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Det nordiske samarbeidet 

Det nordiske samarbeid er en av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. 
Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende 
områdene Færøyene, Grønland og Åland

Det nordiske samarbeid er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig med-
spiller i det europeiske og internasjonale samarbeid. Det nordiske fellesskap arbeider for et 
sterkt Norden i et sterkt Europa.

Det nordiske samarbeid ønsker å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global 
omverden. Felles verdier landene imellom er med til å styrke Nordens posisjon som en av ver-
dens mest innovative og konkurransekraftige regioner
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f o r o r d

Utslipp av avfall fra skipsfarten er et stort problem i våre hav- og kystområder. Dette til tross for at 
det er utarbeidet regler som har til hensikt å beskytte mot slike utslipp.

Avfall som slippes over bord kan gi store skader på miljøet i havet, både som leve område og som 
rekreasjonsområde. Det viser seg også at utslippet av avfall påfører fiskerinæringen skader både i 
forhold til utnyttbare naturressurser så vel som til utstyr og bruk. 

Gjeldende internasjonale, regionale og nasjonale regler danner, sammen med samfunnets 
generelle forventinger, rammebetingelser som også gjelder fiskefartøyer og mindre fartøyer med 
hensyn til hvordan man skal forholde seg til ulikt avfall generert som følge av fartøyets drift. Denne 
publikasjonen presenterer informasjon om disse betingelsene og er utformet for å motivere og å 
inspirere til effektiv og god miljøforsvarlig avfallshåndtering. 

I folderen legges det vekt på å synliggjøre behovet for å:
• bevist å ha et forhold til vern av miljøet og naturressursene
• forplikte seg til å etablere et fundament for etterlevelse av de forventninger  

som ligger i miljøforsvarlig avfallshåndtering
• forbedre håndteringen ved å overvåke egen evne til å etterleve forventingene  

til miljøforsvarlig avfallshåndtering.      

Informasjonsfolderen er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) under ledelse av BAT-gruppen, som 
hører inn under Nordisk Ministerråd sin arbeidsgruppe for avfall og produktorientert miljøstrategi, 
PA-gruppen. Informasjonsfolderen bygger på en teknisk rapport utarbeidet av DNV. Denne 
inneholder ytterligere informasjon og er utdypende i forhold til gjeldende regelverk, teknologier og 
generell avfallspraksis for skip (http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2006:502). 

I informasjonsfolderen er det lagt vekt på å presentere krav som gjelder vedrørende håndtering av 
avfall ombord på fiskefartøyer og mindre fartøyer. Det er videre presentert ulike metoder, prosesser 
og teknologier egnet for å redusere fartøyenes miljøbelastning som følge av avfallsproduksjon. 

Målgruppen for denne folderen er eiere og besetningsmedlemmer på mindre fartøyer.
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Nordsjøen har blitt en dumpingsplass for søppel. Årlig 
slippes det ut om lag 20 000 tonn avfall i dette området 
til skade for fiskeressursene, havmiljøet generelt så vel 
som for fuglebestandene. Forsøplingen forringer også den 
kvalitet som våre hav- og kystområder representerer som 
rekreasjons  områder for befolkningen. Dette til tross for at 
det eksisterer både nasjonale, regionale og internasjonale 
avtaler som forbyr slik dumping av avfall. Fiskerinæringen er 
en av bidrags yterne til forsøplingen av de marine områdene, 
samtidig som forsøplingen også er en belastning for 
næringen både sikkerhetsmessig og økonomisk. 

Avfallsmengden som slippes ut i Nordsjøen består av blant 
annet kasserte tråler og garn fra fiskefartøyer samt generelt 
avfall som plastikk, metaller og glass. Omkring 70 % av 
dette synker til bunn og utgjør der en risiko for å ødelegge 
fisken i garnene og tråler. Omkring 15 % av avfallet flyter til 
overflaten og 15 % skylles inn til kysten.

Store deler av avfallet som blir dumpet i den sydlige del av 
Nordsjøen flyter opp langs Jyllands vestkyst til Norg es vest- og 
sydkyst, samt Sveriges vestkyst. Av dette er 90 % plastikk, 
noe som gir store konsekvenser for flere havfuglearter. 
Omkring 1/3 av disse fuglene tror at plastikkmaterialet er 
føde og spiser det. Dette ender i fordøyelsessystemet som 
ikke klarer å fordøye det. I hele verden dør omkring 1 mill. 
fugler og omkring 100 000 havpattedyr som en følge av at 
de har spist plastikkmaterialet. 

Mengder fisk og skalldyr ødelegges i garn som følge 
av avfall som også fanges opp og som raskt forringer 

kvaliteten på fisken. En tråler kan ”fange” inntil 12 000 
kg avfall pr. år. Dette fører til at fisk og skalldyr påføres 
skader ved å bli klemt mellom ulikt avfall som plastdunker, 
beholdere, gammel wire, kasser, paller og annet skrot. 
Dette går selvsagt utover økonomien i tillegg til at fiskere 
i gjennomsnitt må bruke omkring 2 timer hver uke til å 
rense garn og annet bruk for avfall som blir tatt med fra 
havet. Konsekvensen er tap for fiskeren både i form av 
kostnader og tid. Dersom et fartøy får avfall i propellen kan 
dette medfører et motorhavari og mannskapets sikkerhet vil 
kunne bli berørt.

