
Utslipp til sjø 
fra skipsfart i 

verdensarvfjord

Innlegg fra Stranda kommune 

v/Cato Andersen



Krav til nullutslipp

• Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare 
innretninger

• § 10a.Særlige regler om utslipp av kloakk og gråvann i 
verdensarvfjordene
• For skip med bruttotonnasje 400 eller mer eller som er 

sertifisert for mer enn 15 personer, er det ikke tillatt å slippe 
ut kloakk i verdensarvfjordene

• For skip med bruttotonnasje 2500 eller mer og som er 
sertifisert for mer enn 100 personer, er det ikke tillatt å slippe 
ut gråvann i verdensarvfjordene. Med gråvann menes her 
vaskevann fra oppvask, håndvasker og andre vasker, dusjer, 
vaskeri og badekar og lignende.

• Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad fram til 2024 gi 
tidsavgrenset tillatelse til utslipp av kloakk i 
verdensarvfjordene til skip som betjener ruter på anbud, og 
til skip som driver etablert fjordcruise der.



Verdensarv - UNESCO

• Gjennom stortingsmelding «Meld. St. 35 (2012-
2013), Framtid med fotfeste» blir det slått fast at 
verdsarvsområda skal ha ein høg status i Noreg og 
fungere som eit eksempel for beste praksis. Meldinga 
lyder slik: 

• «Det norske ambisjonsnivået for å gjennomføre 
forpliktelsene som følger av konvensjonen, er 
høyt: Norske verdensarvområder skal utvikles som 
fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og 
kulturminneforvaltning, jf. St.meld. nr. 26 (2006–
2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand.»



Dagens situasjon

• Geiranger tettstad - Geiranger sentrum til Hotell Utsikten. En
større andel av nettet i sentrum består av pumpeledninger. 
Renseanlegget benytter Salsnesfilter, og har en kapasitet på 4 
000 pe.

• Hellesylt tettstad - Hellesylt sentrum til byggefeltet nordvest
for Hellesylt. Direkteutslepp med planar om å etablere løsning
innen 2023. Prosjektering er planlagt med oppstart i 2020. Ligger 
utenfor verdensarvområdet.

• Stranda tettstad - fra renseanlegget i Stranda sentrum til
Hevsdalen hytteområde, Svemorka industriområde og Helsem 
byggefelt. Renseanlegget nyttar Salsnesfilter, og har en kapasitet
på 18 000 pe. Ligger utenfor verdensarvområdet.



Utfordringer

• Nullutslippskravet gjelder kun fra båter, og kun
innenfor verdensarvområdet.

• Der cruisskipet ligger på bildet, er det lov å for ferge
og hurtigruteskip å slippe kloakk og gråvann

• Kommunale renseanlegg har ikke tilsvarende krav
som skipsfarten

• Plassmangel – Geiranger sentrum har allerede store 
utfordringer med masseturisme. 

• Vilje fra båteier til å betale – selvkost!



Mulighetsstudie

• Kommunen må få klarhet i flere punkt

• Samarbeid med andre kommuner – Fjord og 
Sykkylven?

• Samarbeid med bransjen? Nye tekniske løsninger.

• Må der etableres lokal forskrift, jf. Verdensarvområde 
som fyrtårn?

• Vurderinger knytt til belastning for resipient og 
mottaksanlegg

• Mulighetsstudien er utlyst – fremdeles ingen som har tatt på 
seg oppdraget


