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1. Formål og hensikt 
 
Denne planen er forankret i gjeldende forskrift om mottak av avfall og lasterester i fra skip 
fastsatt av Miljøverndepartementet 12.10.03, med endring 3. oktober 2013 
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 
 

Forskriftens formål er å verne det ytre miljø ved å sikre at mottaksordningene for avfall i 
norske havner fungerer tilfredsstillende i forhold til skipsfartens behov for å levere avfall. 
Formålet er også å sikre at skip i større grad enn i dag leverer avfall til mottaksordninger 
på land. 
 
Forskriften gjelder: 
 

 Alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy og fritidsfartøy. 

 Norske skip som anløper havn innenfor EØS-området. 

 Alle havner og kaianlegg offentlige og private. 
 
Forskriften skal gi oversikt over lokale aktiviteter relatert til avfallshåndtering og bidra til 
planmessige forbedringer på kort og lang sikt (registrering av avfallsstrømmer og mengder 
 tiltak  minimalisering/riktig håndtering). 
 
Målet er å skape gode systemer for avfallshåndtering, som er i samsvar med dagens og 
framtidens krav om økt ressursutnyttelse og lavere miljøbelastning. 
 
Dette skal oppnås gjennom: 
 

 Et enhetlig og helhetlig organisert mottak i havnene, inkludert utstyr og merking. 

 Et enkelt og forståelig opplysningsskjema for avfall og lasterester før anløp. 

 Et forståelig og rettferdig gebyrsystem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_7-2#KAPITTEL_7-2
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2. Ansvar og organisering 
 
Havneansvarlig plikter å sørge for at avfallet blir mottatt og videre håndtert i henhold til 
denne plan, som skal forelegges Fylkesmannen i Nordland 
 
Østbø er avfallsmottak for farlig avfall og næringsavfall, og innehar til enhver tid gjeldende 
tillatelser til å samle inn og håndtere samtlige avfallsfraksjoner som Vestvågøy og Flakstad 
Havn mottar. 
 
Planen omfatter følgende offentlige anlegg tilhørende Vestvågøy Havn: 
(Da respons for et samarbeid med private kaieiere uteble er det kun offentlige anlegg som 
omhandler denne avfallsplanen.) 
 

 Kleivan Havn 

 Vestresand Havn 

 Eggum Havn 

 Tangstad Havn 

 Ballstad Havn 

 Leknes Havn 

 Leknessjøen havn 

 Lilleeide havn 

 Gravdal havn 

 Mortsund Havn 

 Ure Havn 

 Steine Havn 

 Stamsund Havn 

 Valberg Havn 
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Planen omfatter følgende offentlige anlegg tilhørende Flakstad Havn: 
 

 Napp Havn 

 Ramberg Havn 

 Fredvang Havn 

 Sund Havn 

 Nusfjord Havn 
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3. Vurdering av behov og prosedyrer for mottaksanlegg ut fra type 
skipsanløp 
 

Behovet for utstyr og mottak skal vurderes ut i fra havnens størrelse og normale trafikk-
bilde. Prosedyrer vil bli utarbeidet i forhold til dette og følger denne planen som vedlegg. 
 
Vedlegg 1: Kriterier for vurdering av behov for mottaksanlegg / Løsningsbeskrivelse av  
mottaksanleggenes type og kapasitet. 
 
Vedlegg 2: Meldeskjema for avfall og lasterester 
 
Vedlegg 3: Elektronisk anløpsskjema (ENG) 
 
Vedlegg 4: Avviksskjema for utilstrekkelig system for mottak. 
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4. Beskrivelse av gebyrsystemet 
 
Omkostningene forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra skip skal dekkes 
ved innkreving av avfallsgebyrer fra de skip som anløper havnen. 
Omfanget av gebyret skal beregnes på grunnlag av skipets bruttotonnasje, ytre mål, antall 
seglingsdøgn siden forrige havn, antall passasjerer og mengde / rester som leveres. 
 
Avfallsgebyr skal betales av alle fartøy som ankommer offentlig kai, i de havner hvor det er 
etablert avfallsmottak, uavhengig om det leveres avfall fra skipet til avfallsordningen. 
Gebyret blir innkrevet sammen med andre avgifter og vederlag (kaivederlag osv.) 
Farlig avfall etc håndteres av godkjent renovatør som bestilles og faktureres i hvert enkelt 
tilfelle. 
 
Som vedlegg til denne planen er et beregningssystem for gebyr. Dette systemet tar også 
hensyn til tilleggsgebyr og fradrag i, eller bortfall av gebyret.   
 
