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INNLEDNING
Denne avfallsplanene er laget av RIR Næring AS på vegne av Molde og Romsdal Havn IKS
(heretter kalt MRH).
Dens formål er å identifisere avfallstyper og håndtering av dette.
Planen skal:
•
•
•
•
•

Beskrive hvordan avfall fra ulike kaier skal håndteres.
Sikre en forsvarlig håndtering av avfallet.
Fastsette ansvarsforhold/fullmakter/ressurspersoner vedrørende
avfallshåndteringen.
Sikre at myndighetskrav fra avfallshåndtering overholdes.
Bidra til forbedringer av bedriftens avfallshåndtering

Det er viktig at ansatte og spesielt ressurspersoner blir gjort kjent med avfallsplanen. Dette
gjelder også ansatte/personell som utfører tjenester knyttet til avfall fra MRH.

ANSVARSFORHOLD
Havnedirektøren har det overordnede ansvar for at avfallsplanen følges. Den enkelte leder
eller havneinspektør har ansvar for at avfall emballeres og lagres forsvarlig i henhold til
gjeldende regelverk. Farlig avfall skal deklareres elektronisk i avfallsdeklarering.no

FULLMAKTER
Havnekaptein har fullmakt til å signere på deklarasjonsskjema, men kan delegere dette
ansvaret til ressurspersoner i IKS’et. Det kan også gis fullmakt til RIR Næring sin
underleverandør på håndtering av farlig avfall, pr. dagsdato er dette Børstad Transport AS.

RESSURSPERSONER
MRH har ansvar for å gi innføring og opplæring til aktuelle ressurspersoner i
avfallshåndtering og kildesortering.
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AVTALER
MRH har i dag avtale med RIR Næring AS om håndtering av avfall hos alle MRH sine
kaianlegg. Det er brukt underleverandører på noen lokasjoner, da RIR Næring AS ikke har
rutenett eller dekker området med egne transportløsninger. I disse tilfellene er det RIR
Næring sitt ansvar å påse at valgte underleverandører har sine godkjenninger i orden.
Dette gjelder for følgende kaier med følgende underleverandør:
Rauma: Tindekaia og Søndrekai. Oppdrag utføres av J.O. Moen AS på vegne av RIR Næring
AS.
Vestnes: Skorgenes Kaier.
Oppdrag utføres av J.O. Moen AS på vegne av RIR Næring AS.
Kaianlegg på Midsund og Aukra vil tømming der avfall kan tømmes på rutegående biler
utføres av RIR Næring sitt søsterselskap RIR Transport AS ved behov.
Alle havner eller kaier kan betjenes av RIR Næring eller undern

VARSLING VED UØNSKET HENDELSE
Alle uønskede hendelser meldes straks i skriftlig form til vakt@molde-romsdalhavn.no eller
office@molde-romsdalhavn.no Ved akutte tilfeller vil dette meldes over telefon til
Havnevakta på telefon: 932 31 470.

AVVIKSBEHANDLING
MRH har eget system for registrering av avvik. Avvik registrert av avfallshåndterer blir
registrert i avfallshåndterers system (TQM) og videresendt MRH.
Avvik som følge av utilstrekkelige mottaksforhold blir behandlet fortløpende. Avviket blir
registrert i MRH sitt avvikssystem og behandlet ut i fra mottatt informasjon. Avvik som
omhandler avfallshåndterer blir elektronisk oversendt RIR Næring, som registrerer dette i
sitt system. Avviksshåndtering skjer i henhold til interne prosedyrer.
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AVFALLSGEBYRER
Avfallsgebyrer er beskrevet i MRH sitt havneregulativ.

INFORMASJON
Informasjon vedrørende mottak av avfall er lagt ut på vår hjemmeside www.molderomsdalhavn.no I tillegg vil avfallsplanen bli utsendt til aktuelle agenter i MRH sitt område.

MOTTAK AV AVFALL
Behovet for utplasserte avfallscontainere er gjort med vurdering i forhold til trafikk på den
enkelte kai. Antall utplasserte vil variere i forhold til dette behov. For Storkaia Molde,
Moldegård og Tindekaia vil innmelding av behov styre størrelse og antall containere, samt
løsning for sluttbehandling.

