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Til deg som leier ut
- fritidsbolig og airbnb til turister
Våren 2018

Nyttig å vite for deg som leier ut!
Som utleier er du kanskje den første, og viktigste
informasjonskilden til Lofoten for dine gjester.
Det innebærer ikke bare å fortelle om de flotte turmålene,
men også om hvordan vi skal ta vare på naturen.
Avfallshåndtering under oppholdet og ”sporløs” ferdsel
er to vikige felt som turister og andre tilreisende
trenger kunnskap om. Dermed blir du en viktig
brikke for å ta vare på det vakre vi har!

God avfallshåndtering er den beste løsning på
forsøplingsproblematikken
For det er ikke plast og annet avfall som er problemet, det er summen av alle
enkelthandlinger som fører til at avfall kommer på avveie! Enkelthandlinger som følge
av dårlige holdninger, uvitenhet eller vanvare, eller kombinasjonen av disse.
Informasjon og økt kunnskap er viktige element for å få denne adferden endret. Og som
utleier er du en viktig brikke for å dele denne kunnskapen til den delen av turismen som
velger privat overnatting når de besøker Lofoten. Derfor er det viktig med kjennskap til
eksisterende infrastruktur for avfallshåndtering for de ulike ferie formene.

Vi er avhengig av at ”avfallseier” kaster riktig!
Man blir ikke sterkere enn det svakeste ledd, og det svakeste ledd er helt klart den som
har avfall som skal kastes og ikke vet hvordan! Vi har et prinsipp i Norge som heter
”forurenser betaler”-prinsipppet. Og i det ligger det at avfallseier har et ansvar for å sørge
for at avfallet kommer til et godkjent mottak, enten til et avfallsmottak direkte, eller
gjennom avfallsløsninger som utplasserte avfallsdunker og -containere, men for spesielle
målgrupper eller avfallstyper. Hverken den tomme snusboksen til en privatperson,
isoporen fra en byggeplass eller malingsbøtta etter vedlikehold av en privat rorbu, må
havne på avveie.

Vi trenger DEG til å formidle kunnskap
til turister og andre tilreisende!
Hvordan avfallsløsninger er tilrettelagt varierer fra sted til sted. Siden du kjenner systemet vi
benytter i Lofoten, er det flott om du kan formidle dette videre til dine gjester. Det gjelder utleie
både til turister og f.eks fremmedarbeidere. Informasjonsebehovet gjelder både avfallshåndtering ved overnattingsenhet, og hvis man ferdes i Lofoten for øvrig.
For tips, se gjerne www.las-lofoten.no og/eller www.sortere.no
Og så må det nevnes at et Lofoten uten forsøpling øker attraktivteten både for alle som
har valgt å bosette seg her, og for destinasjonen som ”besøktsmål” for turister og andre,
Vi ønsker å gi et godt inntrykk av Lofoten og alle som bor her!

Avfall kan være så mangt, men det er viktig at det ikke kommer på avveie. Turister får
skylden for mye av det som de lokale har gjort. Vi håper slike bilder hører historien til
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Abonnement vs fritak for fritidsbolig
Har du en bolig som du ikke benytter som bosted, dvs. at du har folkeregistrert adresse et annet
sted, og som du enten benytter til feriebolig selv og/eller leier ut, er det mulig å søke fritak for
renovasjon. Betingelsen er da at boligen ikke er i bruk mer enn tilsammen 3 måneder i løpet av et
år, og eier må fortsatt sørge for at avfall som oppstår blir levert til godkjent mottak. Med godkjent
mottak menes i praksis at man kan velge mellom å benytte den gule ekstrasekken, levere direkte på
miljøstasjonen og benytte abonnementsløsning. Abonnementsløsningen gir den beste muligheten
for kildesortering, siden det er bare i Haugen man kan motta utsortert matavfall. Vi er klar over at
noen velger å ta avfallet med seg ”hjem ” og putte i egen dunk. Det er ”innafor”, men upraktisk når
regelmessigheten på avfall som oppstår øker ved utleie, eller man bor langt unna.
For fritidsboliger beliggende i et område regulert kun for dette, er man p.t. fritatt for pålagt
renovasjon. Men på fritidsboliger i nærheten av vei hvor renovasjonsbilen kjører, har eier likevel
mulighet til å benytte seg av abonnement ved å anskaffe dunker til de ulike avfallstypene.
I LAS så får vi fra tid til annen henvendelser fra leietakere som ønsker å sortere
avfallet, både fra de som er vant til dette fra andre steder i Norge, og de som har miljø som fokus.
Sortering av avfall er et verktøy for bedre ressursutnyttelse av avfallet.