Vedlegg 5: Forskrift om farvannsavgift i Vestvågøy og Flakstad kommunes sjøområder 2021 
 
 

5. Meldeplikt 
 
Fartøyfører, unntatt rutegående skip og fritidsbåter under 12 personer, skal gi melding til 
havnevakten om de har: 
 

- Avfall for levering, mengde og type 
- Fast leveringhavn med godkjent renovatør. Dette må meldes fra om: 

 Minst 48 timer før anløp. Dette gjelder dersom anløpshavn er kjent. 

 Så snart anløp er kjent 

 Senest ved avgang fra foregående havn dersom seilingen har vart mindre 
enn 48 timer. 
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6. Hovedavfallsfraksjoner 
 

Følgende avfallsstrømmer er definert: 
- Papir (alle typer) 
- Papp (bølgepapp og kartong) 
- Plast (folie og emballasjeplast) 
- Treverk, inkl. paller 
- Metaller 
- Glass og metall (emballasjeglass og hermetikkbokser) 
- EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) 
- EPS (eks. Isopor) 
- Gips 
- Våtorganisk-/matavfall 
- Våtorganisk-/matavfall fra 3. land 
- Farlig avfall 
- Restavfall 
- Septikslam og gråvann 
 
 
I tillegg produserer båtene rester av lastematerialer i lasterom eller tanker etter lossing og 
rengjøring er avsluttet, herunder også restmengder og søl ved lasting/lossing. 
Alle lasterester samles inn og registreres som skipets eget avfall som håndteres på 
samme måte som øvrig avfall. 

 

6.1. Håndtering av papir  
 
 Omfatter Behandling 

PAPIR Alle typer papir, inkl. aviser 
og tidsskrifter 

Samles i egnet utstyr og går 
til gjenvinning 

   
   

6.2. Håndtering av papp  
 

 Omfatter Behandling 

BØLGEPAPP Ren bølgepapp fri for for-
urensninger 

Samles i egnet utstyr og går 
til materialgjenvinning 

KARTONG Alle typer kartong unntatt 
drikke- og matemballasje 

Samles i egnet utstyr og går 
til materialgjenvinning 
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6.3. Håndtering av plast 
 

 Omfatter Behandling 

FOLIE Strekkfilm, krympeplast og 
plastposer 

Samles i egnet utstyr og går 
til materialgjenvinning 

EMBALLASJEPLAST Flasker og kanner som har 
inneholdt matvarer, drikke-
varer eller vaskemidler 
(rengjort) 

Samles i egnet utstyr og går 
til materialgjenvinning 

 
 

6.4. Håndtering av trevirke 
 

 Omfatter Behandling 

PALLER OG ANNET 
TREVIRKE 

Alt av trevirke unntatt trykk-
impregnert eller annet be-
handlet tre 

Samles i egnet utstyr og går 
til gjenvinning 

 
 

6.5. Håndtering av metaller 
 

 Omfatter Behandling 

METALLER Alle typer skrapmetaller Samles i egnet utstyr, sorte-
res og går til materialgjen-
vinning 

 
 

6.6. Håndtering av glass  
 

 Omfatter Behandling 

GLASS Alle typer emballasjeglass 
(ikke vinduer) 

Samles i egnet utstyr, sorte-
res og går til deponering el-
ler materialgjenvinning 
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6.7. Håndtering av EE-avfall  
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930 
      

 Omfatter Behandling 

EE - AVFALL Elektrisk og elektronisk ut-
styr og komponenter. Her-
under også kuldemøbler. 

Samles i egnet utstyr. Skal 
ikke knuses ned. Sorteres 
og går til materialgjenvin-
ning 

 
 

6.8. Håndtering av EPS (ekspandert polystyren) - Isopor 
 

 Omfatter Behandling 

ISOPOR Fiskekasser, emballasje-
kasser, plater etc 

Samles inn i egnet utstyr og 
går til gjenvinning eller de-
ponering 

 

6.9. Håndtering av gips og rivningsavfall 
 

 Omfatter Behandling 

GIPS OG 
RIVNINGSAVFALL 

Rivningsavfall etc Sorteres og samles i egnet 
utstyr og går til gjenvinning 
eller deponering 

 

     

6.10. Håndtering av våtorganisk-/matavfall  
 

 Omfatter Behandling 

VÅTORGANISK 
MATAVFALL 

Matrester fra bysse, kjøk-
ken og/eller restauranter 

Samles inn i egnet utstyr og 
behandles videre (kompos-
tering) i hht myndighetenes, 
til enhver tid, gjeldende krav 
på området. (ref. smitteri-
siko, munn-og klovsyke og 
lign.) 

 
 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930
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6.10.1 Håndtering av våtorganisk-/matavfall fra 3. land 
 
http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animalske_biprodukter/hvordan_haand-
tere_kjokken_og_matavfall_fra_transportmidler_i_internasjonal_trafikk.13154 
 
 

 Omfatter Behandling 

VÅTORGANISK 
MATAVFALL FRA 3.LAND 

Matrester fra bysse, kjøk-
ken og/eller restauranter. 