Danmark, Norge og Island er blant de 10 største 
fiskerinasjoner i verden. De nordiske landene samlet leverer 
omkring 50 % av all fisk som spises i EU landene. I lys 
av dette, blir det åpenbart at det økende problemet som 
avfallet påfører fiskerinæringen i form av ødelagte garn og 
ødelagt fisk har enorme potensielle konsekvenser. 

Store deler av havområdene rundt de nordiske landene er 
i-relasjon til dets oseanografiske og økologiske forhold og 
dets spesielle typer trafikk definert som spesielle områder. 
I-disse områdene stilles det spesielt strenge krav til utslipp 
av-avfall. De spesielle områdene varierer noe avhengig av 
avfallskategori. Kartet på neste side viser hvilke områder 
som er definert som spesielle områder. 

Mottaksordningene på land i disse områdene er blitt sterkt 
forbedret det siste året, noe som bør gjøre det lettere for 
fiskefartøyer og mindre fartøyer å levere avfallet sitt på land 
fremfor å kaste det over bord.  

v å r e  h a v o m r å d e r  –  r e s s u r s  e l l e r  d u m p i n g s p l a s s
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Kart over Nord-Europa, der 12 nm og 25 nm er markert samt områdene som har særskilte krav. 

Spesielle krav – søppel Spesielle krav – olje Spesielle krav – kloakk 12–25 nm< 12 nm > 25 nm

Færøyene
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Det finnes ulike behandlingsformer når det gjelder 
håndtering av avfall. Avfallspyramiden, som vist nedenfor, 
viser hvilke avfallsbehandlingsformer som kan tas i bruk 
vedrørende håndtering av avfall. Den minst foretrukne 
behandlings-form ligger nederst og mer ønskelig 
disponering av avfallet presenteres oppover i pyramiden. 

Hovedstrategien som ligger til grunn for denne figuren er å:
• hindre at avfall oppstår – avfallsminimering – og 

redusere mengden av skadelige stoffer i avfallet
• fremme ombruk, materialgjenvinning og 

energiutnyttelse
• sikre en best mulig miljømessig sluttbehandling av 

restavfallet.

Det er denne filosofien som ligger til grunn for prinsippene 
ved definisjonen av beste miljøpraksis – Best Environmental 
Practice (BEP) – og beste tilgjengelige teknikk – Best 
Available Techniques (BAT). 
 
De råd og veiledninger som gis her i tilknytning til 
etablering av nødvendige rutiner, prosedyrer, prosesser, 
utrustning og arrangementer har en tilsvarende forankring. 

Avfallskategoriene som omtales i denne informasjons-
folderen er olje, kloakk og søppel. Generelt kan hevdes at 
disse avfallskategoriene krever ulik behandling. Imidlertid 
har vi sett at flere av disse avfallskategoriene kan behandles 
på samme måte eller i hvert fall med basis i like prinsipper. 
Altså kan samme teknologi ha en kryssreferanse med 
hensyn til avfallstrømmer, se-figuren på neste side.

De ulike teknologiene må vurderes ut fra hva som er mest 
praktisk ombord med referanse til avfallskategori, regelverk 
og til BAT og BEP. 

Større skip og skip med større besetninger vil normalt 
generere større avfallsvolum og kanskje også mer 
komplekse avfallstrømmer. Likeledes vil forhold knyttet 
til avfalls håndtering divergere mellom eldre og nyere 
skip. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å vurdere en 
enkelt teknologi isolert. Helhetlig håndteringsevne og 
skipets generelle funksjonalitet må også ivaretas. Man må 
snarere se på avfallshåndteringen ombord som et system 
som setter krav til både innsats vilje, rutiner og praksis så 
vel som til teknologivalg som igjen legges til grunn for 
den utrustning som velges. Løsninger på tilsynelatende 
identiske utfordringer kan derfor variere mellom fartøyer 
som følge av blant annet alder og generelle arrangementer. 
De kravene som likevel alltid må tilfredsstilles er nasjonale, 
regionale og internasjonale regler. 

s k i p s g e n e r e r t  a v f a l l  –  r i k t i g  h å n d t e r i n g ! 

Avfallspyramiden

Hindre 
avfall

Ombruk

Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Deponering
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Avfallsstrømmer og ulike prosesser ombord for håndtering av de ulike avfallskategoriene

Produserte mengder avfall av de ulike avfallstypene.

I tabellen nedenfor presenteres forhåndstall representative 
for de avfallsmengder som typisk blir produsert av fiske og 
fangstfartøy pr døgn. Tallene er basert på et arbeid utført 
ved en rekke norske havner i 2002 og gir et representativt 
bilde av avfallsmengder fra de aktuelle fartøytypene. 

Tallunderlagene presentert i tabellen kan sammen med egne 
erfaringer benyttes for å beregne produsert avfallsvolum for 
spesifikke fartøyer under gitte driftsforhold for planlegging 
av systemer for avfallshåndtering ombord.  

