Approved by: Henrik Vuorinen
Date: 2017-12-15
Edition: 6.0

Avfalls- och sludgehantering, arbetsgång och villkor
Allmänt
Luleå Hamn tar emot allt avfall som fartyg har behov av att lämna iland och som har
uppkommit under fartygets drift under resan från föregående hamn i enlighet med
”No-special-fee”-systemet. Övrigt avfall utöver ovanstående tas emot till
självkostnadspris.
Behov av att lämna avfall ska anges i fartygsanmälan senast 24 timmar innan
fartyget anlöper Luleå Hamn.
Merkostnader på grund av felaktig hantering debiteras fartyget.

Definitioner
Med Fartyget avses fartygets befälhavare eller maskinbefäl alternativt annan
företrädare för fartyget såsom fartygets rederi alternativt fartygsmäklaren.
Med Leverantör avses avfallsentreprenör som utför hämtning av avfall på uppdrag av
Luleå Hamn.

Sludge
Fartyget beställer själv hämtning av leverantören senast 24 timmar innan hämtning
önskas.
Beställning och lämnande ska i första hand ske vardagar mellan 7-16. Övrig tid sker
beställning till leverantörens journummer.
Fartyget förväntas ha en pumpkapacitet på minst 5 kbm/h.
Avfallet ska vara fritt från främmande substanser såsom PCB, lösningsmedel och
detergenter.
Avfall som har en flampunkt understigande 60 °C eller annars är så beskaffat att det
klassas som farligt gods annat än klass 9 måste aviseras i samband med
beställningen minst 24 timmar innan avlämnandet.
Leverantören upprättar avfallsdeklaration/transportdokument som ska signeras av
Fartyget.

Leverantör för hämtning av flytande fartygsavfall under perioden
1 maj 2017-30 april 2020
Ragn-Sells AB

Telefonnummer vardagar kl 7-16 +46(0)10-723 20 25
E-post AV.Nord-Norra.Produktion@ragnsells.com
Journummer/Telefonnummer övrig tid +46(0)70-363 35 10
Avfall- och sludgehantering – arbetsgång och villkor

Sida 1 av 2

Approved by: Henrik Vuorinen
Date: 2017-12-15
Edition: 6.0

Avfalls- och sludgehantering, arbetsgång och villkor
Övrigt avfall
Fast avfall ska sorteras enligt anvisning på de platser som anges i dokumentet Karta
för avfallslämning.
Fraktioner
1. Hushållssopor och övrigt brännbart avfall
2. Metallskrot
3. Returpapper
4. Wellpapp
5. Glas (färgat/ofärgat)
6. Farligt avfall såsom batterier, ackumulatorer, lysrör, lampor, oljefilter,
hydraulslangar, oljehaltigt absorberingsmedel etc.
För avlämnande av avfall som ej specificerats ovan eller där avsett kärl inte finns vid
sorteringsstationen, kontakta Luleå Hamn.
Fartyg med större mängd avfall kan efter beställning få container framkörd till
fartyget.
Farligt avfall som lämnas i fat eller annan behållare ska genom fartygets försorg
ställas upp på invallningskärl inom uppmärkt plats. Dessa behållare ska vara felfria,
tätslutande och vara märkta med innehåll och fartygets namn.
Farligt avfall får under inga omständigheter blandas med andra typer av
avfall.
Avfall eller farligt avfall får under inga omständigheter lämnas på kajen.
Sanktionsåtgärder kommer att vidtas om dessa anvisningar inte följs.

Kontakt vid problem med ilandlämning av avfall
luleahamn@portlulea.com
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