”Forurenser betaler”-prinsippet!
Selv forurensningsloven bygger på ”forurenser betaler”prinsippet, og det er viktig at dette prinsippet råder. At man tar
ansvar for at det blir ryddet opp gjelder både hjemme for eget
avfall og ved større store prosjekter drevet av næringsaktører.
Det betyr i korthet at den som eier eller ”lager” avfallet, har
ansvaret for å sørge for at dette kommer til godkjent mottak. I
tillegg er det også forbudt å forsøple. Vi har miljømyndigheter
som da kan pålegge opprydding der privatpersoner eller
bedrifter må ta regnigen for at dette gjøres.

Definisjonen av turisme/turistreise
En turist er oftest assosiert med feriereiser, men visste du at en turistreise
faktisk har en mye videre definisjon? I følge SSBs definisjoner (Tom Granseth, Reiseliv- Definisjoner, SSB.no) er en turistreiser definert som:
1) en reise til og opphold på steder som er utenfor det området hvor
den reisende til vanlig ferdes, og..
2) …hvor reisen er sammenhengende og har varighet på under ett år.
Det betyr i praksis at turer til f.eks nabokommunen også defineres som
turistreise såfremt du ikke har arbeidssted der. Reiser i forbindelse med
arbeid, som deltakelse på kurs og konferanse utenfor ordinært arbeidssted inngår derimot. Det er heller ikke nødvendig å ha overnatting borte fra
hjemmet for å være turist.
Det betyr også at hvis du har besøk av venner og familie fra andre
steder, så regnes de som turister når de er på besøk i Lofoten. Og familie
og venner som er på besøk benytter også de godene som Lofoten har å
tilby, som f.eks turterrenget eller prøve fiskelykken. Når man ser på turisten
på denne måten, ser man at det også er forskjell i behov for fasiliteter til
avfall. En ”bussturist” som deltar på en organisert tur hvor alt er tilrettelagt
har et helt annet behov enn en ”teltturist”
Unntaket fra ”turistreiser” er, for ordensskyld, reiser i forbindelse med
sykehusopphold foreskrevet av lege, utplasserte militære styrker, diplomater og ambassadepersonell. Heller ikke personer som krysser landegrenser på vei til og fra arbeid, nomader og flyktninger, besetning på fly/tog
som krysser grenser, samt transittpassasjerer regnes som turister.

Ulike fasilitetsbehov til avfallshåndtering
For turister som kommer til Lofoten via E-10, har Statens Vegvesen lagt
til rette med både toalettforhold, tømming av bobil og mottak av ”husholdningsavfall fra ferien”.
På sterkt besøkte offentlige steder og populære utfartssteder er det
kommunen som har ansvaret for å sørge for oppsetting og tømming av
avfallsbeholdere.
Drivere av dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og liknende utsalgssted
må sette opp avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet, og jevnlig tømme
disse.
Også drivere av leirplass eller annet turistanlegg har plikt til å sette opp og
tømme avfallsbeholdere.
Herunder også å foreta en rimelig nødvendig opprydding i området.
(Kilde: Forurensningsloven)

Septic dump station
for caravan

Waste container for
travellers

Public toilet

Waste container for
the guest marina

Septic dum
for carava

Septic dump station
for caravan

Public toil

Waste conta
travellers
Septic
dump sta

for caravan

Public toilet

Når ”nøden” er størst
- og man trenger et toalett...
Det er ikke alltid like lett å være tilreisende og dermed ikke
være lommekjent i området. Vi har derfor etablert en nettside hvor
man kan finne ut hvor man kan kaste avfallet, tømme bobiltoalettet og finne et
offentlig toalett. Klikker man inn på ikonene finner man også eventuelle sesongbegrensninger, og
eventuell kostnad for å benytte dette.
Kartet er et hjelpemiddel spesielt til de som ferdes med bobil, campingvogn eller med telt i bagasjen.
Og er et hjelpemiddel til at avfall og ekskrementer ikke havner på avveie og skaper sjenanse for både
fastboende og tilreisende, i tillegg til problematikken med forsøpling.
Kartet ligger på www.cleanuplofoten.no/map

