
Sikkerhetsveileder

Strandrydding 2020



Hvordan sikre at 
strandrydding 

foregår på en trygg 
måte for frivillige og 

renovatører?

Sikkerhetsveilederen 
forbereder rydderen 
på hva en kan finne i 

fjæra og hvordan 
dette skal håndteres 

på en forsvarlig 
måte.

Les innholdet og del videre 
med de du skal rydde med! 

Slik unngår vi ulykker for 
de frivillige og for 

renovatørene som skal 
hente og/eller 

viderebehandle oppsamlet 
marint avfall. Takk for 

innsatsen!
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Innhold

Viktige telefonnumre
Ambulanse: 113
Politi: 02800
Giftinformasjonen: 22 59 13 00
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Hva mener vi med farlig avfall?

Farlig avfall er avfall med kjemiske 
egenskaper som kan forårsake 
forurensning, eller som kan skade dyr 
eller mennesker. Reno-Vest kan ta imot  
farlig avfall, men vil ikke hente det.

Eksempler på farlig avfall man kan finne under strandrydding:

• Ukjente væsker

• Olje

• Batteri

• Nåler og andre spisse gjenstander

• Medisiner

• Militært utstyr

• Trykkbeholdere

• Blekkpatroner

• Elektronisk avfall og hvitevarer

PS: Skarpe gjenstander som spiker og kniver er ikke «farlig avfall» selv 
om de kan føre til skade på dyr og mennesker. Vi går likevel gjennom 
håndtering av slike gjenstander i veilederen.
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Hva gjør man når man finner 
farlig avfall under strandrydding?

Ukjente væsker

Under strandrydding i Vesterålen og Lødingen er det 
svært vanlig å finne flasker, kanner o.l. med ukjent 
flytende innhold. Fordi vi ikke vet hvor dette avfallet 
kommer fra er det viktig å være føre var. Hold 
beholderen lukket og separat fra det andre 
innsamlede avfallet. Åpner man den kan man i verste 
fall risikere at innholdet er noe som reagerer med 
luft, er etsende eller har andre uheldige 
konsekvenser. Pass spesielt på at barn ikke åpner 
beholdere de måtte finne. Lever som farlig avfall.

Olje, malingsspann o.l.

Olje finner man både på kanner og oljefat i fjæra. Den 
er miljøfarlig og må behandles deretter. Legg separat 
fra annet avfall. Bruk hansker ved håndtering. Lever 
som farlig avfall.

Det vil komme an på avfallstypen. Gjennom de 
neste sidene forklarer vi hvordan man best 
håndterer farlig avfall som man kan finne under 
strandrydding. Har du funnet noe som kan 
være farlig, men du ikke er sikker? Lever som 
farlig avfall.
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Batteri

Batteri inneholder miljøskadelige stoffer. I tillegg kan de 
inneholde restenergi som kan føre til brann om batteriet 
kommer i kontakt med annet avfall. Derfor er det veldig 
viktig at disse ikke legges sammen med ordinært avfall. 
Bruk hansker ved håndtering. Bilbatteri er ikke uvanlig å 
finne under strandrydding. Lever som farlig avfall.

Blekkpatroner

Blekkpatroner inneholder miljøskadelige stoffer som må 
tas ut av kretsløpet. De må sorteres for seg og leveres som 
farlig avfall. Bruk hansker ved håndtering. Lever som farlig 
avfalll.

Trykkbeholdere og gassflasker

Trykkbeholdere og gassflasker må meldes inn til 
koordinator. Er de gammel og rusten etter mange år i 
naturen kan det gå hull på dem ved håndtering. Ved å gi 
beskjed til oss kan vi sørge for at disse blir innhentet på 
forsvarlig måte. De må under ingen omstendigheter legges 
i container eller miljøsekk. Om de går uoppdaget inn i en 
kvern på en renovasjonsbil eller på anlegget kan det i 
verste fall føre til eksplosjon. Reno-Vest kan ikke ta imot 
disse på gjenvinningsstasjon.

