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3. PROSEDYRE FOR MOTTAK OG INNSAMLING (en detaljert beskrivelse av 
prosedyrene for mottak og innsamling av avfall og lasterester fra skip) 

 
 a) Leveringsprosedyrer - Informasjon fra NH IKS til skip; 

• produksjon av informasjonsmateriell til bruk på  skip; 
- infoskriv/folder/brosjyre om leveringsprosedyrer, mottak, etc. – sendes 

samtlige reg. brukere av Nordfjord Havn 
- infoside på internettportalen for Nordfjord Havn IKS. 
- oppslag på kaier, info.-materialer der tilgjengelig 

 
 b) Klarering fra skip; 

• registrering(loggføring) av avfall i PortWin  
• klarering pr. mail/radio/tlf./fax. fra anløpende skip til NH IKS 
• klarering dir. fra skip til avfallsmotaker, for eks. oljeselskap. 
• Lev. av ”ikke klarert” avfall loggføres i PortWin. 
 
 
 

           c) Utstyr/innretninger for mottak, beliggenhet, kapasitet; 
• Fiskerikai, Måløy – utstyr/innretning/kapasitet 

- 3 stk. containere for sortering papir/papp, plast og våtavfall/restavfall. 
• Måløyhopen, Måløy 

- 2 stk containere à 600 liter for restavfall småbåter.  
• ICT , Måløy – utstyr/innretning/kapasitet 

- 1 stk. containere levering restavfall. 
- 1 stk. containere levering papir/plast 

• Trollebø Havneterminal, Deknepollen 
• Trollebø III Indeustriområde, Deknepollen 

 - utstyr/innretning/kapasitet 
- 1 stk. containere for restavfall. 

• Cruisekai Olden 
- 2 stk. containere for sortering papir/papp/plast og restavfall. 
- 3 stk. små containere for besøkende, turister, etc. 

• Kommunal kai Borgundvåg Selje 
- 1 stk. containere for restavfall. 
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d) Avtaler med andre aktører i havna.  NH IKS bruker eksisterende anlegg og 
bedrifter med etablerte system for håndtering av avfall.  Følgende bedrifter har 
mottaksordninger innfor sine produktområder; 
• Oljeselskaper; 

- Hydro/Texaco 
- Shell 
- Statoil 

• Forhandlere av EE-produkter 
- Elkjøp AS 
- Expert 

• Skipsagenter  
- Måløyterminalen AS 
- Bring Cargo AS 
- Nordfjord Service Terminal AS 

           e) Avtaler med aktuelle avfallsmotakere; 
• Retura NoMil  
• Norsk Gjenvinng AS 
• Franzefoss Gjenvinning AS 
• Tenden Container og Gjenvinning AS 
• Miljøservice AS 

 
f) Avtaler med kommuner.  

• Vågsøy 
• Selje 

NH IKS har pr. i dag avtale med Selje kommune om arrangement for mottak og 
håndtering av avfall på den off. kaia i Borgundvågen, Selje, jfr. vedl. nr. 8. 

• Eid 
• Stryn 
• Gloppen 
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