Produsert mengde oljeholdig fast avfall (kg/døgn)       
Produsert mengde oljeholdig slam (liter/døgn)   
Produsert mengde oljeholdig spillolje (liter/døgn)    
Produsert mengde oljeholdig lensevann (liter/døgn)   
Produsert mengde kloakk, sort + andel grått (m3/døgn)  
Produsert mengde søppel* (kg/døgn)     

Type avfall fra fiske og fangst fartøy 

* I produsert mengde søppel inngår kildesorterte fraksjoner. Det finnes ikke tilgjengelige data på hvor stor andel som kildesorteres   

av de oppgitte tallene.

 2
10
 5
10
 0,3
 7,5

 3
20
10
10
 0,4
10

 4
25
15
10
 0,5
12,5

 5
30
20
10
 0,7
17,5

   500
– 999

Produserte mengder
(Størrelseskategorier, tonnasje i brt)

<300    300
– 499

   1000
– 4.999

Søppel

Kloakk

Olje

Oljeholdig lensevann 

Slam (sludge) 

 

Spillolje 

 

Avløp fra toaletter 

Plastikk 

Matavfall 

 

Avløp fra  
medisinske rom 

Innslag av avfall  
underlagt andre krav 

Papir, metall, glass 
og annet avfall 

Avløp fra rom med  
levende dyr  

Annet avfall 
blandet med avløp 

Dunnasje, forings- 
og pakningsmat. 

som flyter 

Utslipp til luft 

Mottaksanlegg på land

Utslipp til sjø 

Kvern 

vann

Oppbevarings- 
tank 

Lensevanns- 
separator 

Sortering og 
koprimering 

Forbrennings- 
anlegg 

olje 

Kloakk- 
renseanlegg aske 

slam  

INN
Avfallsstrømmer Prosesser ombord

UT
Avfallsstrømmer



En hovedårsak til mangelfull avfallshåndtering bunner i 
fravær av en bevisst miljøholdning. Selv i moderne fartøyer 
med høy grad av avansert tek nologi, finner en ofte at dette 
er tilfelle. I noen industrisegmenter er det arbeidet lang-
siktig for å forbedre bedriftenes miljøhåndtering og dermed 
reduserer de miljøbelastningene deres aktiviteter forårsaker. 
I relasjon til maritime virksomheter, er offshoreindustrien et 
godt eksempel på at store forbedringspotensialer er mulige. 
Erfaringene fra disse forbedringsprosessene er ofte relatert 
til:
• bevisstgjøring og opplæring – motivasjon
• system – implementering av rutiner og prosesser
• måling – overvåkning og verifikasjon.

Forutsetninger for god avfallshåndtering fra fiskefartøyer 
og mindre fartøyer hviler også på disse overordnede enkle 
elementene og kan etableres gjennom utarbeidelse av en 
avfallsplan. Etableringen av en avfallsplan kan starte enklest 
ved å definere målsetninger for driften. Slike målsetninger 
vil sette krav til opplæring, implementering av rutiner og 
prosesser, til måling og overvåkning og først deretter til 
fartøyets nødvendige utrustninger (arrangementer og 
teknologier).

Grunnlaget for et slikt verktøy vil inkludere en definisjon  
av avfallstrømmene ombord inkludert:
• hvor – ulikt avfall genereres på ulike steder
• hvor mye – avfallsproduksjon er en funksjon av størrelse 

og aktivitet. I tabellen på side 7 finnes faktorer som kan 
benyttes for å beregne avfallsvolum

• hva slags – skip produserer avfall som papir/ papp/ 
glass/ plast/ metall/ matavfall og forurenset avfall som 
mekanisk avfall/ rest produkter o.s.v.

• hvordan – behandling, innsamling, håndtering og  
oppbevaring. 

Utarbeidelse av en avfallsplan vil synliggjøre behovene  
for tekniske installasjoner ombord som:
• kildesorterere  

(konteinere, sekkestativer, bøtter, etc.)
• presser for komprimering  

(av plast, papp/ papir, etc)
• kverner  

(for organisk avfall, eventuelt annet avfall).

Figuren på neste side viser et eksempel på hvordan en 
avfallsplan kan visualiseres ombord på et fartøy. Denne kan 
så henges opp for å bevisstgjøre mannskapet ombord om 
at det er utarbeidet en policy knyttet til avfallshåndtering, 
samt å-vise hvem som har ansvaret for håndteringen av 
avfallet ombord og hvordan avfallet skal behand les. I følge 
MARPOL 73/78 skal alle fartøyer over 12 meter ha en plakat 
som viser hvilke krav skipet har til håndtering av søppel. 
Fartøyer med en bruttotonnasje på 400 eller mer eller 
fartøyer med mer en 15 personer ombord skal ha utarbeidet 
en avfallsplan. 

a v f a l l s p l a n e r  –  e t  h j e l p e m i d d e l  f o r  g o d 
a v f a l l s h å n d t e r i n g
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Mottaksanlegg 
på land

Nei

9

Ja

< 15 ppm og-automatisk 
stopper 

Gode avfallrutiner kan premieres gjennom fordeler i enkelte 
havner. Blant annet gir EU-direktivet om mottaksordninger 
havnene anledning til å gi slike fordeler i tilfeller der avfalls-

strømmen er håndtert på en slik måte at den er redusert 
eller forberedt i henholdt til mottaksanleggets rutiner for 
avfallsortering.