Samles inn i særskilt utstyr 
og forbrennes i hht myndig-
hetenes, til enhver tid, gjel-
dende krav på området.  
(ref. smitterisiko, munn-og 
klovsyke og lign.) 

 

6.11. Håndtering av restavfall 
 

 Omfatter Behandling 

Restavfall Alt som ikke er definert i 
punktene ovenfor, dog ikke 
Farlig Avfall 

Samles inn i egnet utstyr og 
sluttbehandles som energi-
gjenvinning eller depone-
ring 

 
 

6.12 Håndtering av septikslam og gråvann 
 

 Omfatter Behandling 

Septikslam Slam fra toaletter Suges-/pumpes ut og går 
på deponi til rankekompos-
tering 

Gråvann Avfall fra avløp Suges-/pumpes ut og går til 
kommunalt avløpsrensean-
legg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animalske_biprodukter/hvordan_haandtere_kjokken_og_matavfall_fra_transportmidler_i_internasjonal_trafikk.13154
http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animalske_biprodukter/hvordan_haandtere_kjokken_og_matavfall_fra_transportmidler_i_internasjonal_trafikk.13154
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6.13. Håndtering av farlig avfall 
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930 
 

 Omfatter Behandling 

SLAM OG SLOPPVANN Oljeholdig vann og annet 
forurenset vann 

Suges-/pumpet ut og sepa-
reres, behandles videre et-
ter forskrift 

SPILLOLJE Alle typer brukte smøreoljer Suges-/pumpes ut eller 
samles i fat/IBC. Destruk-
sjon til energigjenvinning i 
hht forskrift. 

DIESEL OG 
FYRINGSOLJE 

Brukte-/forurensede diesel 
eller fyringsoljeprodukter 

Suges-/pumpes ut eller 
samles i ADR godkjent ut-
styr. Destruksjon til energi-
gjenvinning. 

ABSORBENTER OG 
OLJEHOLDIG AVFALL 

Alt som inneholder oljeres-
ter, filler, tomme oljekanner, 
pappfilter mm 

Samles i egnet utstyr og 
destrueres eller energigjen-
vinnes i hht forskrift 

LØSEBMIDLER UTEN 
KLOR 

White-spirit, tynnere, frost-
væske, bremsevæske, 
tennvæske, terpentin mm 

Samles inn i egnet ADR ut-
styr og går til destruksjon 
eller gjenvinning i hht for-
skrift. 

MALING, LIM OG 
LAKKRESTER 

Maling, lakk, lim, toner til 
skrivere mm 

Samles inn i egnet utstyr og 
går til energigjenvinning 

RENGJØRINGSMIDLER Alle typer rengjøringsmidler 
unntatt etsende, brannfarlig 
eller oksiderende 

Samles i egnet utstyr og går 
til destruksjon i hht forskrift. 

ANNET FARLIG AVFALL Alt som ikke ovenfor er spe-
sifisert. Ref. forskrift om 
gjenvinning og behandling 
av farlig avfall 

Sorteres og samles inn i eg-
net ADR godkjent utstyr. 
Farlig avfall skal ikke blan-
des 

 
 

 
  

7. Rapportering 
   
Årsrapport for fraksjoner, mengder og kostnader leveres innen 1. februar påfølgende år. 
Rapport inneholder oversikt over avfallstype og mengde innhentet avfall fra foregående år. 
 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930
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8. Vedlegg:  
 

8.1. Kriterier for vurdering av behov for mottaksanlegg / Løsningsbeskrivelse av mottaksan-
leggenes type og kapasitet  
 

Fartøyføreren, unntatt rutegående skip og fritidsbåter under 12 personer, skal gi melding til 
havnevakten om levering av avfall (vedlegg 3).  
Skjema skal fylles ut med opplysning om hvilke type fraksjoner som ønskes levert samt 
mengde avfall og sendes tilbake til havnevakten, innen 48 timer før anløp, på mail:  
 
Vestvågøy: havn@vestvagoy.kommune.no  
Flakstad:    havn@flakstad.kommune.no  
 
Flytende avfall i bulk/tank:  
Meldes på forhånd til Havnevakten, Innhentes av Østbø AS 
 
Større mengder næringsavfall: 
Containere blir plassert ved fartøy og hentes inn etter avtale med Havnevakten,  
utføres av Østbø AS 
 
Mindre mengder avfall: 
Benytter eksisterende løsning for hver enkel havn. 
 
