014, og
deretter minst hvert tredje år eller ved vesentlige endringer i driften av havnen.
Godkjenningen gjelder i tre år fra godkjenningsdatoen. 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.
Avfallsplanene skal sikre at det finnes tilpassede mottaksordninger på land for avfall fra
skip. Planene og revisjonene av disse, skal bidra til at det jevnlig vurderes behov for
endringer i mottaksordningene. Sammen med et gebyrsystem som krever inn en avgift
uavhengig av avfallsleveransen, skal dette gjøre det mindre attraktivt å dumpe avfallet og
sikre at skip leverer avfall til slike mottaksordninger på land.
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direktiv 2000/59/EF av 27. november 2000
forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning
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Fylkesmannens vurdering
Krav til hva en avfallsplan skal inneholde fremgår av vedlegg I til forurensningsforskriften
kapittel 20, og er nærmere utdypet i sjekkliste fra Miljødirektoratet som vedlegg 5 i veileder
til utarbeidelse og godkjenning av avfallsplaner i havner. Enkelte punkter skal være omtalt i
alle avfallsplaner. Andre punkter kan være hensiktsmessige å omtale i planen vurdert ut fra
havnens størrelse og type aktivitet, men uten at dette er basert på et absolutt krav.
Mottatt avfallsplan er vurdert til å være tilstrekkelig til å kunne godkjennes.
Vedlagt følger utfylt sjekkliste som viser Fylkesmannens vurdering av overholdelse av de
ulike punktene.
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.
Vedtak
Fylkesmannen godkjenner avfallsplan for Lier båtforening datert 10. februar 2015.
Godkjenningen gjelder for tre år.
Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 20-6 tredje ledd.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og
29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak
som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre
opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å
gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av
vedtaket utsettes. Informasjonsark om klage på forvaltningsvedtak kan lastes ned fra
høyremenyen under http://fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/.
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Vedlegg: Sjekkliste for avfallsplaner i havner.

