ÅBO HAMNS SOPHANTERINGSINSTRUKTIONER
MOTTAGNINGSANLÄGGNINGAR FÖR FAST AVFALL

På hamnområdet finns sex avfallsstationer, av vilka en är
belägen i Pansio oljehamn. Avfallsstationerna är märkta
med skyltarna:
JÄTEASEMA - AVFALLSTATION - WASTE STATION.

DET ÄR MÖJLIGT ATT LEVERERA AVFALLEN SORTERADE ENLIGT FÖLJANDE
Avfallsslag
Metall
Glas
Papp

Sorteringsexempel
Tomma plåtburkar, metallband, korta
vajerstumpar, metalldelar av liten storlek
Glasflaskor, glasburkar
Pappkartonger, wellpapp

Trävirke
Brännbart avfall

Rent, obehandlat trävirke
Annat avfall (brännbart)

På sidan av containern/kärlet har antecknats, för vilket
avfall sopkärlet är avsett.

ANNAT AVFALL SOM KAN TAS EMOT
Matavfall av klass 1
Matavfall av klass 1 utgörs av avfall från fartygen som
anländer från platser utanför EU, och som innehåller
avfall som uppstått av mat eller vid matberedning.
Avfallskärl som behövs för matavfall av klass 1 beställs av
fartygets ombud.
Farliga avfall
Mottagningen av farliga avfall i flytande och fast form
beställs av fartygets ombud.
Oljehaltiga avfall i flytande form
Mottagningen av fartygens oljiga vatten beställs av
fartygets ombud.
Toalettavloppsvatten
3 stationära mottagningsställen för fast avloppsvatten,
beställningarna via Hamnen. Till andra kajplatser
beställer fartygets ombud mottagning av
toalettavloppsvatten (tankbil).

ANMÄLAN OM BRISTER I MOTTAGANDET
AV FARTYGSAVFALL
Ifall det hos mottagningsanläggningarna eller
mottagningsarrangemangen för fartygen, vilka
ordnats av Hamnen upptäcks brister, kontakta
hamnövervakningen, telefon 02 2674 122.

Avfall, för vilka Åbo Hamn inte har ett eget
uppsamlingssystem
- tankfartygens barlastvatten och tankarnas tvättvatten
- reningsavfall från rökgaser
- avfall som uppstått av laster som omfattas av klasserna
IMDG/ADR/RID.
Mottagning av avfallen i fråga från fartygen beställs
särskilt via fartygets ombud från sophanteringsföretaget.
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