Farlig avfall: 
Havnevakten holder løpende oversikt over miljøcontainere og er ansvarlig for rydding og  
sortering av avfall, samt melder inn behov for tømming til Østbø AS 
 
Løpende samråd: 
På vår hjemmeside oppfordres det til at våre brukere kommer med  
tilbakemeldinger, ros eller ris til oss pr epost eller telefon. 
 
Godt synlig (f.eks på container) vil vi slå opp klisterplakater der det oppfordres om at  
brukere gir tilbakemelinger på avfallstjenesten. 
 
Avfallsplanen i sin helhet er tilgjengelig på våre hjemmesider. 

 
  
 Vakttelefon alle havner Vestvågøy:+47 416 55 920 
 Vakttelefon Leknes havn: +47 76 05 59 20 
  
 Havnesjef Vestvågøy : Kjell Jakobsen 
 Tlf: +47 915 68 269 
  
 Havneansv. Flakstad: Morten Wirkola  
 Tlf: +47 930 83 573 
  
  

 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
mailto:havn@flakstad.kommune.no
mailto:Ann-Helen.Ernstsen@vestvagoy.kommune.no
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Oversikt over havner og tilhørende avfallsløsning: 
 
Kleivan Havn: N: 68° 20.011` E: 13° 59.603`, gnr/bnr 110/1 
 

Havnen har en kommunal kai, mest bruk av mindre fiskebåter, sesongdrift 
 

Havneansvarlig Service-
tilbud 

Mottak av 
nærings-
avfall 

Mottak av farlig 
avfall 

Kommentarer 

Tlf: : 
+47 41 65 59 20 
havn@vestvagoy.kommune.no 

Nei Nei  Nei -  
Ved større mengde 
kontaktes havne-
ansvarlig 

 

 

 
 

Havnens størrelse/aktivitetsnivå: 
Aktivitetsnivået i havna er liten med 1-2 hjemmehørende båter. Hvor mange båter det er 
plass til kommer an på det enkelte fartøy’s strl, men det er totalt 20 meter med kommunal 
kaiplass. Kleivan hadde i 2020 15 anløp i havna: 

 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
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Vestrestrand Havn: N: 68° 18.555` E: 13° 51.702`  , gnr/bnr 107/55 

 
Havnen har en kommunal kai, mest bruk av mindre fiskebåter, sesongdrift 
 

Havneansvarlig Servicetil-
bud 

Mottak av 
nærings-
avfall 

Mottak av farlig 
avfall 

Kommentarer 

+47 41 65 59 20 
havn@vestvagoy.kommune.no 

Mulighet for 
strøm.  

Nei Nei Ved større 
mengde kontak-
tes havneansvar-
lig 

 

 

 
 
Havnens størrelse/aktivitetsnivå: 
Havn med lite aktivitet, 14 fartøy ankom allmeningskaia i 2017, totalt 20 meter med kom-
munal kaiplass. Havneaktivitet i 2020: 

 
 
 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
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Eggum Havn: N: 68° 17.952` E: 13° 42.807`, gnr/bnr 86/6, 37 

 
Havnen har to kommunale kaier, mest bruk av mindre fiskebåter, helårsdrift 
 

Havneansvarlig Servicetil-
bud 

Mottak av 
næringsavfall 

Mottak av 
farlig avfall 

Kommentarer 

+47 41 65 59 20  
havn@vestvagoy.kommune.no 

Mulighet for 
strøm v/flyte-
brygge 

Ikke utenom 
fiskesesong. 
Ved seong-
start plasseres 
container ved 
flytebrygge. 

Nei Ved 
større 
mengde    
kontaktes 
havneansvar-
lig. 

  

 

Avfallstyper Oppsamlingsutstyr Leveringssted Kommentar 

Brennbart 660 ltr beholder  Tømming på ruter 

Papp/papir 660 ltr beholder  Tømming på ruter 

Glass/metall 240 ltr beholder  Tømmes etter behov 

Matavfall 240 ltr beholder  Tømming på ruter 

 

For skip som leverer større mengder avfall eller lasterester bestilles container eller slam-
sugerbil. Ta kontakt med havneansvarlig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no


  - 16 -   

 
 
 
 
Havnens størrelse/aktivitetsnivå: 
Aktiviteten er sesongbetont, det meste av aktiviteten foregår i tidsrommet januar – april, 
viser til oversikt under. Totalt 60 meter med kommunal kaiplass i havna.  
Havneaktivitet i 2020: 

 
 
 
 
Tangstad Havn: N: 68° 14.302` E: 13° 37.472`, gnr/bnr 80/3  

 
Havnen har en kommunal kai, mest bruk av mindre fiskebåter. Helårsdrift 
 

Havneansvarlig Service-
tilbud 

Mottak av 
næringsavfall 

Mottak av far-
lig avfall 

Kommentarer 

+47 41 65 59 20 
havn@vestvagoy.kommune.no 

Mulighet 
for strøm 

Nei Nei 
Ved større 
mengde kontak-
tes havnean-
svarlig 

 

