Vår referens:
Ann-Sofi Wikingson
Tel: (0)18 - 528 631

MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2016-721
Beslut: MB-2017-78

20.3.2017

Verksamhet
Hummelviks färjeläge
Vårdö
Beslut
ÅMHM fastställer den inkomna planen för mottagning och hantering av avfall vid
Hummelviks färjeläge i Vårdö kommun. Detta med stöd av 7 § landskapslag
(2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester,
fartygsavfallslagen.
Om trafiksituationen eller de ankommande fartygens behov förändras ska den
hamnansvarige se till att avfallsmottagningen anpassas.
En ny avfallsplan ska inlämnas till ÅMHM senast 01.01.2020.
Motivering
Enligt 7 § fartygsavfallslagen ska en lämplig plan för mottagande och hantering
av avfall utarbetas och genomföras för varje hamn. Planerna ska därefter förnyas
vart tredje år. ÅMHM ska fastställa planerna och övervaka deras genomförande.
Hummelviks färjeläge har ca 1 150 anlöp per år och kategoriseras som en
kommersiell hamn enligt definitionen i 1 § landskapsförordning (2003:67) om
mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester (2012/23), fartygsavfallsförordningen. Hamnen trafikeras normalt endast av Ålands landskapsregerings
egna fartyg och avfallshanteringen i hamnen sköts av fartygens personal.
Hamnen har enligt inlämnad avfallsplan mottagningskärl för osorterat avfall,
plast, glas, tetror, papper, kartong, metall, aluminium samt fast och flytande farligt
avfall. Mottagningskärlet för biologiskt nedbrytbart avfall är planerat att placeras i
Torsholma, Brändö. Toalettavfall och oljehaltigt slagvatten hämtas med
slamsugningsbil. Toalettavfallet förs till Lotsbroverket i Mariehamn.
På basen av inkommen avfallsplan och inspektionsprotokoll gör ÅMHM
bedömningen att avfallsmottagningen vid Hummelviks färjeläge uppfyller de krav
på kommersiella hamnar som föreskrivs i 2 § 1 punkten i fartygsavfallsförordningen och att planen därför kan godkännas.
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Bakgrund
Den 15.09.2016 inkom en ny avfallsplan för Ålands landskapsregerings hamn,
Hummelviks färjeläge, i Vårdö kommun. Ansökan var bristfällig.
En ny ersättande ansökan inkom 21.09.2016.
Komplettering inkom 07.02.2017, 16.02.2017 och 20.03.2017.
Hamnen trafikeras normalt endast av Ålands landskapsregerings egna fartyg, m/s
Alfågeln och m/s Knipan. Fartygen körs av entreprenören Nordic Jetline, vilken är
ansvarig för avfallshanteringen i hamnen.
Avgift
För beslutet uppbärs en avgift om 350 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands
landskapsregerings beslut (2016:8) om taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ann-Sofi Wikingson
Vik. miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura
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