Prosedyrer: Denne avfallsplanen er basert på at skipet ikke oppholder seg i Østersjøen.

Søppel: Fartøyet skal ha ombord og vedlikeholde “Garbage Record Book”.
Olje: Fartøyet skal ha ombord og vedlikeholde “Oil Record Book”.
Skipper eller styrmann er ansvarlig for at prosedyrer overholdes ombord og vedlikeholder “Record Book”.

matavfall

papir/papp

plastikk

glass

metall

spesial avfall

toaletter 
gråvann

slam

oljeholdig
lensevann

spillolje

kokk

båtsmann

1. maskinist

>12 nm fra land 

Avfallssortering

Ja

Oppbevaringstank kloakk

Sjø

Mottaksanlegg 
på land

> 12 nm fra land 
og fart > 4 knop

Nei Mottaksanlegg 
på land

Sjø

Sjø

Ansvarlig Avfallskategori Behandlingsform

Ja

Utslipp

Eksempel på hvordan en avfallsplan kan visualiseres ombord på et fartøy.

Oppbevaringstank olje Mottaksanlegg 
på land

Nei

Avfallsplan



Skjemaet nedenfor viser et eksempel på hvordan avfallet 
ombord kan dokumenteres med hensyn til mengde og 
håndtering. Eksemplet som her er vist gjelder søppel. 
Tilsvarende bør utarbeides for olje og kloakk. I følge 
MARPOL 73/78 skal alle fartøyer med en bruttotonnasje 
over 400 ha slik dokumentasjon ombord vedrørende olje og 
 søppel (Oil Recxord Book og Garbage Record Book).

Forbedret dokumentert etterlevelse av gode 
miljøforpliktelser gir ofte effekter som generell forbedring 
av arbeidsmiljøet samt kostnadsreduksjoner i relasjon til 
redusert forbruk samt reduserte avgifter. 

10

Eksempel på en ”Garbage Record Book”. 
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Regelverk
MARPOL 73/78 Annex I står svært sentralt når det gjelder 
håndtering av avfall ombord på fiskefartøyer og mindre 
fartøyer. 

Olje er petroleum i en hvilken som helst form inkludert råolje, 
drivstoff (fuels), smøreolje, slam (sludge), oljeavfall samt 
andre raffinerte oljeprodukter. 

Figuren nedenfor viser ulike utslippskrav avhengig av 
fartøyets størrelse og hvilket farvann fartøyene oppholder 
seg i. Det stilles spesielle krav i Nordvesteuropeiske farvann 
og Østersjøområdet. Kartet på side 5 viser hvor disse om-
rådene er.

o l j e h o l d i g  a v f a l l

Utslippskrav for oljeholdig avfall.

SPESIELT 
OMRÅDE

FORBUDT Å SLIPPE UT OLJE ELLER OLJEHOLDIG VANN.

Unntak for skip med bruttotonnasje over 400 når:
• skipet er i rute, og
• oljekonsentrasjonen av utslippet (ikke utvannet) overstiger  

ikke 15 ppm., og
• skipet har utstyr i henhold til gjeldende tekniske krav, jf.  

Res. MPEC. 60(33).

Unntak for skip med bruttotonnasje under 400:
• skipet er utstyrt så langt det er rimelig og praktisk mulig 

med installasjoner som sikrer lagring av oljerester om bord 
og dens utslipp til mottaksordninger i henhold til nasjonale 
myndigheter, eller

• utslipp til sjø hvis kravene nevnt for skip med en 
bruttotonnasje over 400 er overholdt.

FORBUDT Å SLIPPE UT OLJE ELLER OLJEHOLDIG VANN.

Unntak for behandlet lensevann fra maskinrommet for  
skip med bruttotonnasje over 400 når:
• skipet er i rute, og
• oljekonsentrasjonen av utslippet (ikke utvannet) overstiger  

ikke 15 ppm., og
• skipet har utstyr i henhold til gjeldende tekniske krav, og
• utstyrt med en innretning som sikrer at utslippet automatisk 

stopper dersom oljekonsentrasjonen overstiger 15 ppm,

Unntak for skip med bruttotonnasje under 400 når:
• oljekonsentrasjonen er mindre enn 15 ppm.



Produksjon av oljeholdig avfall vil være et resultat av det 
enkelte fartøyets prosesser ombord. Mindre fartøyer med 
enkle arrangementer der mann skapet har begrensede 
vedlikeholdsoppgaver og hvor man hypping anløper havn, 
produserer svært begrensede mengder av denne avfallstypen 
samtidig som at det har gode muligheter for å levere avfallet 

ofte. For disse fartøyene er god og forskriftsmessig håndtering 
snarere en rutinemessig utfordring enn teknologiske 
utfordringer, slik som de større fartøyene erfarer. Figuren 
nedenfor viser ulike prosesser som håndterer oljeholdig avfall 
ombord. 
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Avfallsstrømmer knyttet til oljeholdig avfall.

