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Nämnden för Miljö & Hälsoskydds årsredovisning 2021
Förslag till beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner årsredovisning 2021.
Sammanfattning
Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2021 tillsammans med
bifogade handlingar.
Från och med 1 januari 2020 har nämnden för Miljö och hälsoskydd endast budgetansvar för
nämndens egen driftsbudget, 1 020 000 kronor. Uppföljning av mål, direktiv, personal och
hållbarhet sker i byggnadsnämndens årsredovisning.
Vid jämförelse med utfall 2019 ser vi att nämndens kostnader både för år 2020 och 2021 är lägre.
Detta är en tydlig effekt av den pandemi vi haft de senaste två åren som resulterat i lägre kostnader
för arvoden.
Jämfört med budget har nämnden en positiv budgetavvikelse på 246 000 kronor. Kostnaderna för
arvoden är 116 000 kronor lägre. Detta beror i första hand på lägre sociala avgifter än budgeterat.
De sociala avgifterna minskar för personer som passerat pensionsåldern, vilket ett flertal ledamöter
och ersättare i nämnden gjort. De övriga kostnaderna avviker med 130 000 kronor. Detta förklaras
främst av att den budget som avsatts för studiebesök och utbildning inte kunnat utnyttjas under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-04
Nämndens årsredovisning 2021
Katarina Öryd

Charlotta Bruno
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Ombudget och resultatfond 2021
Förslag till beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förslag till ombudgetering och resultatfond 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat förslag till ombudget och resultatfond 2021 tillsammans med bifogade
handlingar.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd redovisar ett positivt resultat jämfört med budget på + 246 000
kronor. Nämnden begär följande resultatdisponering.
•

Resultatet i sin helhet förs till Byggnadsnämndens resultatfond och används för att delvis
finansiera den kontrollskuld som Miljö & Hälsoskyddsverksamheten har för
livsmedelstillsynen per 31 december 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-07
Nämndens förslag till ombudget och resultatfond 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi
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Ombudgeteringar och resultatfond
Kostnader anges med (-), belopp i tkr
1. Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering
I steg 1 ska alla nämnder/styrelse redovisa årsbudget, utfall och avvikelse (gemensam arbetsbok med
nämndens blankett gul del)
Steg 2 omfattar att orsakerna till avvikelser ska klassificeras som
underskott eller överskott enligt ekonomistyrprinciperna (gemensam arbetsbok nämndens blankett
grön del). För överskott används olika typer enligt nedan:
 Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas
 Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
 Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond
 Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras
I steg 3 redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett blå del).
Underskott
Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar
normalt med sig underskottet och arbetar in det efterföljande budgetår (ombudgetering) eller täcker det
genom uttag från resultatfonden.
Ombudgetering
Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt.
Eftersom möjligheten endast omfattar pågående projekt ska startdatum redovisas.
Resultatfond
Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. Redovisning
och jämförelse med budget ska göras för prestationer eller andra utvärderingskriterier som nämnden
använder. Som en del i bokslutarbetet ska en dialog ske mellan förvaltningschefen och
kommundirektören för att bereda resultatet och orsakerna till avvikelserna.
Överskott som återredovisas
Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall
återredovisas. Detta gäller även driftmedel för ej genomförda övriga investeringar.

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson

Kungsbacka Kommun

Nämnd:

Se anvisningar på fliken Anvisning

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2021

Kostnad med ( ) intäkter med (+), belopp i tkr
Spec Ansv/vks proj

Driftredovisning/ Projektnamn

Bokslut 2021

Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2021
Underskott

A

Nämndverksamhet 7100 Drift

Totalt nämnden

B

Årsbudget

Utfa l

C

D

-1 020

1 020

Avvikelse

E=D C

-77

774

Överskott

Ombudgeteras

Förs till resultatfond

yp 1 ej
utförverksamhet
återredovisas

yp 2 versamhet ti l
annan nämnd
återredovisas

F

G

H

I

246

yp 3 egna
e fektiv seringar
till resu tatfond

yp 4 - Pågående ej
avslutade projekt
Ombudgeteras

K

2 6
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

246

0

Förslag

Summa till
resu tatfond

L=G

2 6

0

Motivering (för varje projekt anges motivering) För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra
utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar

