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Generelt
 Det er opprettet 2 permanente miljøstasjoner på hensiktsmessige steder på Drammen
havns kaianlegg på Holmen, se 10.2.2 Avfallsplan Drammen havn - Mottaksanleggenes
plassering. Begge stasjonene har oppsamlingsutstyr for de typer avfall som inngår i
kategorien ”no Spesial fee”, se 10.2.1 Avfallsplan Drammen havn - Liste over avfall,
lasterester, fraksjoner som vanligvis behandles. Miljøstasjonene består av lukkede og
låsbare miljøcontainere med dører, samt egne containere for ulike fraksjoner.
 I miljøcontaineren plasseres det beholdere med lokk for oppsamling av matavfall,
glass/metall, elektronikk, batterier, samt UN godkjente fat til farlig avfall.
 For annet avfall benyttes ulike oppsamlingsutstyr som for eksempel beholdere og egne
avfallscontainere
 Alt utstyr i miljøcontainerne er merket med symboler samt fraksjonsnavn på engelsk og
norsk.
Håndtering
 Avfall sorteres om bord på båtene, og fraktes til nærmeste miljøstasjon.
 Agenten/skipsmanskapet henter nøkkel til gjeldende miljøcontainer i Vaktsentralen slik at
båten får levert avfallet.
Tømmerutiner
 Alle miljøstasjoner inspiseres av havneoppsynet nærmest daglig, og det bestilles tømming
ved behov. Dette bestilles enten på telefon, eller internett via Drammen havns egen portal
hos Norsk Gjenvinning AS.
 Det benyttes komprimatorbil til restavfall, skapbil til farlig avfall og annet stykkgods.
 Farlig avfall deklareres av Norsk Gjenvinning AS sin sjåfør.
 Ved behov for å håndtere større mengder rene fraksjoner benyttes det containere.
Restavfall
 Komprimatorbil som tømmer restavfall skal være tett.
 Ved søl benyttes absorberende midler for å fjerne flytende væske fra restavfall.
 Brukte absorbenter legges i plastsekker som forbrennes sammen med resten av avfallet.
Avvik
 Fartøy som ikke sorterer avfall, kan bli ilagt en ekstraavgift for å dekke inn havnens
utgifter ved håndtering av avfallet. Fartøy kan også bli nektet å levere avfall, men vil
allikevel bli belastet for avfallsgebyr.
 Fartøy som mener mottaksforholdene i havna ikke er tilstrekkelige, skal melde fra om
dette til Drammen havn på eget avviksskjema. Se 10.2.6 Avfallsplan Drammen havn Report of insufficient waste reception facilities.
 Innrapporterte feil og mangler vil bli behandlet i Drammen havns internkontrollrutiner og
statistikkføring. Drammen havn skal innen tre uker gi tilbakemelding om hvordan avviket
vil bli løst
 Drammen havn rapporterer avvik vedrørende renovasjonstjenestene fra Norsk
Gjenvinning AS, avd. Drammen til kundesenteret i Drammen på telefon 09700.