Fartøykategorien har relativt sett enkle motortekniske 
løsninger som er lite vedlikeholdskrevende ved daglig drift 
og som derfor genererer svært begrensede volum oljeholdig 
avfall. Type avfall kan være:
• oljeinfiserte filler
• twist
• forbruksdeler
• oljeholdig lensevann 
• etc. 

Disse kan enkelt håndteres ved oppsamling og levering 
til land. Et-eksempel på dette er oljeholdig avrenning fra 
maskiner og mekanisk utrustning som relativt enkelt kan 
samles opp ved kilden og oppsamles på: 
• tank, 
• fat, eller 
• kanne 
for videre levering. 

Avrenning som blandes i bunnvann – lensevann bør og kan 
forhindres. Dersom slikt allikevel produseres, bør det samles 
opp enten på: 
• tank, eller 
• fat 

Dette kan foretas ved enkle midler som mobile pumper eller 
absorbenter. Det finnes et bredt utvalg av absorberende 
hjelpemidler i ulike utførelser som er vel egnet til slikt bruk. 

Slike leveres så på vanlig måte til mottak på land. Nedenfor 
vises eksempel på slike absorberende hjelpemidler.

Olje

Oljeholdig lensevann 

 

Slam (sludge) 

Spillolje 

Utslipp til luft 

Mottaksanlegg på land

Utslipp til sjø 
vann 

Oppbevarings- 
tank 

Lensevanns- 
separator 

Forbrennings- 
anlegg 

olje 

aske 

 

INN
Avfallsstrømmer Prosesser ombord

UT
Avfallsstrømmer

Mindre fartøyer på kortere reiser

Tekniske løsninger for håndtering av oljeholdig avfall
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Fartøyer med større ytelser og flere kilder til  produksjon 
av oljeholdig avfall, vil normalt være utrustet med mer 
permanente håndterings systemer som:
• lensevannseperator med tilhørende overvåk nings-

automasjon, eller
• integrerte oppsamlingstanker.

Større fartøyer som selv gjennomfører rutinemessig ettersyn 
av maskineriet, typisk de som fører maskinist om bord, vil ha 
et behov for håndtering av oljeinfisert avfall slik som filler, 
twist, pakninger, filtre og liknende. 

Slikt avfall sorteres og oppbevares som spesialavfall for 
leveranse til land. Dette gjelder selvfølgelig også for mindre 
fartøyer i den grad de produserer denne type oljeholdig 
avfall. 

Figuren øverst på siden viser en oppbevaringstank ombord 
på et fartøy. Merk at krav til tankarrangementer og generell 
praksis i relasjon til slike kan avvike mellom de aktuelle 
sjøfartsadministrasjonene spesielt for disse mindre fartøyene.  

Lensevannseparatorer krever et vist omfang av vedlikehold 
og ettersyn. Imidlertid finnes kompakte separatorer for små 
volum også egnet for ettermontering. Disse er normalt også 
utrustet med nødvendig automasjon.

Figuren til høyre viser en lensevannsseparator installert 
ombord på et fartøy.

I noen tilfeller forbrennes også avfallet i et forbrennings-
anlegg. Imidlertid vil slik forbrenning ut fra et miljøståsted 

forsøkes begrenset. Videre er en slik investering neppe 
forsvarlig for andre enn de aller største fartøyene i denne 
kategorien som oppholder seg i lange perioder til havs 
der avfallsopphopning er en reell utfordring. Da altså 
kombinert med håndtering av avfall generelt. Merk at det 
er en økning i fokuseringen på utslipp fra slike anlegg, 
ref. særbestemmelsene som gjelder disse eksempelvis i 
Østersjøområdet der forbrenning av avfall om bord er forbudt. 

Eksempel på en oppbevaringstank for oljeholdig avfall ombord på et større fartøy. Tilsvarende anordninger kan 
i-prinsippet tilpasses også mindre båter. (Kilde: DNV)

Eksempel på en lensevannsseparator 
ombord på et fartøy. (Kilde: DNV)

Større fartøyer 



14

MARPOL 73/78 Annex IV står svært sentralt når det gjelder 
håndtering av kloakk ombord på fiskefartøyer og mindre 
fartøyer. HELCOM stiller spesielle krav i Østersjøen. 

Kloakk er:
• avløp og annet avfall fra alle former for toaletter og 

 pissoar,
• avløp fra lokaler som benyttes til medisinske formål  

(skips apotek, sykelugar, osv.) via håndvasker, badekar  
og spygatt som finnes i slike lokaler,

• avløp fra rom som inneholder levende dyr, eller 
• annet avfallsvann når dette er blandet med avløp som 

definert ovenfor.