TYPE AVFALL
Type avfall som kan tas imot i havnen er beskrevet på side 13 og 14. Ved behov for annet
avfall må dette avklares med havnevakta som i dialog med RIR Næring vil avgjøre om dette
er mulig for aktuell kai.
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Storkaia Molde, Hamnegata 8, 10, 12 og Rekneskaia/Molde Gjestehavn

Type utstyr

Volum

Avfallstype

Plassering

Lukket container

8m3

Restavfall

Gjestehavn

Lukket container

10m3

Restavfall

Storkaia ISPS

Beholder

360 l.

Papir

Hamnegata 8

Beholder

360 l.

Restavfall

Hamnegata 8

Sekk

240 l.

Plast

Hamnegata 8

Beholder

140 l.

Papir

Hamnegata 10

Beholder

140 l.

Restavfall

Hamnegata 10

Sekk

240 l.

Plast

Hamnegata 10

Beholder

80 + 140 l.

Matavfall

Hamnegata 12

Beholder

660 l.

Papir

Hamnegata 12

Beholder

660 l.

Restavfall

Hamnegata 12

Sekk

240 l.

Plast

Hamnegata 12

Storkaia betjener ca. 1200 anløp pr. år. Det består i hovedsak av Turistskip, fiskefartøy og
Hurtigruten i fast rute. Gjestehavnen har ca. 130 gjesteanløp pr. år.
Avfall fra cruisebåter håndteres i eget system. Containere bestilles etter behov i forhold til
innmeldt mengde avfall og avfallstyper.
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Molde. Moldegård Havneterminal og Moldegård Havnevakt

Type utstyr

Volum

Avfallstype

Plassering

Lukket container

10m3

Restavfall

Moldegård Havnevakt

Lukket container

10m3

Restavfall

Moldegård Havneterminal

FA-container

10m3

Farlig avfall

Moldegård Havneterminal

Kaien på Moldegård betjener ca. 500 anløp pr. år. Det består i hovedsak av lasteskip,
fiskefartøy, prosjektfartøy og stykkgods. Skipene leverer minimalt med avfall.
Kaien kan bli brukt av cruiseskip og hurtigruten ved stor trafikk ved storkaia,
Avfall fra cruisebåter håndteres i eget system. Containere bestilles etter behov i forhold til
innmeldt mengde avfall og avfallstyper.
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Fræna. Harøysundet Terminal og Fiskerikai

Type utstyr

Volum

Avfallstype

Plassering

Lukket container

10m3

Restavfall

Harøysundet Terminal

Kaien på Harøysundet betjener ca. 320 anløp pr. år. Det består i hovedsak av lasteskip,
fiskefartøy, prosjektfartøy og stykkgods. Samt person og fraktebåt til Bjørnsund
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Midsund. Stormyra Industrikai

Type utstyr

Volum

Avfallstype

Plassering

Lukket container

10m3

Restavfall

Foreløpig ikke utplassert
pga. lav aktivitet.

Stormyra Industrikai betjener ca. 20 anløp pr. år. Det består i hovedsak av lasteskip,
fiskefartøy, prosjektfartøy og stykkgods.
Her er det ikke noe tilbud i dag, da aktivitet er lav. Ved behov leies Miljøtransport Midsund
inn for henting av avfall. Dette ordnes i MRH sin regi.
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Vestnes. Skorgenes Kaier

Type utstyr

Volum

Avfallstype

Plassering

Lukket container

10m3

Restavfall

Skorgenes Indre Kai

Kaien på Skorgenes betjener ca. 71 anløp pr. år. Det består i hovedsak av lasteskip,
fiskefartøy, prosjektfartøy og stykkgods.
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Aukra. Nautneset Kaier

Type utstyr

Volum

Avfallstype

Plassering

Lukket container

6m3

Restavfall

Nautneset Industrikai

Kaien på Nautneset betjener ca. 450 anløp pr. år. Det består i hovedsak av lasteskip,
fiskefartøy, prosjektfartøy og stykkgods.
Småbåtlaget og Østensjø Taubåt har egen avfallsløsning.
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Rauma. Tindekaia og Søndrekai.