 

 
 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
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Havnens størrelse/aktivitetsnivå: 
Totalt 20 meter med kommunal kaiplass. 
Havneaktivitet 2020: 

 
 
 
 
Ballstad Havn: N: 68⁰ 04.273` E: 13° 32.272`, gnr/bnr 10/1 

 
Havnen har kommunal allmennings kai og flyte kai. Brukes av kystflåten. Helårsdrift 
 

Havneansvarlig Servicetil-
bud 

Mottak av 
næringsav-
fall 

Mottak av 
farlig avfall 

Kommenta-
rer 

+47 41 65 59 20 
havn@vestvagoy.kommune.no 

Strøm, fersk-
vann og reno-
vasjon.  
Slipp og mek 
verksted. 
Service 
skipselektro-
nikk. 
 

Ja 
Containere 
og beholdere 
ved Ballstad 
Slip 

Ja 
Miljø-contai-
ner  
 

Avfallsløs-
ning på Ball-
stad Slipp 

 
For skip som leverer større mengder avfall eller lasterester bestilles container eller slam-
sugerbil. Ta kontakt med havneansvarlig. 
 

Avfallstyper Oppsamlingsutstyr Leveringssted Kommentarer 

Brennbart Container Ballstad Slip Tømming på ruter 

Trevirke Container Ballstad Slip Tømming på ruter 

Glass/Metall 240 ltr beholder Ballstad Slip Tømming på ruter 

Matavfall 240 ltr beholder Ballstad Slip Tømming på ruter 

Restavfall Container Ballstad Slip Tømming på ruter 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
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EE avfall Revac - bur Miljøcontainer Ballstad 
Slip 

Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Motorolje 1000 ltr IBC beholder Miljøcontainer Ballstad 
Slip 

Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Oljefilter UN-fat Miljøcontainer Ballstad 
Slip 

Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Fast oljeholdig avfall UN-fat Miljøcontainer Ballstad 
Slip 

Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Malingsrester Pall m/karmer Miljøcontainer Ballstad 
Slip 

Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Aerosolbeholder / 
Spraybokser 

UN-fat Miljøcontainer Ballstad 
Slip 

Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Blybatterier Pall Miljøcontainer Ballstad 
Slip 

Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Annet avfall   Ta kontakt med havne-
vakt 

 

 
 

Havnens aktivitetsnivå 2020: 
 

 
Totalt ca 120 meter med kommunal kaiplass  
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Leknes Havn: N: 68° 07.663` E: 13° 34.325, gnr/bnr 17/3 

 

Havnen har kommunal dypvannskai. Brukes av industri og cruisetrafikk. Helårsdrift 
 

Havneansvarlig Service-
tilbud 

Mottak av 
næringsav-
fall 

Mottak av farlig 
avfall 

Kommentarer 

+47 41 65 59 20 
havn@vestvagoy.kommune.no 
 

Strøm, 
ferskvann 
og reno-
vasjon.  
 
 

Ja 
 

Ja 
Miljøcontainer  
 

Meldeskjema for 
levering av avfall 
må sendes Hav-
neansvarlig 

 

For skip som leverer større mengder avfall eller lasterester bestilles container eller slam-
sugerbil. Ta kontakt med havneansvarlig. 
 

Avfallstyper Oppsamlingsutstyr Leveringssted Kommentarer 

Brennbart Container ? Tømming på ruter 

Trevirke Container  Tømming på ruter 

Glass/Metall 240 ltr beholder  Tømming på ruter 

Matavfall 240 ltr beholder  Tømming på ruter 

Restavfall Container  Tømming på ruter 

EE avfall Revac - bur Miljøcontainer  Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Motorolje 1000 ltr IBC beholder Miljøcontainer  Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Oljefilter UN-fat Miljøcontainer  Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Fast oljeholdig avfall UN-fat Miljøcontainer  Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Malingsrester Pall m/karmer Miljøcontainer  Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Aerosolbeholder / 
Spraybokser 

UN-fat Miljøcontainer  Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Blybatterier Pall Miljøcontainer  Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Annet avfall   Ta kontakt med havne-
vakt 

 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
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Havnens aktivitetsnivå 2020: 
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Stamsund Havn:  N: 68° 07.523` E: 13° 51.041` Gnr/Bnr 52/654 & N: 68° 07.360` E: 13° 50.892`, Gnr/Bnr 

53/64 

 

Havnen har kommunal kai. Havn for hav- og kystfiskeflåten. Helårsdrift 
 

Havneansvarlig Service-
tilbud 

Mottak av 
nærings-
avfall 

Mottak av farlig 
avfall 

Kommentarer 

+47 41 65 59 20 
havn@vestvagoy.kommune.no 
 

Strøm, 
ferskvann, 
service-
bygg og 
renova-
sjon.  
 