Figuren nedenfor viser ulike utslippskrav avhengig av 
fartøyets størrelse og hvilket farvann fartøyene oppholder 
seg i. Det stilles noen spesielle nasjonale/regionale krav, når 
det gjelder håndtering av kloakk. Dette gjelder norsk, dansk, 
svensk og finsk farvann samt i Østersjøen. Kartet på side 5 
viser hvilke områder som er berørt av nasjonalt/regionalt 
lovverk. 

k l o a k k

Utslippskrav for kloakk.

< 3 NM

3–12 NM

> 12 NM

SPESIELLE 
NASJONALE 
KRAV

FORBUDT Å SLIPPE UT KLOAKK NæRMERE ENN 3 NM FRA 
LAND FOR SKIP MED BRUTTOTONNASJE OVER 400.

Unntak:
• et godkjent kloakkrenseanlegg som oppfyller kravene i-IMO 

Res. MEPC 2(VI).

FORBUDT Å SLIPPE UT KLOAKK MELLOM 3 OG 12 NM FRA 
LAND FOR SKIP MED BRUTTOTONNASJE OVER 400.

Unntak:
• et godkjent oppmalings- og desinfiseringsanlegg, eller 
• et godkjent kloakkrenseanlegg som oppfyller kravene i-IMO 

Res. MEPC 2(VI).

UTSLIPP AV KLOAKK ER LOVLIG.

Unntak:
• kloakk oppbevart i lagringstanker skal ikke slippes ut 

øyeblikkelig, men i moderate mengder når skipet er i rute 
og holder en fart på 4 knop. Nasjonale myndigheter skal 
godkjenne utslipps hastigheten.

NORGE: 
Det er forbudt å slippe ut kloakk i norsk sjøområde innenfor en 
avstand av 300 meter fra land, med unntak av skip som faller inn 
under MARPOL. Tømming av kloakk i norrsk sjøområde sør for 
Lindesnes til svenskegrensen, er forbudt, unntatt når skipet følger 
kravene i norsk forurensningsforskrift § 23–7.

DANMARK, SVERIGE OG FINLAND:
Tømming av kloakk i danske , svenske og finske sjøområder og 
fra danske, svenske og finske fartøyer er det øvrige Østersjøen 
forbudt, unntatt når skipet følger kravene ihhv dansk, svensk og 
finsk lovgivning. Det finnes også særskilte krav i Flensborg fjord 
(Danmark).

Regelverk



Tekniske løsninger for håndtering av kloakk
Figuren nedenfor viser ulike prosesser som håndterer kloakk ombord. 
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Avfallsstrømmer knyttet til kloakk. 

Mindre fartøyer på korte reiser
Slike fartøyer som oftest har liten besetning, 1–3 personer, 
oppholder seg normalt nære land og har hyppige havne-
anløp. Kjennetegnet til en del av disse fartøyene er at de er:
• ikke utrustet med faste tanker for kloakk
• ikke egnet for installasjon av disse
• ikke har integrerte løsninger
• har kun et sentralt toalett.

Det finnes mindre toaletter som ikke krever integrering 
i fartøyet der tanken er integrert i selve toalettet og kan 
fjernes for tømming på land. Slike anlegg er ikke beregnet 
for fast montering men er ofte basert på biologiske 
prosesser og krever kun tilslutning til strøm (kan fås ned 
til 12-V). Det finnes også enklere modeller som ikke krever 
tilslutninger av noen art. Figuren på denne siden viser et 
slikt toalett.

For fartøyer i denne kategorien der det ofte ikke er hensikts-
messig med tilslutninger til fast oppsamlingstank, vil slike 
løsninger være hensiktsmessige. Der det er behov for fast 
tilslutning anbefales det å følge retningslinjene til større 
fartøyer som står beskrevet under.

Større fartøyer  
I denne kategorien kan fartøyet ha en større besetning 
samt-flere kilder. Det er derfor normalt arrangert et sentralt 
avløps nett om bord. Det er nødvendig å ha en eller annen 
form for kloakkbehandling for skip som opererer i områder 
der utslipp ikke er lovlige. 

Normalt er det relativt enkelt å finne plass til og å installere 
en fast oppsamlingstank der avløpsstrømmen kan samles. 
Oppsamling på denne måten med levering til land vil 
være den enkleste og antakeligvis den rimeligste måten 
å håndtere denne avfallskategorien på. Den vil eliminere 
utslipp til sjø, og derfor også kunne anbefales ut fra at 
miljøståsted. 

Dersom det av årsaker som eksempelvis mannskapets 
størrelse og reisens varighet, ikke er hensiktsmessig å 
etablere tanker som kan håndtere det totale volumet 
produsert, og-at man ikke ønsker eller har mulighet 
til å benytte seg av mulighetene for å tømme volumet 
i områdene der regel verket gir anledning til dette, er 
alternativet å behandle kloakken. Igjen finnes det anlegg 
med lave kapasiteter som er godkjent for fast installasjon og 
der sluttproduktene kan slippes ut. 

I tilfeller der man kombinerer bruk av oppsamlingstank og 
utslipp i ”lovlige” områder, bør det monteres en kvern. 
Det bør også vurderes å installere etterbehandling for 
desinfisering av kvernet masse før denne slippes over bord. 