Type utstyr

Volum

Avfallstype

Plassering

Ikke fast utstyr

Tindekaia, innside og utside betjener ca. 120 anløp pr. år. Det består i hovedsak av lasteskip,
fiskefartøy, prosjektfartøy, stykkgods og cruiseskip.
Kaien betjenes av lokalt avfallsselskap, J.O. Moen AS, og containere settes ut ved behov.

Kaier som ikke er nevnt her har kun sporadisk båtanløp og derfor ikke behov
for permanent løsning for avfallshåndtering. Ved behov settes det ut utstyr
for avfallhåndtering.
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Avfallstyper, næringsavfall, MRH.
PAPP
Skal inneholde: Ren og tørr papp
Innsamling:

I egnet innsamlingsutstyr, container, beholder eller sekk.

Anmerkning:

Forurenset papp leveres som restavfall eller farlig avfall

PAPIR
Skal inneholde:
Innsamling:

I egnet innsamlingsutstyr, container, beholder eller sekk.

Anmerkning:

Makulert papir er restavfall. Papir som er tilsmuset med olje skal
leveres som farlig avfall. (Oljeforurenset masse)

KOMPLEKSJERN
Skal inneholde:
Innsamling:

I egnet innsamlingsutstyr, container, beholder eller sekk.

Anmerkning:

FOLIEPLAST
Skal inneholde:
Innsamling:

I egnet innsamlingsutstyr, container, beholder eller sekk.

Anmerkning:

Ren blank foile leveres som egen avfallstype

EE-AVFALL
Skal inneholde:
Innsamling:

I egnet innsamlingsutstyr, container, beholder eller sekk.

Anmerkning:

Gjelder alt av ee-avfall. Med større megnder kabler skal dette
frasorteres.

RESTAVFALL
Skal inneholde: Brennbart restavfall.
Innsamling:

I egnet innsamlingsutstyr, container, beholder eller sekk.

Anmerkning:

Restavfall til forbrenning.

MATAVFALL
Skal inneholde: Matavfall
Innsamling:

I egnet oppsamlingsutstyr, container eller beholder.

Anmerkning:

Matavfall fra internasjonal trafikk skal håndteres etter
gjeldende regler for kat.1 avfall.
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Avfallstyper, farlig avfall, MRH.
OLJEHOLDIGE FILLER/TEKSTIL

SPILLOLJE

OLJEFILTER

LYSSTOFFRØR

MALING, LIM OG LAKK

SPRAYBOKSER
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Praksis ved levering av avfall på kaier tilhørende
Molde og Romsdal Havn IKS
Alle fartøy skal på forhånd melde inn behov til MRH enten med «wasteform» i SafeSeaNet
(SSN) eller pr. epost til vakt@molde-romsdalhavn.no

Fartøyene må avtale med havnevakta eller evt. kontaktperson på aktuell kai tidspunkt for
levering av avfall. Alle containere er låst, så en representant fra MRH må møte opp og låse
opp for mottak av avfall. Her blir det gjort kontroll at mengde er i samsvar med innmeldt
mengde, samt at avfallstype stemmer overens med det behov som er innmeldt.
MRH lagrer wasteform i eget system. MRH melder selv fra om behov for tømming av
aktuelle containere til RIR Næring. Alle oppdrag lagres i RIR Næring sitt system.
Miljøcontainer med farlig avfall tømmes ved behov og minst engang pr. år. Her blir normale
rutiner fulgt. Bestilling blir gjort og avfall blir registrert i avfallsdeklarering.no
Ved bestilling av matavfall fra internasjonal trafikk kat.1 meldes dette inn med eget
skjema. Denne bestillingen kommer pr. epost. Havnevakta melder inn behov og RIR
Næring setter ut utstyr til innsamling ut i fra oppgitt mengde.

