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MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2018-407
Beslut: MB-2018-110

7.5.2018

Objekt
M/S Finnswan
Finnlines Plc
IMO 9336256
Flaggstat: Finland

Beslut
ÅMHM beviljar M/S Finnswan undantag från anmälan om avlämnande av avfall,
obligatoriskt avlämnande av avfall samt avgifter för avlämnande av avfall i
Långnäs. Undantaget beviljas i enlighet med 14 § landskapslag (2003:58) om
mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester, nedan fartygsavfallslagen.
Fartyget går i trafik på rutten Nådendal-Långnäs-Kapellskär. Om fartyget ändrar
rutt eller byter avfallsoperatör ska bolaget informera ÅMHM inom en månad. Om
ÅMHM inte får informationen i tid förfaller undantaget. Bolaget ska då lämna in
en ny ansökan eller börja följa kraven i 11-13 §§ fartygsavfallslagen.
Undantaget är i kraft tillsvidare.
Motivering
M/S Finnswan används i tidtabellsbunden trafik med täta och regelbundna anlöp i
Nådendal-Långnäs-Kapellskär. Fartyget anlöper Långnäs alla dagar i veckan.
Finnlines Plc har i sin ansökan meddelat att allt avfall avlämnas i Nådendal.
Farligt och sorterat avfall avhämtas av Lassila & Tikanoja PLC, samt oljerester av
Savaterra Oy. Avloppsvattnet pumpas till hamnens avloppsledningsnät. Avtalen
var bifogade med ansökan. ÅMHM anser att de redovisade intygen är tillräckliga
bevis för att fartygsgenererat avfall avlämnas och avgifter betalas i Nådendal i
enlighet med 14 §.
De avtal om avfallshantering som sökanden har presenterat är i kraft tills vidare.
Vid bestående ruttändring eller byte av avfallsoperatör ska ÅMHM omedelbart
eller senast inom en månad informeras. ÅMHM kan vid ruttändring eller flera
avtalsförändringar bedöma att en ny ansökan om undantag enligt 14 §
fartygsavfallslagen behöver lämnas in. Vid mindre avtalsförändringar kan ÅMHM
bedöma att enbart anteckna förändringen till kännedom. Om ÅMHM inte
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informeras om förändringar inom en månad förfaller undantaget och ny ansökan
ska lämnas in till ÅMHM eller kraven i 11-13 §§ fartygsavfallslagen följas.
ÅMHM ska enligt 16 § fartygsavfallslagen utföra inspektioner på fartygen för att
förvissa sig om att bestämmelserna om avlämning av avfall och lastrester
efterlevs. ÅMHM behöver därmed ha aktuell och korrekt information om
fartygens avfallshantering.
Bakgrund
Ansökan om undantag från anmälan om avlämnande av avfall, obligatoriskt
avlämnande av avfall samt avgifter för avlämnande av avfall inkom till ÅMHM
den 18.04.2018.
Avgift
För beslutet uppbärs en avgift om 260 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands
landskapsregerings beslut (2018:2) 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
För kännedom
Långnäs Hamn AB
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