Kloakk

Avløp fra toaletter

Avløp fra
medisinske rom

Avløp fra rom med
levende dyr

Annet avfall
blandet med avløp

Utslipp til luft

Mottaksanlegg på land

Utslipp til sjø

Kvern

Oppbevarings-
tank

Forbrennings-
anlegg

Kloakk
renseanlegg

aske

slam

INN
Avfallsstrømmer Prosesser ombord

UT
Avfallsstrømmer

k l o a k k

Eksempel på et toalett som kan 
monteres ombord på et fartøy.



MARPOL 73/78 Annex V står svært sentralt når det gjelder 
håndtering av søppel ombord på fiskefartøyer og mindre 
fartøyer. 

Søppel defineres som all slags mat, husholdnings- og 
driftsavfall eksklusive fersk fisk og deler derav, som oppstår 
med normal drift av skipet som en normalt kvitter seg med 
kontinuerlig eller periodisk med unntak av de stoffer som er 

definert eller oppført i andre vedlegg til MARPOL 73/78. 
Figuren nedenfor viser ulike utslippskrav avhengig av type 
søppel og hvilket farvann fartøyene oppholder seg i. Det 
stilles spesielle krav til håndtering av søppel i Nordsjøen og 
Østersjøområdet samt i nærheten av offshore installasjoner. 
Kartet på side 5 viser hvor disse områdene er. 

s ø p p e l
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Regelverk

Utslippskrav for søppel.

Plastikk  
(syntetisk 
 tauverk, 
syntetisk 

fiskegarn og 
søppelposer 

av plast)

Dunnasjon, 
forbrennings- 
og paknings-

materiale 
som flyter

Matavfall Restavfall
(papir-

produkter, 
filler, glass, 

metall,
flasker, 

steintøy og 
lignende)

Søppel 
blandet 

med annet 
avfall som 

er underlagt 
andre krav

> 3 NM

> 12 NM

> 25 NM

Nærmere 
enn 500 m 
fra platt-
form

SPESIELT 
OMRÅDE

Utslipp
ulovlig

Utslipp
ulovlig

Utslipp
ulovlig

Unntak:
kvernet

Utslipp
ulovlig

Unntak:
kvernet

Utslipp
ulovlig

Utslipp
ulovlig

Utslipp
lovlig

Utslipp
lovlig

Utslipp
ulovlig

Utslipp
lovlig

Utslipp
lovlig

Utslipp
lovlig

Utslipp
ulovlig

Utslipp
ulovlig

Utslipp
ulovlig

Unntak: 
kvernet og 
mer enn 12 
nm fra land

Utslipp
ulovlig

Utslipp
ulovlig

Utslipp
ulovlig

Utslipp
ulovlig

Unntak:
Utslipp mer 
enn 12 nm 

fra land

Utslipp
ulovlig

Strengeste kravet gjelder alt avfallet
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En kan forvente at jo mindre et fartøy er, jo mer kritisk 
er plassaspektet. Imidlertid er også forbruk og behov 
for proviantering mindre all den tid fartøyets typisk vil 
besøke havner hyppig. Avfallshåndteringen begynner ved 
proviantering. Fokusering bør være på det å minimere 
ombordtaking av produkter som genererer avfall. Videre 
bør det tilrettelegges for avfallsortering. For fartøyer der det 
finnes flere ulike avfallskilder, bør dette systematiseres ved 
den enkelte kilde.

Større fartøye
rFor større fartøyer gjelder i utgangspunktet de samme 
prinsipper som nevnt over. Imidlertid er ofte volum så vel 
som avfallskompleksiteten ombord i disse fartøyene av en 
annen art som vil kreve større og mer allsidige kapasiteter.

Større fartøyer skiller seg fra de andre på avfallområde ved 
at de ikke har samme frekvens mellom havnebesøk, de 
har en større besetning ombord og videre at de har andre 
funksjoner ombord som genererer tildels uvanlige avfalls-
typer fra ombordbasert vedlikehold som

• malingsrester
• kjemisk emballasje
• utskiftede slitekomponenter

Dette fører til at håndtering av volum og kildesortering 
blir mer kritisk. Da dette kommer i tillegg til de mer 
”husholdningsorienterte” avfallsgruppene som:
• plastikk
• papp/papir
• glass/metall
• spesialavfall  

(lysstoffrør, batterier, kjemikalier etc.)
• matavfall

Når det gjelder matavfall og annet organisk avfall kan dette 
skape vond lukt samt være en kilde til bakterievekst dersom 
det ikke håndteres på en skikkelig måte. Avfallskverner 
benyttes i økende grad for dette bruk. Slike kverner finnes 
for de ulike behov utformet på ulik måte, men felles for de 
er at de integreres med fartøyets gråvann/ sortvannsanlegg. 
Mest vanlig er avfallskverner integrert med utslagsvask. 