Summering nämndens förslag t ll beslut
Summa att
ombudgetera

Summa att
återredovisa

M=F K

Kontrollsumma mot
bokslutsavvikelse BÖR
SLU A MED "0" I
SUMMAN

N=H I

O=F G H I

KE

2 6
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

246

0

0

0

2 6,0

Överskott på grund av lägre kostnader för arvoden, främst personalomkostnader, än budgeterat. Överskott budget utbildningar och studiebesök pga restiktioner till följd av
Covid-19. Nämnden begär att överskott flyttas till Byggnadsnämndens resultatfond och används för att delfinansiera avbetande av kontro lskuld livsmedelstillsyn under
2022.
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Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2025
Förslag till beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2022-02-07, Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2025.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Detta underlag avser både byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Underlag till
kommunbudget överlämnas till kommunens centrala budgetberedning och används i arbetet med
Kommunbudget 2023.
Fokus i underlag till kommunbudget är nämndens fortsatta arbete framåt för att nå en ökad
effektivitet, förenkla för kommunens invånare och företag och starkt bidra till att
kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa företagsklimat uppnås.
På nämndernas uppdrag arbetar förvaltningen med ambitionen att upplevas som en myndighet med
ett rådgivande förhållningssätt, utan överdriven administration och regelkrångel; det ska vara lätt att
göra rätt.
I ljuset av pandemin har förvaltningen tagit ett stort hopp i utvecklingsarbetet för att arbeta effektivt
och nyttja digitaliseringens möjligheter.
De möjligheter och utmaningar som byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd står inför
2023 med utblick mot 2024–2025 är:

Att lyckas vara innovativa och ställa om verksamheten på riktigt för att möta framtidens
utmaningar
Att lyckas ställa om processer, arbetssätt och även tankemönster och vanor för att skapa en effektiv
och flexibel organisation med kundfokus och en hållbar ekonomi över tid är en utmaning.
Utmaningen handlar om att fokusera på innovativ verksamhetsutveckling och inte på teknik, samt
att säkerställa tillräckliga resurser och rätt kompetens för att få driv i förändringsarbetet.
Att invånare och företag ska vara nöjda med den service förvaltningen ger
Kommunens invånare och företag förväntar sig snabb handläggning, hög tillgänglighet, transparens
och tydlighet i ärendeprocesser, taxor och avgifter och en god, personlig service vilket kräver ett
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fortsatt långsiktigt, uthålligt och målfokuserat arbete. Förvaltningen bedömer att det kan finnas en
del ekonomiska utmaningar framåt när det ställs högre krav på service och rådgivning som är delar
som inte kan till hundra procent täckas av taxor och avgifter.
Att ta hand om förorenade områden i samverkan inom kommunen
Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller tidigare
verksamheter är ett viktigt led i arbetet att minska riskerna för att människor och miljö utsätts för
farliga ämnen. Hela kommunen i sin roll som verksamhetsutövare, fastighetsägare eller huvudman
behöver samverka. Att besluta om en kommunövergripande plan för arbetet med förorenade
områden ökar möjligheterna att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågan.
Att rekrytera och bemanna med rätt kompetens i tillräcklig mängd för att göra rätt saker
Förändrade arbetssätt och ökat fokus på digital informationshantering kommer att kräva nya och
andra kompetenser och förmågor. Viss specialistkompetens bedöms fortsatt vara svårrekryterad,
vilket ställer krav på nya sätt att tänka vid rekrytering och kompetensutveckling.
Att leda och styra utifrån ett komplext lag- och regelverk och balansera ett svårberäknat stort
inflöde av ärenden
Både statens och EU:s styrning ökar, ofta med detaljerade planer när det gäller både omfattning och
utformning. När styrningen från andra håll ökar begränsas möjligheterna att utforma lokala
lösningar för kommunerna. Kungsbackas tillväxt medför att ärendeinflödet inom olika ärendetyper i
förvaltningens verksamheter har ökat och bedöms fortsätta göra det; antalet klagomål på miljön
ökar, antalet inkomna bygglovsärenden ökar och behovet av arbete och tjänster kopplat till vår
geodataverksamhet ökar.
Ekonomi och budget i balans
Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd budgeterar och arbetar för en god
ekonomisk hushållning enligt gällande mål och riktlinjer. De senaste åren har ramtilldelningen inte
täckt förvaltningens kostnadsökningar. En stor utmaning är att balansera avgiftsuttag och
användandet av kommunbidrag i den totala finansieringen av verksamheten. För att ta rejäla kliv
vad gäller digital transformation ser nämnderna att det kommer att bli svårt att lösa finansieringen
med befintliga resurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-07
Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2025, 2022–02–04
Katarina Öryd