Gulsekken - ekstrasekk for restavfall
Gule sekker til restavfall er en løsning for dere som ikke har abonnement, eller som har ekstra mye
avfall en måned. De koster kr 80,- pr stykk som da dekker både selve sekken og avfallet i den.
Sekken kan da settes ut på restavfallsruta eller fritt leveres på våre miljøstasjoner.
Sekkene er til salgs på kommunes servicetorg ved rådhuset i Moskens, Flakstad og Moskenes, i tillegg
på en rekke dagligvarebutikker, LAS Miljøstasjoner og LAS sitt kontor på Leknes.
Følg med på tømmekalenderen når restavfallet hentes. Tømmekalender ligger også på nettsiden vår
www.las.lofoten.no

Sporløs ferdsel
”........Han (hun) plikter å se etter at han (hun) ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende
eller føre til skade eller ulempe for noen....”
				

Utdrag fra Friluftsloven

”Please leave nothing but footprints, take nothing but
pictures/memories”

Ordtak - ukjent opphav.

På godt norsk: Ikke etterlat noe annet enn fotavtrykk, ikke ta
med deg noe annet en bilder/minner.
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Strand- og kystrydding av herreløst avfall
Vi får stadig henvendelser fra tilreisende som ønsker
å bidra med rydding. Samtidig som vi i år også har
fått henvendelse fra utleiere som ønsker å legge til
rette for at turister får bidra med rydding.
For å bidra er det viktig:
1) Meld fra hvor det ryddes og hvem som er
kontaktperson, på forhånd.
2) Bruk skjema for registrering av avfallet som blir
ryddet. Skjema får du hos LAS eller det kan hentes
på nettet på www.cleanuplofoten.no/marintavfall
3) Sørge for at avfallet kommer til godkjent mottak,
enten ved at man selv frakter eller avtaler transport
med Clean Up Lofoten på forhånd.
Vær klar over at hvis det er ønskelig å rydde privat
strand- eller kystlinje så må grunneier kontaktes på
forhånd. Vær også klar over at dette tilbudet gjelder
kun herreløst avfall, og at forsøpling hvor eier er
kjent, samt steder med dumping/søppelbål-plasser

Fakta:
2011-2017: samlet nesten 180 tonn
2017:
 46 721 kg ryddet
 125 ryddeaksjoner
 1 353 personer deltok
 117 km ryddet
 51 631 registrerte artikler ryddet
Topp 10:
 Tau u/50 cm			
 Drikkeflasker i plast med
utenlandsk design		
 Isoporbiter > 5 cm		
 Drikkeflasker i plast med
norsk design		
 Tau o/50 cm		
 Matemballasje i plast
 Korker (brus etc.)
 Garnringer/flottører
 Pakkebånd, strips		
 Lokk/kork emballasje

15,8%
10,4%
9,0%
6,2%
5,5%
4,5%
4,2%
4,0%
3,3%
3,1%

skal meldes til kommunens miljøansvarlige.
Påse at områdene du foreslår ryddet er ”trygge”,
f.eks at det ikke er rasfare.

Herreløst avfall
Med herreløst avfall menes avfall som ligger
i friområder og på offentlige områder, og der
man ikke identifiserer forurenser.
Avfall som oppstår som følge av aktivitet
f.eks på en tilrettelagt badestrand eller arrangement, er ikke herreløst. Mens avfallet som
kommer sjøveien er det. Det er lett å igjenkjenne på avfallets sammensetning.

Turistfiske nyter godt av allemannsretten
- men det er ikke det samme som ”fritt frem”
Å kunne fiske i saltvann gratis er et ”gode” som allemannsretten gir tilgang til. Det er
imidlertid et lovverket som ivaretar forvaltningsperspektivet. For eksempel så er det kun lov å fiske
med håndholdt redskap. Det er også en minimumslengde for fangst av torsk på 44 cm, fanget nord
for 62oN. Fisk under det skal slippes ut igjen! Det er en også en maks vekt på 10 kg for å ta med
fangst ut av landet (20 kg hvis man benytter en registert bedrift), og det er uavhengig om det er hel,
sløyet eller bearbeidet fisk (som fiskekaker), og det er ikke lov å selge fangsten. Det er selvsagt heller
ikke lov å fange rødlistede arter. Dette er hentet fra Fiskeridirektoratet sin brosjyre om turistfiske, som
nettopp ble utgitt. Du finner den og mer info på www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Turistfiske-i-Norge
Å ta del i goder, betyr også å bidra med plikter. Målet må være å ha en bærekraftig bestand å fiske på
også i fremtiden. En for hard beskattning har desseverre negative konsekvenser. Men det er også
andre forhold som påvirker bestanden, blant annet avfall i havet. Siden ca. 30% av det marine
avfallet som registrers i ryddekampanjen er relatert til fiskeri, minner vi også om at avfall må
bringes tilbake til land, og finner du noe på ræk, ta det også med deg til nærmeste avfallsbeholder.
Er du i tillegg frititidsfisker, last ned app’n til fiskeridirektoratet, så kan du også
melde tapt redskap om du skulle være uheldig.

