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Yttrande över remiss - Oxelösunds hamns anmälan om hantering
av RDF-balar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1.

Lämna följande yttrande till länsstyrelsen:
· Balat avfall som hanteras inom hamnområdet bör förvaras så långt som
möjligt från bostadsbebyggelse .
· I övrigt bör förebyggande åtgärder mot skadedjur och dålig lukt vidtas om
så är tillämpligt. Oxelösunds Hamn AB bör även säkerställa att delar av
avfallet inte sprids till omgivningarna vid vidaretransport från hamnområdet.

2.

Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

Sammanfattning
Oxelösunds Hamn AB har anmält utökad hantering av balat avfall till länsstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter i
ärendet.
Oxhamn har anmält att man avser utöka avfallshanteringen till att även omfatta så
kallade RDF-balar via RoRo-fartyg. RDF är en förkortning av det engelska uttrycket
”refuse derived fuel” och i Avfallsförordningen likställs detta med brännbart avfall
(”avfallsfraktion behandlad för förbränning”). Det innebär att RDF kan vara olika
material beroende på vilken verksamhet det kommer ifrån.
För att undvika problem med avfallslukt och skadedjur kring hamnområdet är det
viktigt att avfallshanteringen regleras ordentligt.
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