 

Ja 
 

Ja 
Miljøconrainer 

Meldeskjema for 
levering av avfall 
må sendes Hav-
neansvarlig 

 
For skip som leverer større mengder avfall eller lasterester bestilles container eller slam-
sugerbil. Ta kontakt med havneansvarlig 

 
Avfallstyper Oppsamlingsutstyr Leveringssted Kommentar 

Brennbart 660 ltr beholder ? Tømming på ruter 

Papp/papir 660 ltr beholder  Tømming på ruter 

Glass/metall 240 ltr beholder  Tømmes etter behov 

Matavfall 240 ltr beholder  Tømming på ruter 

EE-avfall Revac pall Miljøcontainer ?Plas-
sering? 

Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Olje IBC Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Oljefilter UN-beholder Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Oljeholdig avfall UN-beholder Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Malingsrester Pall m/karmer Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Frostvæske UN-beholder Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Blybatteri Pall Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

 
 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
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Havnens aktivitetsnivå 2020: 
 

 
Totalt ca 200 meter med kommunal kaiplass. 
 
 
Lilleeidet, Leknessjøen, Gravdal, Mortsund, Ure, Steine og Valberg: 

Små havner, private, uten avfallsløsning. Avfallet må tas hånd om privat evnt. bringes til 
nærmeste havn som har avfallsløsning.  
Ved større fraksjoner tas kontakt med Havnevakten. 
Alle spørsmål vedr. avfall kan rettes til Havnevakten tlf: +47 41 65 59 20 eller mail 
havn@vestvagoy.kommune.no 
 
 

 

 

 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
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Napp Havn: N: 68° 07.933` E:13° 25.933`, Gbnr 37/23 & 68° 07.791`E: 13° 26.410`, Gbnr 37/1 

 
Havnen har to kommunale kaier. Havn for hav- og kystfiskeflåten. Helårsdrift 
 

Havneansvarlig Service-
tilbud 

Mottak av 
næringsav-
fall 

Mottak av farlig 
avfall 

Kommentarer 

Tlf:  
+47 906 58 885 
havn@flakstad.kommune.no 

Mulighet 
for fersk-
vann 
 

 Ved større meng-
der tas kontakt 
med Havnean-
svarlig 

Meldeskjema for 
levering av avfall 
sendes havnean-
svarlig 

 
 

 
Havnens størrelse/aktivitetsnivå: 
 Kommunal kai med 25m + 30m (Napp gamle fergekai. 
 Kommunal flytebrygge med 25m + 25m 
 Allmennings kai med 25m i utløpet på havnen 
 Benyttes av lokale fiskebåter opp til 50 fot. 

 
Havnens aktivitet 2020: 
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Ramberg Havn: N: 68° 05.345' E: 13° 13.239' - Gbnr 29/304, N: 68° 05.336' E: 13° 13.501'– Gbnr 29/70 &  

N: 68° 05.302': E 13° 13.557' – Gbnr 29/67 

 
Havnen har tre kommunale kaier. Helårsdrift 
 

Havneansvarlig Servicetilbud Mottak av 
nærings-
avfall 

Mottak av 
farlig avfall 

Kommentarer 

Tlf:  
+47 906 58 885 
havn@flakstad.kommune.no 

Verkstedindustri 
og matbutikk 
 

Container 
for restav-
fall 

10 fots mil-
jøcontainer 

Meldeskjema for 
levering av avfall 
må sendes Hav-
neansvarlig 

 
For skip som leverer større mengder avfall eller lasterester bestilles container eller slam-
sugerbil. Ta kontakt med havneansvarlig 
 

Avfallstyper Oppsamlingsutstyr Leveringssted Kommentar 

Brennbart 660 ltr beholder ? Tømming på ruter 

Papp/papir 660 ltr beholder  Tømming på ruter 

Glass/metall 240 ltr beholder  Tømmes etter behov 

Matavfall 240 ltr beholder  Tømming på ruter 

EE-avfall Revac pall Miljøcontainer  Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Olje IBC Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Oljefilter UN-beholder Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Oljeholdig avfall UN-beholder Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Malingsrester Pall m/karmer Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Frostvæske UN-beholder Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 

Blybatteri Pall Miljøcontainer Hentes fast hver 14. 
dag og etter behov. 
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Havnens størrelse/aktivitetsnivå: 
 Allmennings kai 40m 

 Kommunal kai med 30m +30m 

 Kommunal flytebrygge 20m + 20m 
 

Havnens aktivitet 2020: 
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Fredvang Havn: N: 68° 04.968' E: 13° 10.144' & N: 68° 04.914' E: 13° 10.269', Gbnr 21/29 
 

Havnen har to kommunale kaier. Helårsdrift. 
 

