Föreskrifter
om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och
allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av
avfall från fartyg;

SJÖFS 2008:46
Utkom från trycket
den 17 december 2008

beslutade den 20 november 2008.
Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 1 kap. 2 § och 3 kap. 11 samt
13 §§ förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg i
fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om
mottagning av avfall från fartyg
dels att i 1 kap. 4 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,
dels att 6 kap. 9 § samt 7 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.
9 § Avfallshanteringsplanen för handels- och industrihamnar samt varv för
handelsfartyg ska vara godkänd av Transportstyrelsen. Planen ska sändas till
Transportstyrelsen för förnyat godkännande efter varje revidering enligt 8 §.
Avfallshanteringsplanen för fiskehamn ska sändas till Transportstyrelsen
om Transportstyrelsen begär det.
2 § Den som ansvarar för en mottagningsanordning i en handels- och
industrihamn ska för varje kalenderår avlämna en rapport till Transportstyrelsen. Om gemensam avfallshanteringsplan har upprättats enligt 6 kap.
1 § ska denna rapportering ske på motsvarande sätt.
Rapporten ska innehålla följande uppgifter:
1. Antal fartygsanlöp under året, uppdelat på fartygskategorier enligt
avfallshanteringsplanen.
2. Total mängd mottaget avfall under året av:
a. spillolja från fartygs maskinrum, vilket inkluderar sludge och oljeförorenat slagvatten (antal m3, genomsnittlig oljehalt i vattnet anges om
uppgiften finns),
b. oljelastrester och spolvätska från rengöring av oljetankfartygs lasttankar, barlasttankar och sloptankar (antal m3),
c. kemikalielastrester och spolvätska från rengöring av kemikalietankfartygs lasttankar och sloptankar (antal m3),
d. övriga lastrester (antal m3),
e. toalettavfall (antal m3), och
f. fast avfall (antal m3).
3. Vilka fartyg som ingått avtal med en från hamnen fristående avfallsmottagare.
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4. Vilka fartyg som på grund av fel eller brist hos mottagningsanordning
inte har kunnat lämna avfall till hamnen med angivande av datum för anlöp,
anledning till felet eller bristen samt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa felet eller bristen.
5. Vilka fartyg som erhållit reducerad avgift till följd av en bättre
hantering av avfallet, reduktionens storlek och hur det enskilda fartyget har
förbättrat hanteringen.
6. De åtgärder som har vidtagits för att förbättra avfallslämningen från
fartyg som anlöper hamnen.
3 § Uppgifterna enligt 2 § ska vara inkomna till Transportstyrelsen senast
den 31 mars varje år. Uppgifterna får skickas till Transportstyrelsen i
elektronisk form.
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Sjöfartsverkets beslut som gäller då denna författning träder i kraft
gäller även efter ikraftträdandet av denna författning. Sådana beslut ska
anses ha meddelats av Transportstyrelsen och gäller till dess att Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut eller giltighetstiden för beslutet går ut.
På Sjöfartsverkets vägnar
JOHAN FRANSON
Sara Hogstadius
(Sjöfartsinspektionen)
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