Åpningstider Miljøstasjoner
Svolvær Miljøstasjon
man og ons-fre: 08.00-15.00
tirs: 08.00-18.00
Haugen Behandlingsanlegg:
man-fre: 08.00-15.30
Leknes Miljøstasjon
man-ons og fre:08.00-15.00
tors: 08.00-18.00
Fjøsdalen Miljøstasjon:
ons: 10.00-18.00
fre(jun-aug): 12.00-16.00

Elisabeth Dreyer
Daglig leder Destinasjon Lofoten
Foto: Tommy Andreassen

Å ta imot gjester i verdens vakreste øyrike!
En liten uformell studie viste for en tid tilbake at gjestfrihet, vakker, ren natur og Lofotfiske var
det første som dukket opp i tanken når Lofoten skulle beskrives. Hvordan kan vi holde på disse
fllotte assosiasjonene? De senere årene har Lofoten fått fler og fler besøkende som benytter
naturen både høyt til fjells og i strandsonen. Naturen her er sårbar og med økt bruk blir det
viktigere enn noen gang å vise respekt for de områdene som benyttes. Lofotvettreglene kan
være fin for deg som utleier å henge i en ramme på veggen et sted. De finner du på
https://lofoten.info/lofotvettreglene hvor de kan lastes ned gratis,
eller du kan få kjøpe dem ferdig trykt på Turistinformasjonen i Svolvær.
Destination Lofoten startet høsten 2017 prosjektet «Merke for bærekraftig reisemål» som er en
merkeordning for reiselivet gjennom Innovasjon Norge. Å være bevisst miljøet, samfunnet og
økonomien i stedsrelaterte næringer er en trend over hele verden, og det ansvaret vil også vi
ta som formidler og utvikler i et av Norges mest profilerte reisemål. Les mer om prosjektet på
https://lofoten.info/baerekraftig/?Article=890.
Som utleier anbefaler vi å informere gjestene dine om allemannsretten
(http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Allemannsretten/Hva-er-allemannsretten).
Retten til å ferdes i utmark er en fantastisk ordning for alle i vårt land, men vi må ikke glemme
plikten som er minst like viktig. Tenk om alle som benytter seg av vår vakre natur hadde samme
tanke i hodet: La meg ferdes sporløst så de som kommer etter meg
opplever Lofoten som verdens vakreste øyrike! – ren og ekte.
Lykke til med utleie og hjelp dine gjester til gode opplevelser i trivelig miljø.
Denne trykksaken er et samarbeid mellom Destination Lofoten og prosjektet Clean Up Lofoten.
Layout er utarbeidet av Clean Up Lofoten, samt tekst og bilder der annet ikke er nevnt.

Destination Lofoten AS

Clean Up Lofoten

Mer informasjon kan du se på:
www.lofoten.info

Les mer om våre tiltak på:
www.cleanuplofoten.no og følg oss gjerne på
www.facebook.com/cleanuplofoten
tlf: 76 05 40 30
mail: post@las-lofoten.no

Markedsførings- og utviklingsselskapet for reiselivet
i Lofoten. Eies av kommuner, bedrifter og enkeltpersoner. Hovedoppgaven er å bygge et sterkt
merkenavn med stor attraksjonskraft som fremmer
Lofoten.

Tlf: 760 69800

mail:info@lofoten.info

Et prosjekt som eies av Lofotrådet og
Lofoten Avfallsselskap IKS, med fokus på
forebyggende tiltak og rydding av herreløst avfall.
Fylkesmannen i Nordland har bidratt med
skjønnsmidler for at prosjektet er realisert.