Havneansvarlig Service-
tilbud 

Mottak av 
næringsav-
fall 

Mottak av farlig 
avfall 

Kommentarer 

Tlf:  
+47 906 58 885 
havn@flakstad.kommune.no 

 
 

Container 
for restavfall 

Mulighet for leve-
ring av farlig av-
fall 

Meldeskjema for 
levering av avfall 
må sendes Hav-
neansvarlig 

 
 
Havnens størrelse/aktivitetsnivå: 
 Kommunal flytebrygge 25m + 25m 
 Allmennings kai 35m + 35m 
 Benyttes av små lokale fiskebåter og sjarker under 50 fot. 

 
Havnens aktivitet 2020: 
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Sund Havn: N: 68° 00.270' E: 13° 12.501', Gbnr 15/19/1,19/2 
 

Havnen har kommunal kai. Helårsdrift 
 

Havneansvarlig Service-
tilbud 

Mottak av 
næringsav-
fall 

Mottak av farlig 
avfall 

Kommentarer 

Tlf:  
+47 906 58 885 
havn@flakstad.kommune.no 

Mekanisk 
verksted 
med slipp. 
 

Avfall kan le-
veres ved 
Terje Mørk-
ved Slip og 
mek 

Ved større meng-
der tas kontakt 
med Havnean-
svarlig 

Avfall kan leveres 
ved Terje Mørk-
ved Slip og mek. 

 

 
 
Havnens størrelse/aktivitetsnivå: 
 Allmennings kai 30m 

 
Havnens aktivitet 2020: 
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Nusfjord Havn: N: 68° 02.043' E: 13° 20.947' 
 

Havnen har ingen offentlige kaier. Gammelt fiskevær som nå benyttes som museum. 
Sommerdrift. 
 

Havneansvarlig Service-
tilbud 

Mottak av 
næringsav-
fall 

Mottak av farlig 
avfall 

Kommentarer 

 Tlf. 
+47 906 58 885  
havn@flakstad.kommune.no 

Butikk og 
matserve-
ring på 
sommers-
tid. 
 

 Ved større meng-
der tas kontakt 
med Havnean-
svarlig 

Avfall tas med til 
nærmeste havn 
med avfallsløs-
ning 

 

 
 
Havnens størrelse/aktivitetsnivå 2020: 
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8.2. Meldeskjema 

MELDINGSSKJEMA FOR AVFALL VESTVÅGØY OG FLAKSTAD HAVN 

Informasjon som skal sendes fra skipet før ankomst til kai 

1. Skipets navn:  Kallesignal:  

2. IMO-nummer:  Flaggstat:  

3. Forventet ankomsttidspunkt (dato og klokke):  

4. Forventet avgangstidspunkt (dato og klokke):  

5. Forige anløpshavn:  

6. Neste anløpshavn:  

7. Siste havn der avfall ble levert, og dato for dette:  

8. Antall besetningsmedlemmer:  Antall passasjerer:  

9. Type og mengde av avfall og rester som skal leveres og/eller beholdes ombord: 

 

Type Avfall som 

skal leveres 

(m³) 

Maksimal 

lagrings- ka-

pasitet til rå-

dighet(m³) 

Avfallsmengde 

som beholdes 

ombord (m³) 

Havn der resten 

av avfallet blir le-

vert 

Antatt avfalls-

mengde som blir ge-

nerert mellom mel-

ding og neste anløps-

havn (m³) 

        

Oljeholdig slam:                               

Oljeholdig bunn-

vann: 
                              

Andre (spesifiseres):                               

2. Avfall. 

Matavfall:                               

Plastavfall:                               

Restavfall (spe-

sifiser): 
                              

3. Spillvann (Inkl. 

kloakkvann): 
                              

4. Lasterelatert avfall 

(paller ol): 
                              

5. Lasterester (spe-

sifiser): 
                              

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er nøyaktige og korrekte, og at det er tilstrekkelig lagringskapasitet til rådig-

het ombord til å oppbevare alt avfall som genereres mellom denne meldigen og neste havn der avfalles skal leveres. 

