
Grunden för fartygsavfallsavgifter är det tal som anger ett fartygs nettodräktighet. Fartygsavfallsavgifterna beräknas så, att enhetspriset 
multipliceras med det tal som anger fartygets nettodräktighet.

Fartygsavfalssavgift uppbärs ej av fartyg som innehar ett av ransport- och kommunikationsverket Traficom utfärdat intyg över rätt att avvika 
från bestämmelserna om avlämnande av fartygsavfall. 

Fast fartygsavfall

• fartyg debiteras avfallshanteringsavgift för fast avfall 0,03 €/NT

• minimiavgiften/fartygsbesök är 80,00 €

Toalettavfallsvatten

• avfallshanteringsavgift för toalettavfallsvatten 0,03 €/NT

• minimiavgiften/fartygsbesök är 24,00 €

• maximiavgiften/fartygsbesök är 68,00 €

• Ersättning, som skall uppbäras av andra som använder den brunn  
för mottagning av avloppsvatten som genomförts för Åbo Hamn Ab:s kryssningstrafik.  
Tillstånd att använda brunnen skall ansökas hos Hamnen. 5,00 €/m3

Oljehaltigt avfall

• Fartyg debiteras avfallshanteringsavgift för oljehaltigt avfall 0,10 €/NT

• Minimiavgiften/fartygsbesök är 100,00 €

• Avfallshanteringsavgift för oljehaltigt avfall debiteras inte fartyg som kan uppvisa ett av Transport- och kommunikationsverket Traficom 
utfärdat intyg över rätt att avvika från bestämmelserna om avlämnande av fartygsavfall 

• Om beställningen om avhämtning av avfallet inlämnas  
inom 12 h innan fartyget anlöper hamnen, debiteras ett tillägg för expressbeställning på 100,00 €

• Om avfallsmängden och pumpningstiden med hänsyn till fartygets drift och trafik avviker från det normala, debiteras fartyget eller 
rederiet för de uppkomna kostnaderna. Den övre gränsen för en dylik avfallsmängd är 20 m3 och för pumpningstiden 2 h, varvid också 
förutsätts att fartyget pumpar samtidigt.

• De bilar som avhämtar avfall har en sugslang på 30 meter. För en längre sugslang debiteras särskilt enligt vad 
avfallshanteringsföretaget fakturerar

• Om avfallet på begäran avhämtas från ett slutet område, t.ex. från varvsområdet, ska beställaren säkerställa att den som avhämtar 
avfallet har fri passage in på området, på själva området och därifrån. 

• För den väntetid som beror på beställaren samt för överskridning av  
den normala pumpningstiden debiteras för varje påbörjad timme 75,00 €

• Åbo hamn kan bevilja fartyg rabatt på avfallshanteringsavgiften för oljehaltigt avfall, om fartyget kan uppvisa att det använder sådana 
anordningar eller metoder eller sådant högklassigt bränsle, som innebär att den mängd oljehaltigt avfall som fartyget avlämnar i land är 
mindre än normalt.

Lastbaserade avfall, farliga avfall och avfall från svavelskrubber (avfall från rökgasskrubber)

För fartygets lastbaserade avfall, fartygets farliga avfall samt för skrubberavfall debiteras på basis av de uppkomna hanteringskostnaderna 
med tillägg av 12 % för Åbo Hamns allmänna kostnader.

AVGIFTER FÖR FARTYGSAVFALLSAVGIFT