Charlotta Bruno
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2023,
Plan 2024-2027
Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2023, Plan 2024-2027
Detta underlag till kommunbudget 2023 speglar uppdrag, behov och utmaningar för byggnadsnämnden och
nämnden för Miljö & Hälsoskydd och den gemensamma förvaltningen[1].
Den uttryckta politiska målsättningen med en sammanslagen Bygg- och miljöförvaltning är att uppnå ökad
effektivitet, förenkla för kommunens invånare och företag samt starkt bidra till att uppnå kommunfullmäktiges
mål om Västsveriges bästa företagsklimat uppnås.
Hållbarhetsfrågan genomsyrar de båda nämndernas myndighetsuppdrag och uttrycks tydligt i bland annat
Miljöbalken och Plan- och bygglagen, som med något olika formuleringar beskriver att de finns för att främja en
hållbar samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en hälsosam och god och långsiktigt
hållbar miljö. Nämnderna har en viktig roll i Kungsbackas samhällsbyggnadsprocess och bidrar med kompetens
och resurser för att Kungsbacka ska kunna växa hållbart.
Att vara två nämnder som ska leda och styra en gemensam förvaltning kräver samverkan, helhetssyn och
långsiktig planering för att ta tillvara båda nämnders intressen och genomförande av sina grunduppdrag med
bibehållet kundfokus och en god ekonomi. På nämndernas uppdrag arbetar förvaltningen med ambitionen att
upplevas som en myndighet med ett rådgivande förhållningssätt, utan överdriven administration och
regelkrångel; det ska vara lätt att göra rätt.
I ljuset av pandemin har förvaltningen tagit ett stort hopp i utvecklingsarbetet för att arbeta effektivt och nyttja
digitaliseringens möjligheter. Tillgången till digitala hjälpmedel har gjort det möjligt att fortsätta utföra arbete
relativt ”som vanligt”. De nya förutsättningar som pandemin inneburit har krävt ett stort kommunikationsarbete
och ett anpassat arbetssätt, till exempel genom andra sätt att utföra tillsyn och via digitala möten med kunder via
Teams. Här finns fortsatt stor utvecklingspotential.
De största utmaningarna under budgetperioden 2023-2025
Att lyckas vara innovativa och ställa om verksamheten på riktigt för att möta framtidens utmaningar
Den så kallade välfärdsutmaningen visar på ett allt större gap mellan möjlig finansiering och ökat behov av
service. Effektivitet är nödvändig, men utöver besparing så handlar det också om att arbeta smartare för att
kunna bibehålla kvalitet eller till och med förbättra den service som levereras till invånare och företag.
Att lyckas ställa om processer, arbetssätt och även tankemönster och vanor för att skapa en effektiv och flexibel
organisation med kundfokus och en hållbar ekonomi över tid är en utmaning. Utmaningen handlar om att
fokusera på innovativ verksamhetsutveckling och inte på teknik, samt att säkerställa tillräckliga resurser och rätt
kompetens för att få driv i förändringsarbetet.
I den av byggnadsnämnden beslutade digitala planen för 2021–2023 har riktningen för arbetet med att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter stakats ut. Förvaltningen har kommit en bra bit på väg i den nödvändiga
digitaliseringen. men har inte uppnått en nödvändig nivå av transformativ digitalisering som motsvarar de
förväntningar och behov som kommunens invånare och företag har. Framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet
är att arbeta som ETT Kungsbacka med en sammanhållen riktning och styrning och att säkerställa att nämnderna
har resurser och kompetens i tillräcklig omfattning.
Under 2022 förväntas beslut om en ny geodatastrategi för perioden 2022 – 2026, som ska ersätta befintlig GISstrategi som antogs 2009. Syftet med denna nya geodatastrategi är att tydliggöra riktningen för arbetet med
geodata inom kommunen. Den ska vara ett stöd i beslut kring geodatafrågor och klargöra roller och ansvar för
geodata. Det finns en stor, delvis outnyttjad potential för GIS och geodata i Kungsbacka för att:
•