                                                                                                                   Skipsfører 

     
Dato Tidspunkt Underskrift 

Om du anløper Vestvågøy og Flakstad Havn vennligst sendt dette skjemaet per E-post til havn@vestvagoy.kommune.no  
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NOTIFICATION FORM FOR WASTE VESTVÅGØY AND FLAKSTAD HARBOUR 

Information to be sent from the ship before arrival to the dock 

1. name of ship:  Call-sign:  

2. IMO-number:  Flag:  

3. Estimated arrival (date and time):  

4. Estimated departure (date and time):  

5. Last port of call:  

6. Next port of call:  

7. Last port where waste was delivered, and date of this:  

8. Number of crew members:  Number of passengers:  

9. Type and amount of waste and residues to be delivered and / or retained on board: 

Type Waste to be 

delivered (m

³) 

Maximum 

storage ca-

pacity at dis-

posal (m³) 

Amount of 

waste to be re-

tained on 

board (m³) 

Port where the 

rest of the waste is 

delivered 

Estimated amount of 

waste generated be-

tween notification 

and next port of call 

(m³) 

        

Oil-containing 

sludge: 
                              

Oil-containing bot-

tom water: 
                              

Other: (be specified):                               

2. Waste 

Food waste:                               

Plastic waste:                               

Residual waste (be 

spesified): 
                              

3. Wastewater (In-

cluding sewage): 
                              

4. Cargo-related 

waste (pallets etc): 
                              

5. Cargo residues(be 

specified): 
                              

I confirm that the above information is accurate and correct, and that there is sufficient storage capacity available to 

keep all waste generated between this notification and the next port where waste is to be delivered. 

 

                                                                                                                   Shipmaster/ship’s captain 

     
Date Time Signature 

If you arrive at Vestvågøy and Flakstad Harbour please send this form by email to havn@vestvagoy.kommune.no  
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8.3. Elektronisk anløpsskjema (ENG) 

 

Elektronisk Anløpsskjema (ENG) 
Ship information 
 

Ship name* 

 

Call Sign* 

 

IMO Number* 

 

Ship particulars 

Grosstonn (tons)* 

 

LOA (meters)* 

 

Breadth (meter)* 

 

Actual draught 

Grosstonn (tons)* 

 

LOA (meters)* 

 

Breadth (meter)* 
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Arrival information Port of Lofoten 

Port in Lofoten* 

 

ETA (Date)* 

 

ETA (Time)* 

:HH 

  

MM 

Voyage Purpose* 

 

Last Port of Call* 

 

Departure information 

Next port of call after Port of Lofoten* 

 

ETD (Date) 

 

ETD (Time) 

:HH 

  

MM  
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Cargo information 

Instead of filling out cargo information, you can e-mail all waybills 

to havn@vestvagoy.kommune.no 

Type of cargo 

 

Quantity 

 

Invoice address 

 

Additional 

Fresh water (Quantity) 

 

Power Supply 

 

Garbage (Type) 

 

Garbage (Quantity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:havn@vestvagoy.kommune.no
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Invoice information 

Address 

 

Refrence 

 

All information above must be sent as soon as possible and within 24 hours prior to arrival. 
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8.4. Avvikskjema 
 

AVVIKSKJEMA FOR PÅSTAND OM UTILSTREKKELIGE MOTTAKSFORHOLD 

 

SKIPETS NAVN________________ 

KJENNESIGNAL________________ 

IMO-ID________________ 

FLAGGSTAT________________ 

ANLØPSTIDSPUNKT________________ 

SISTE ANLØPSHAVN________________DATO___________ 

AVSEILINGSTIDSPUNKT________________ 

 

VESKRIVELSE AV UTILSTREKKELIGE MOTTAKSFORHOLD: 

(ANGI KOMMUNIKASJON OM AVVIKET, KONSEKVENSER OG FORBEDRINGSØNSKER) 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

DATO OG TIDSPUNKT_________________ 

UNDERSKRIFT_________________ 

 

SKJEMA SKAL SENDES HVANSEANSVARLIG SOM I LØPET AV 3 UKER SAL AVGI SVAR PÅ 

HVORDAN AVVIKET VIL BEHANDLET. DERSOM SVAR UTEBLIR, ELLER SKIPSFØRER IKKE 

FINNER SVAR TILSTREKKELIG, KAN DET BES OM YTTERLIGE OPPLYSNINGER, OG EVT KLAGE 

TIL FYLKESMANN. 

POSTADRESSE:VESTVÅGØY KOMMUNE, HAVN 

STORGATA 37, PB 203 

8376 LEKNES 

MAILADRESSE:HAVN@VESTVAGOY.KOMMUNE.NO 

  



  - 36 -   

8.5. Forskrift om farvannsavgift i Flakstad og Vestvågøy Kommunes  
havner og sjøområder 2021 (Dobbeltklikk for å åpne dokument) 
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8.6. Renovasjonsavtale(Dobbeltklikk for å åpne dokument) 
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8.7 Skilt ved avfallsmottak (f.eks Ballstad) 
 

 
(Dobbeltklikk for fullversjon i PDF) 
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8.8 Skilt ved havner uten avfallsmottak 

 
 

(Dobbeltklikk for fullversjon i PDF) 
 
 
 
  


