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

MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2020-633
Beslut: MB-2020-289

11.11.2020

Objekt
M/S Rosella
Viking Line Abp
IMO-nummer: 7901265
Flaggstat: Mariehamn/Finland

Beslut
ÅMHM beviljar M/S Rosella undantag från anmälan om avlämnande av avfall,
obligatoriskt avlämnande av avfall samt avgifter för avlämnande av avfall i
Mariehamn. Undantaget beviljas i enlighet med 14 § landskapslag (2003:58) om
mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester, nedan fartygsavfallslagen.
Fartyget går i trafik mellan Mariehamn och 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 Rosella används i tidtabellsbunden trafik med täta och regelbundna anlöp i
Mariehamn och Kapellskär. Fartyget anlöper Mariehamn alla dagar i veckan. Det
mesta av fartygets vanliga och farliga avfall omhändertas av Transmar Ab
(Renhållningen) i Mariehamn. Oljehaltigt slagvatten omhändertas däremot av
Suomen Öljykierrätys Oy i Kapellskär. Avloppsvattnet pumpas till Mariehamn
Stads reningsverk, Lotsbroverket. Avtalen var bifogade med ansökan. ÅMHM
anser att de redovisade intygen är tillräckliga bevis för att fartygsgenererat avfall
avlämnas och avgifter betalas i Mariehamn och Kapellskär i enlighet med 14 §.
De avtal om avfallshantering som sökanden har presenterat är i kraft. 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
M/S Rosella innehar sedan tidigare ett beslut gällande undantag från anmälan om
avlämnande av avfall, obligatoriskt avlämnande av avfall samt avgifter för
avlämnande av avfall i Mariehamn, ÅMH-Mb 225/08.
Viking Line Abp har den 13.10.2020 i samråd med ÅMHM lämnat in uppdaterade
uppgifter för fartyget M/S Rosella. Fartyget har samma rutt och samma
avfallsoperatör i Mariehamn, men har sedan tidigare beslut om undantag bytt
flaggstat från Sverige till Mariehamn/Finland.
Avgift
För beslutet uppbärs en avgift om 130 euro vilket är 50 % av ordinarie avgift
enligt avgiftstabell 1 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa för
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, taxan.
Enligt 11 § i taxan kan avgiften i undantagsfall jämkas med beaktande av ärendets
karaktär. En nedsatt avgift uppbärs eftersom ärendet innehåller enbart mindre
ändringar från tidigare beslut. Arbetsinsatsen i ärendet har beaktats.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Perander
Myndighetschef
Beslutande

Ann-Sofi Wikingson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande
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Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura
För kännedom
Mariehamns Hamn Ab, Hamnkontoret, Hamnplan, AX-22100 Mariehamn
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