De praktiske utfordringene knyttet til håndtering av søppel 
ombord i fartøyer er ofte knyttet til manglende plass. Det 
aller enkleste tiltak for miljøvennlig håndtering av søppel er 
å redusere generering av slikt søppel. Dette burde være et 
fokusert tiltak for denne fartøygruppen all den tid plass er et 
tema. Eksempelvis, svært mye generert søppel er emballasje. 
Denne er i mange tilfeller overflødig og kan fjernes i land og 

deretter forbli på land. Videre er også forbruks reduksjon en 
faktor som kan bidra til å redusere avfalls produksjon ombord. 

Figuren nedenfor viser ulike prosesser for håndtering av  
søppel om bord på fartøyer.

Avfallsstrømmer knyttet til håndtering av søppel.

 

Søppel

 

Plastikk

Matavfall

 

Innslag av avfall
underlagt andre krav

Papir, metall, glas,
og annet avfall

Dunnasje, forings- 
og pakningsmat, 

som flyter

Utslipp til luft 

Mottaksanlegg på land

Utslipp til sjø 

Kvern 

Sortering og 
koprimering 

Forbrennings-
anlegg  

aske

INN
Avfallsstrømmer Prosesser ombord

UT
Avfallsstrømmer

Tekniske løsninger for håndtering av søppel

Mindre fartøyer på korte reiser



Ressursforvaltning og beskyttelse av havmiljøet henger 
som nevnt nøye sammen. De negative effekter forårsaket 
av uansvarlig dumping av avfall i havet er i seg selv 
undergravende for fiskeriene så vel som for kvaliteten på 
hav- og kystområder som rekreasjonsressurs. Selv om disse 
effektene i stor grad er anerkjente, synes holdningene 
til havet som et ”gratis” avfalls deponi fremdeles å være 
godt fundamentert. Vedvarende ignorering av alminnelig 
ansvarlig håndtering av avfall etter vel etablerte regler 

er ikke ”gratis”, men tvert imot ødeleggende og i noen 
sammenhenger til og med nærmest irreversible. 

Denne folderen gir en kortfattet innsikt i hvordan avfalls-
håndteringen kan planlegges og videre hvordan disse 
planene kan settes ut i live. Start derfor planleggingen med 
en gang med det formål å få et ansvarlig avfallshåndterings-
system på plass. 

d i t t  b i d r a g …
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Nedenfor vises et bilde av hvordan en avfallskvern kan se ut 
ombord på et skip. 

Som nevnt tidligere kan plassmangel ombord på fartøyet 
knyttet til lagring av avfall skape et problem. Komprimering 
av avfallet er en mulighet med hensyn til å redusere 
volumet. Avfallskomprimering for sortert så vel som 
for blandet avfall spesielt tilpasset skip leveres av flere 
leverandører i ulike størrelser og utforminger. Slikt utstyr 
består oftest av selve komprimatoren og en konteinerenhet. 
De minste enhetene har kapasiteter mindre enn 5oo 

liter med presskraft på mellom 10 og 15 tonn. Noen er 
utstyrt med mobile konteinere som der komprimert avfall 
”leveres” i en avfallssekk. Når sekken er full, tas denne ut, 
forsegles og lagres til den kan deponeres på forsvarlig måte. 
I illustrasjonen nedenfor vises en avfallskomprimator for 
skipsbruk utført i rustfritt stål. 

Gode rutiner og prosedyrer er en nødvendighet for å få en 
effektiv og god avfallshåndtering. En avfallsplan som vist på 
side 9 er det beste verktøy for å innføre slike rutiner.  

Eksempler på avfallskvern Eksempler på avfallskompri-
mator
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In-vessel food scrap management:  http://www.ciwmb.ca.gov/FoodWaste/Compost/InVessel.htm
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Ship and Shore, environmental products:  http://www.shipandshore.com/
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Tøssebro AS:  http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/tossebroAS/subdet2.htm

Deerberg-systems:  http://www.deerberg-systems.com/



Håndtering av avfall ombord på fiskefartøyer 
og mindre fartøyer

Utslipp av avfall fra skipsfarten er et stort problem i våre hav- og kystområder. Dette til 
tross for at det er utarbeidet regler som har til hensikt å beskytte mot slike utslipp.

Avfall som slippes over bord kan gi store skader på miljøet i havet, både som leve-
område og som rekreasjonsområde. Det viser seg også at utslippet av avfall påfører 
fiskerinæringen skader både i forhold til utnyttbare naturressurser så vel som til utstyr 
og bruk. 

Gjeldende internasjonale, regionale og nasjonale regler danner, sammen med 
samfunnets generelle forventinger, rammebetingelser som også gjelder fiskefartøyer 
og mindre fartøyer med hensyn til hvordan man skal forholde seg til ulikt avfall 
generert som følge av fartøyets drift. Denne publikasjonen presenterer informasjon 
om disse betingelsene og er utformet for å motivere og å inspirere til effektiv og god 
miljøforsvarlig avfallshåndtering. 

I folderen legges det vekt på å synliggjøre behovet for å:
• bevist å ha et forhold til vern av miljøet og naturressursene
• forplikte seg til å etablere et fundament for etterlevelse av de forventninger  

som ligger i miljøforsvarlig avfallshåndtering
• forbedre håndteringen ved å overvåke egen evne til å etterleve forventingene  

til miljøforsvarlig avfallshåndtering.
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