Sludgehanteringen i Luleå Hamn AB
I Luleå Hamn AB tas lämnandet utav sludge omhand utav Stena Recycling AB. Detta skall
anmälas utav antingen fartyg/mäklare/rederi till leverantören direkt och beställningen skall
göras senast 24 timmar innan fartyget anlöper Luleå Hamn ABs anläggning. Vid beställning
mindre än 24 timmar kommer Stena Recycling AB att ta ut en jouravgift som debiteras
fartyget/mäklare/rederi beroende på vem som beställt uppdraget och leverantör kommer att
informera om detta då det är tillämpligt. Avbokningar skall ske via journummer så snart det är
känt att lämning av maskinrumsavfall ej kommer kunna genomföras.
Anmälan görs till 0920-223225 under dagtid (mån-fre 07.00-16-00) och journummer
(kvällstid/nattetid och helger) är 0920-229990.
För att lämna sludge i Luleå Hamn AB gäller följande:
1. Det pumpbara avfallet skall härröra från fartyg som ligger i Luleå Hamn.
2. Beställning skall göras minst 24 timmar innan hämtningen önskas. Beställningen görs
till telefonnummer ovan. Journummer används vid vardagar mellan 16:00 – 07:00
samt helger.
3. Lämnande & beställning skall fördelaktigtvis ske vardagar mellan 07:00-16:00.
4. Förare samt ombordpersonal skall hålla uppsikt under arbetets gång efter läckage och
liknande händelser och vid de fall detta inträffar avstanna operationen och kontakta
Luleå Hamn ABs beredskapschef.
5. Avfallsdeklaration skall medfölja avfallet till det mottagande företaget och lämnas
fördelaktigtvis till förare.
6. Avfall som har en flampunkt understigande 60 grader C eller annars vara så beskaffat
att det är att hänföra farligt gods annat än klass 9 enligt ADR-S måste aviseras i
samband med beställningen minst 24 timmar innan avlämnandet.
7. Övrigt avfall lämnas i Luleå Hamn ABs respektive avsedd behållare vilka finns på
hamnplan. Fartyg med större mängd avfall kan få en container framkörd till fartyget.
Då avfall lämnas i fat skall dessa genom fartygets försorg uppställas på plats anvisad
av Luleå Hamn ABs beredskapschef. Dessa fat skall vara felfria och tätslutande och
även varaktigt och entydligt märkta med innehåll och fartygets namn samt åtföljas av
avfallsdeklaration som överlämnas till beredskapschef före fartygets avgång.
Merkostnader för sanering och särskild hantering till följd av läckande fat och risk för
läckage debiteras fartyget/mäklare/rederi. Faten erhålles ej i retur.
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