Avfallshantering i Luleå Hamn
Tid för anmälan om avlämningsbehov
Anmälan om behov att lämna avfall i Luleå Hamn ska göras i Sjöfartsverkets FRS-system
(Svenska SafeSeaNet) senast 15.30 vardagar och 12.00 dag före helgdag, dock senast 24
timmar innan avlämning avses utföras.
Avlämning av oljehaltigt pumpbart avfall
Avfallet ska vara fritt från artfrämmande substanser såsom PCB, lösningsmedel och detergenter.
Fartygets anslutning för avlämning av maskinrumsavfall ska vara utförd enligt internationell
standard med uttag på däck.
Avlämnande fartyg ska:
- tillhandahålla personal för till- och frånkoppling av slang.
- tillhandahålla slangvakt under hela tiden avlämningen fortgår för att förekomma läckage.
- övervaka säkerhet i övrigt.
Väntetid i samband med tankbils ankomst vid koppling av slang får inte överstiga 15 minuter.
Avlämningskapaciteten får inte understiga 5 m3 per timme. Fartyget svarar för de
merkostnader som uppstår om inte villkoren följs.
Avlämningskärl
Lämnas oljerester i fat ska dessa vara tättslutande och felfria och vara varaktigt märkta med
innehåll och fartygets namn. Mindre oljerester avlämnas i därför avsedda kärl i hamnens
miljöstationer i Victoriahamnen och Uddebo.
Avlämning av fast avfall
Karta, som visar placeringen av miljöstationer för sorterat avfall och containrar för avlämnande
av osorterat avfall, finns i bilaga. Matavfall och annat avfall som kan sprida smitta, orenhet eller
dålig lukt ska vara väl förpackat. Vid större mängder avfall kan hamnen vara behjälplig med att
ställa ut en container vid fartyget eller transport till miljöstation.
Luleå Hamn strävar mot en mer miljövänlig verksamhet med en väl fungerande
avfallshantering. Ett led är källsortering vilket innebär att avfallet delas upp i olika grupper
som var och en har egna behållare i våra miljöstationer. Vi ser gärna att varje fartyg
källsorterar sitt avfall och lägger det i avsedd behållare. Avfallet sorteras enligt
miljöbetingad checklista. Fartyg som regelbundet trafikerar Luleå Hamn och på ett godkänt
sätt sorterar sitt avfall kan erhålla rabatt på avfallshanteringsavgiften. Kvitto som visar
avlämnad kvantitet kan erhållas.
Avgiftssystem
I fartygsavgiften som debiteras varje anlöp (ankomst/avgång) ingår en avfallshanteringsavgift om 0:40 kr/GT oberoende om fartyget lämnar avfall eller inte.
Brister i mottagningsrutiner
Finns det brister i vår avfallsmottagning uppskattar vi på Luleå Hamn om Ni i första hand
kontaktar hamnen via Er agent. Direktkontakt med miljöansvarig på Luleå Hamn kan även
förmedlas via VTS-Luleå. Blankett för anmälan av brister till er flaggstat kan erhållas från
Luleå Hamn.
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