Modtageordning Hvide Sande Havn

Modtageordning for drifts – og lastaffald
fra skibe og virksomheder på Hvide
Sande Havn

Januar 2015

1
V0.9.5

Modtageordning Hvide Sande Havn
Indhold
Modtagning af skibsaffald m.m. ........................................................................................................... 2
Affald fra fiskefartøjer .......................................................................................................................... 2
Virksomheder på havnen ..................................................................................................................... 2
Maskinslop og andet olieaffald............................................................................................................. 2
Kloak- og badespildevand..................................................................................................................... 3
Dagrenovation ..................................................................................................................................... 3
Sygehusaffald....................................................................................................................................... 3
Lastrester i henhold til Marpolkonventionen ........................................................................................ 3
Bestilling .............................................................................................................................................. 3
Ansvar.................................................................................................................................................. 3
Klage .................................................................................................................................................... 4

Modtagning af skibsaffald m.m.
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006 har Hvide Sande Havn
etableret modtageordning for rimelige mængder driftsaffald og lastrester fra skibe.
En del af affaldshåndteringen er vederlagsfri, jf. nedenfor, dog kun for skibe, der har betalt skibs- og/eller
vareafgift.
Ved ”rimelige mængder” forstås den mængde, skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil
oparbejde på rejsen fra sidste havn, dog maksimalt 1 m³. For større mængder driftsaffald samt lastaffald
opkræves særskilt betaling.
Affald leveres til Hvide Sande Havn inden for normal arbejdstid. Der kan træffes særlig aftale om levering
uden for normal arbejdstid.

Affald fra fiskefartøjer
Affald opfisker af fiskefartøjer kan vedlagsfrit afleveres i de opstillede containere. Ekstra containere kan
rekvireres hos havnevagten.

Virksomheder på havnen
Virksomheder der reparerer eller ophugger skibe, må selv foranledige aflevering af affald, olieaffald m.v.
skal afleveres til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg.
Hvide Sande Havn modtager kun drifts- og produktionsaffald fra virksomheder hvor affaldet afleveres på
vegne af fartøjer.
Virksomheder skal selv foranledige oprydning og rengøring på kajer og arealer efter endt reparation.

Maskinslop og andet olieaffald
Havnen modtager afgiftsfrit op til 1 m³ olierester og olieblandinger med vandindhold i mobil tank der
opstilles ved skibet. Skibet skal selv pumpe olierester/blandinger i tanken.
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Olie- og kemikalieaffald, der ikke er driftsaffald, må skibet og/eller virksomheden selv bekoste afleveringen
af, til godkendt modtage- og behandlingsanlæg.
Denne ydelse rekvireres hos havnevagten.
Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter IMDG-koden eller emulgerende
stoffer modtages ikke.

Kloak- og badespildevand
Hvide Sande Havn modtager ikke kloak- & badespildevand, men kan ved særskilt aftale foranledige
afhentning af ovennævnte fra lokal kloakservice.

Dagrenovation
Almindelig dagrenovation i form af driftsaffald fra skibe kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere, der
bestilles i forbindelse med fremsendelse af anmeldelsesformular for affald, jf. nedenfor under afsnittet
bestilling.
Kabysaffald kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere. Kabysaffald må ikke blandes med andet affald.

Sygehusaffald
Sygehusaffald modtages ikke af Hvide Sande Havn Skibet eller dets agent skal selv sørge for bortskaffelse til
godkendt modtager.

Lastrester i henhold til Marpolkonventionen
Hvide Sande Havn modtager lastrester efter nærmere aftale. Modtagelse af lastrester afregnes efter de
faktiske omkostninger afhængelig af bortskaffelsesmuligheder.

Bestilling
Alle bestillinger på afhentning af driftsaffald og lastrester skal afgives bindende til Hvide Sande Havns
driftsafdeling i så god tid som muligt før afhentning/modtagelse skal finde sted.
Bestillingen skal foretages ved udfyldelse og fremsendelse af en anmeldelsesformular for affald med
oplysninger om hvilke typer og mængder af affald, der ønskes afleveret. Formularen findes på
www.hvidesandehavn.dk
Bestilling kan ske ved havnevagten.
Affaldscontainere/beholdere eller vogn vil kun blive opstillet ved skibet efter anmodning fra skibet eller fra
skibets agent.

Ansvar
Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art,
sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder
ved betjening.
Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens
urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger.
Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende
eller mangelfulde oplysninger.
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Klage
Indberetning af eventuel utilstrækkelig kapacitet eller forslag til forbedring af havnens affaldsordning kan
ske til:
Steen Davidsen
+45 97 31 16 33
sd@hvshavn.dk

Hvis de ønsker yderlige oplysninger eller har spørgsmål, er de altid velkommen til at kontakte os. Vi vil
bestræbe os på at yde dem den bedste service under deres ophold i Hvide Sande Havn.
Kontakt:
Hvide Sande Havn
Fossanæsvej 22
DK6960 Hvide Sande
Tlf: +45 97 31 16 33
Fax: +45 96 59 18 22
Mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk
Web: www.hvidesandehavn.dk

Service:
Hvide Sande Service Group er en gruppe på 31 virksomheder / foreninger i og omkring, Hvide Sande
Hvide Sande Service Group tilbyder løsninger til alle behov som skibe i havnen, eller kunder på kajen, måtte
have. Hvide Sande Service Group kan hjælpe med alt fra madpakker til skibsmøbler, og vores håndværkerog servicevirksomheder leverer kvalitets arbejde i henhold til HSSG’s værdier: God service, fleksibilitet og
fair pris. Kontakt info: etk@hssg.dk – Tlf: +45 20 20 79 77.
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