Elektronisk avfall og hvitevarer
Spesielt under dykkeaksjoner kan man finne gamle synder 
som kjøleskap o.l., men elektronisk avfall som PC-skjermer 
finner vi også i fjæra. Disse inneholder ikke bare 
miljøfarlige stoffer, men også verdifullt materiale som kan 
brukes på nytt. Lever som farlig avfall.

Militært utstyr

Granater og miner kan fortsatt ligge igjen fra krigen og er 
svært farlige. Ikke rør! Kontakt politi på tlf 08200.
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Sprøytespisser
Legg i tett beholder om mulig, for eksempel en tom 
flaske du har funnet. Bruk hansker og pass på at 
barn ikke rører disse. Leveres som farlig avfall.

Medisiner
Disse leveres på apotek.

Skarpe gjenstander (spiker, nål, kniv osv.)
Leveres ikke som farlig avfall, men legg i tett, tom 
beholder om mulig. På denne måten unngår vi at 
renovatører skader seg ved håndtering når avfallet 
skal sorteres. Pass på at barn ikke rører.

Hvordan levere farlig avfall på 
gjenvinningsstasjonen

1. Registrer aksjon på ryddenorge.no for å få 
aksjonskode

2. Pass på at du har sortert farlig avfall for seg
3. Oppgi aksjonskode i kundemottak på 

gjenvinningsstasjon
4. Oppgi hva slags farlig avfall du har funnet og i hvilken 

sekk det ligger
5. Følg instrukser fra kundemottak
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Har du funnet farlig avfall som ikke er listet opp her? 
Kontakt oss så vi kan oppdatere sikkerhetsveilederen!

https://ryddenorge.no/


Hvordan levere farlig avfall når du 
har ryddet i container eller 
miljøsekk

1. Registrer aksjon på ryddenorge.no for å få aksjonskode. 
Koden må videreformidles til koordinator i aktuell 
kommune når du er ferdig å rydde.

2. Pass på at du har sortert farlig avfall for seg. Det må ikke 
ligge oppi container eller miljøsekk, men plasseres ved 
siden av.

3. Lever selv eller gi beskjed til koordinator i aktuell 
kommune om hva slags farlig som er funnet, hvor mye 
og hvordan det er plassert.

4. Alt som ikke er farlig avfall skal oppi containeren eller 
miljøsekken og det må ikke overfylles. Dette er for å 
unngå overbelastning av våre renovatører.

5. Når du bruker miljøsekk ønsker vi alltid bilde av sekken 
og hvordan den er plassert, helst avmerket på kart slik 
at det ikke er tvil når den skal hentes. Den må plasseres 
så nær vei som mulig og på en slik måte at et stort 
kjøretøy kan stoppe for å heise den opp uten at det 
oppstår farlige situasjoner.
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https://ryddenorge.no/
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Å rydde med barn

Ekstra forholdsregler bør tas når man rydder med barn. 
Noen eksempler er:
• Barn må ikke håndtere farlig avfall – spesielt spisse 

gjenstander, nåler, medisiner, ukjente væsker og 
trykkbeholdere

• Man bør avklare en grense på hvor barna kan gå
• Barn som ikke er svømmedyktige og de aller yngste 

skal alltid ha på redningsvest
• Barn må ikke åpne flasker o.l. som de måtte finne

Takk for at du bidrar til et rent 
Vesterålen og Lødingen!

Bilde: VectorStock



Kontaktinformasjon koordinatorer 2020

Andøy: Kristin Krey
kristin.krey@andoy.kommune.no
91 79 43 83

Bø: Martin Nielsen
martin.nielsen@boe.kommune.no
76 11 43 02

Hadsel: Stokmarknes Vel ved Kate Adolfsen-Trabelsi
kateadolfsen@yahoo.no
91 64 57 65

Lødingen: Håkon Pettersen
hakon.pettersen@lodingen.kommune.no
98 85 82 96

Sortland: Raina Kristensen
raina.kristensen@sortland.kommune.no
76 10 91 11

Øksnes: Einbjørn Lakså
einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no
76 18 50 60
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Tilskudd fra Miljødirektoratet gjør det 
mulig for oss å holde kysten vår ren
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