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Møte i regi av Ren Marina og PURA 02.03.2011: 
 

Miljøarbeid i marinaer i indre Oslofjord 
 
 
Notater fra møtet: 
 

Ren Marina (RM) innledet med å informere om miljøtilstand rundt marinaer/opplagsplasser 
og mangler vedr. avfallshåndtering og spredningsreduserende tiltak. 
Hva kan gjøres for å bedre på situasjonen, tiltak, holdningsskapende arbeid, informasjon. 
Hensikten med møtet er å samles om felles strategi, knytte kontakter og finne løsninger på de 
utfordringer og problemer vi står ovenfor 
RM informerete om løsninger, samarbeidspartnere og hvordan RM jobber. 
 
Knut Bjørnskau, PURA, informerte om PURAs arbeid, nedslagsfelt, EU-regler og samarbeid, 
refererte til miljøundersøkelser fra fjorden og miljøtilstand. Tiltak på marinaer/opplagsplasser 
viktig bidrag for en renere fjord. 
 
Eivind Berg, Jotun, informerte om hvordan beskytte seg ved påføring/fjerning av bunnstoff, 
påvirkning av miljø avhenger av de tiltak som settes inn på land ved vedlikehold og 
holdninger knyttet til dette. Tilgjengelighet på utstyr, avfallssystemer og informasjon avgjør 
belastningen på miljøet. 
 
Henriette Givskud/Kari Skogen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Agnes Bjørnstad, 
Fylkesmannen i Buskerud, informerte om lover, regler og forskrifter. Ny havneforskrift 
gjelder også fritidsbåter. Økt fokus på tilsyn i tiden fremover. Krav om avfallsplaner med 
godkjente avfallsløsninger vil få høy prioritet. 
 
Anne Hamouni, Friluftsetaten, Oslo kommune, informerte om deres arbeid. Informasjon har 
gått til marinaer/opplagsplasser som de har ansvaret for. Friluftsetaten og RM er godt i gang 
med arbeidet. 
 
Emily Robertson, Hold Norge Rent, ønsket mer fokus på marin forsøpling generelt. Plast 
påfører miljøet stor skade - ref. rapport fra KLIF/DN (”Kunnskap om marint søppel i Norge 
2010”, TA-2753/2011). 
 
Jan Erik Næss, Kongelig Norsk Seilforening informerte om hvilke tiltak de har på plass. 
Miljøstasjon, spyleplass, slipemaskin/støvsuger, null-utslippsbåt og miljøvennelig diesel 
(GTL). Holdningsskapende arbeid viktig. 
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Aud Helland, Rambøll, viste til miljøundersøkelser fra en rekke steder langs kysten, fra 
marinaer, større havner og industriområder. Informerte om hvilke stoffer man finner og litt 
om effekt og akkumulering i næringskjeden, 
 
RM oppfordret representantene fra kommunene om en avklaring fra sin administrasjon / plan- 
og bygningsavdeling vedr. hvordan unngå stans ved igangsetting av tiltak. Miljøstasjon 
søknadspliktig? Fast eller midlertidig installasjon? Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune 
mener det ikke er nødvendig å søke om tillatelse til utplassering av miljøstasjoner, siden dette 
dreier seg om avfallshåndtering. Alle kommuner var enige om at dette er en smidig ordning.   
 
 
 
Tilstede på møtet var: 
 
Fylkesmannen i Buskerud (FMBU): Kirsten Kleveland og Agnes B Bjørnstad 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA):  Henriette Givskud og Kari Skogen 
Asker kommune: Ragnar Vadseth og Tore Adamsen 
Bærum Kommune: Tone Bye Moen, Leiv Henry Moe 
Ås Kommune: Lillan S. Hansen 
Oppegård kommune: Audhild M. Leistad 
Nesodden kommune: Berit Haga Vikanes 
Oslo kommune v/Friluftsetaten: Torgeir Hustad, Morten Anker Nilsen, Anne Hamouni, 
Heidi Kristiansen, Kjetil Jensen, Diduk Johannesen 
Hold Norge Rent: Emily Robertson 
Småbåtutvalget: Dagfinn Karlsen 
Kongelig Norsk Båtforbund (KNB): Hege Reinertz Lunde, Jan Siiger Larsen 
Jotun AS: Eivind Berg 
Vellenes fellesorganisasjon (VFO): Eivind Bødtker 
Kongelig norsk seilforening (KNS): Jan Erik Næss 
Rambøll: Aud Helland 
PURA: Knut Bjørnskau 
Ren Marina: Thomas Hartung 
 
 
 
 
  
 
Referent: 
Thomas Hartung, 
daglig leder, Ren Marina       


