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Produksjonsbeskrivelse for 
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Hensikt: Dokumentet beskriver hvordan bedriften håndterer og gjennomfører sin miljøsanering 
av alle skip og fritidsbåter. Dokumentet skal sikre at alle arbeidsoppgaver som innefattes i 
miljøsanering av båter gjennomføres på korrekt måte og i rett rekkefølge. Flytskjemaet viser 
bedriftens flyt i vårt arbeid med miljøsanering av skip og fritidsbåter. 
 
Omfang: Alle skip og fritidsbåter som skal saneres.  
 
NR Handling/Beskrivelse Ansvar Ref 
    
1 Før sanering   
1.1 Inspeksjon / miljøkartlegging. Estimering av 

avfallsmengde.  
Driftssjef/ 
prosjektleder 

* 

1.2 Kapasitet for metallagring og i beholdere sjekkes 
opp mot estimert avfallsmengde. Ved behov for 
tømming kontaktes mottak for tømming.  

Operatør * 

1.3 Underleverandører kontaktes for uthenting av 
eventuelle gasser. Arbeidet planlegges for rask 
miljøsanering.  

Driftssjef/ 
prosjektleder 

 

2 Miljøsanering   
2.1 Batterier og annet el-materiell med utslippsfare 

samles inn og lagres i beholder. 
Operatør * 

2.2 Eventuelle gasser tappes og hentes ut av 
underleverandør.  

Underleverandør  

2.3 Oljefilter og andre filter demonteres og plasseres i 
respektive beholdere. 

Operatør  

2.4 Drivstoff, olje og andre vesker tappes og lagres på i 
sine respektive beholdere.  

Operatør * 

2.5 Annen innredning, trevirke og lignende hentes ut å 
lagres på sine respektive plasser. 

Operatør  

2.6 Skipene hugges og lagres etter metalltype. 
(Glassfiber knuses tilstrekkelig til containerlagring) 
Eventuelle deler vaskes for å oppnå tilstrekkelig 
renhetsgrad for lagring.  

  

3 Etterarbeid   
3.1 Lagrede materialer samles på respektive plasser til 

lagringsmengden er tilstrekkelig til å kunne 
videresendes til godkjent mottak.  

 * 

 
*Det vil foreligge prosedyrer / planer / retningslinjer for gjennomføring av arbeidet i 
internkontroll når den er ferdig utviklet. 



 

 

Dokumentkategori Side  2  av  3 
Søknadspapir 
Dokumentnavn: 
Produksjonsbeskrivelse for 
miljøsanering av skip og 
fritidsbåter 

 

Skrevet ut: 14.07.2020 

Flytskjema for metallskip 
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Flytskjema for fritidsbåter / skip med glassfiberinnhold 

 