FOR CRUISESKIP
MRH får bestilling fra agent, rederi eller lignende om mengde de ønsker å levere ved havna.
MRH sender bestilling til RIR Næring der dette skjema følger med. RIR Næring setter ut
oppsamlingsutstyr i henhold innmeldt volum. RIR Næring bekrefter bestilling og oppgir antall
og størrelse på utstyr som blir satt ut. Samt at klokkeslett for utsett og innhent blir angitt. (se
vedlegg side 22, Melding om transport)
Dette oppsamlingsutstyret blir ikke låst. Innhold blir kontrollert av RIR Næring, og ved
sammenblanding av matavfall blir alt innhold i aktuelt oppsamlingsutstyr omklassifisert til
kat.1 avfall og sendt til forbrenning. Havnevakta blir informert om avvik, det gjøres skriftlig
ved epost, samt at det blir registrert i RIR Næring sitt avvikssystem.
Bestillinger kommer i all hovedsak gjennom SafeSeaNet, med enkelt unntak. Bestillinger
fra cruisebåter godtas ikke om de ikke er i skriftlig og elektronisk form.
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Nedstrømsløsninger for typiske avfallstyper for MRH
Disse nedstrømsløsningene er gjeldende da avfallsplanen er produsert. Løsninger varierer i
forhold til kapasitet på mottaksanlegg og kontrakter hos aktuelle nedstrømsselskap. RIR
benytter seg kun av godkjente aktører som garanterer for korrekt håndtering av avfallet. RIR
med samarbeidspartnere jobber hele tiden for bedre løsninger som er mer miljøvennlig.
Avfallstype
Papir

Håndtering
Materialgjenvinning. Alt papir gjenvinnes til nytt materiale

Papp

Materialgjenvinning. Papp gjenvinnes til ny papp og sendes til Ranheim
Packaging
Materialgjenvinning og energigjenvinning. Plast sorteres i to varianter,
folieplast blank og næringsplast. Folieplast går til materialgjenvinng. Alll
næringsplast går til en ekstra sortering for høyere utnyttelse. Det som ikke er
mulig å materialgjenvinne går til energigjenvinning.
Energigjenvinning.
Biogass.
Energigjenvinning. Sendes direkte til forbrenning hos Tafjord Kraftvarme
Energigjenvinning. Samles og flises opp før transport med båt til aktuelt
mottaksanlegg.

Folie og næringsplast

Restavfall
Matavfall
Matavfall internasjonalt kat. 1
Treverk

Kompleksjern

EE-avfall

Materialgjenvinning. Kompleksjern er en samlebetegnelse for metall og jern
som sammenblandes. Dette går til sortering og gjenvinnes til nye metall og jern
produkt.
Materialgjenvinning. EE-avfall leveres til Renas

Glass og metallemballasje

Materialgjenvinning. Glass blir til bla. nye glassprodukt eller glassisolasjon.
Metall gjenvinnes til nytt metall.

Slanger, tauverk, fiberstropper o.l.

Deponi. Legges på deponi i Årødalen eller hos Vestnes Renovasjon.

Farlig avfall

Alt farlig avfall som bestilles gjennom RIR Næring sin regi håndteres av Børstad
Transport AS. MRH har egen samarbeidspartner på dette området.
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Håndtering av matavfall fra internasjonal trafikk kat. 1.
Mottak av matavfall fra internasjonal trafikk skal avtales på forhånd med havnen. Avfallet
skal legges i lukket container, og skal uten ekstra håndtering fraktes direkte til forbrenning
på godkjent anlegg,
Det skal alltid følge med et handelsdokument, og original skal følge transport til forbrenning.
RIR Næring sine interne rutiner for håndtering.
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Krav fra myndigheter.
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Dokumenter til bruk ved transport
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Bestillingsskjema gjennom SafeSeaNet.
Gjøres elektronisk på safeseanet.no
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Krav til kvalitet på matavfall kat.1.
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AVVIKSSKJEMA
Påstand om utilstrekkelige mottaksforhold for avfall.
Havn (navn på havn i henhold til havneliste):_______________________________________
Havneansvarlig:______________________________________________________________
Evt. ansvarlig for avfallshåndtering:_______________________________________________
Fra hvilket krav eller hvilken lov/forskrift/intern prosedyre/instruks gjelder avviket?
___________________________________________________________________________

Beskriv avviket:

Forslag til tiltak:

Avvik oppdaget (dato)____/____ 20____

Skjema utfylt av (blokkbokstaver) :______________________________________________

Sign:________________________________________
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