effektivisera kommunens verksamhet och vara ett stöd till bättre beslutsfattande.
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bidra till att nå kommunens mål att via digitalisering hitta smartare tjänster och mer effektiva arbetssätt.
underlätta för medborgare i deras vardag och kontakt med kommunen

Att invånare och företag ska vara nöjda med den service förvaltningen ger
Kommunens invånare och företag förväntar sig snabb handläggning, hög tillgänglighet, transparens och
tydlighet i ärendeprocesser, taxor och avgifter och en god, personlig service. Att leva upp till dessa
förväntningar och leverera en ännu bättre service både till invånare och företag kräver ett fortsatt långsiktigt,
uthålligt och målfokuserat arbete. Under paraplyet Lätt & Rätt arbetar förvaltningen vidare i samverkan med
flera andra förvaltningar/nämnder för att bidra till målet om Västsveriges bästa företagsklimat. Korta
handläggningstider, utvecklad digital service, tydliga taxor och avgifter, samt ett bra bemötande är exempel på
områden som det är fokus på. Förvaltningen bedömer att det kan finnas en del ekonomiska utmaningar framåt
när det ställs högre krav på service och rådgivning som är delar som inte kan till hundra procent täckas av taxor
och avgifter.
Att ta hand om förorenade områden i samverkan inom kommunen
Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller tidigare verksamheter är ett
viktigt led i arbetet att minska riskerna för att människor och miljö utsätts för farliga ämnen. Nämnden för Miljö
& Hälsoskydd ansvarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken för vissa förorenade områden, medan
Länsstyrelsen har ansvar för vissa. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bidrar också ofta med sin kompetens inom
förorenade områden, i samband med planärenden och bygglov, och kan därmed få flera olika roller i ett ärende.
För att leva upp till den övergripande nationella målsättningen att senast till år 2050 ska alla prioriterade
förorenade områden vara åtgärdade i Sverige. Den förväntade effekten är att människors hälsa och miljön
skyddas från exponering och spridning av föroreningar, samt att föroreningarna kan hanteras mer effektivt och
hållbart i den fysiska planeringen.
Som tillsynsmyndighet kan inte Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ensam ansvara för att lösa de utmaningar
som finns med förorenade områden i Kungsbacka. Hela kommunen i sin roll som verksamhetsutövare,
fastighetsägare eller huvudman behöver samverka. Att besluta om en kommunövergripande plan för arbetet med
förorenade områden ökar möjligheterna att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågan. I en handlingsplan
anges aktuella mål och strategier samt tydliggörs hur arbetet med förorenade områden ska bedrivas och vilka
resursbehov som finns.
Att rekrytera och bemanna med rätt kompetens i tillräcklig mängd för att göra rätt saker
En utmaning och en viktig strategisk fråga är nämndernas kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Att
hitta rätt i bemanningsstrukturen för hela verksamheten och hur synergierna av att vara en bygg- och
miljöförvaltning kan nyttjas fortsätter att vara en aktuell fråga. Förändrade arbetssätt och ökat fokus på digital
informationshantering kommer att kräva nya och andra kompetenser och förmågor. När fler arbetsuppgifter
automatiseras och kanske till och med försvinner krävs en omställning för att kunna möta nya krav på våra
medarbetares kompetens och förhållningssätt. Digitalisering, automatisering och så småningom även artificiell
intelligens kan på sikt till och med tänkas lösa en del av kompetensförsörjningsutmaningen, men ställer också
krav på att nya kompetenser och förmågor tillförs organisationen. Viss specialistkompetens bedöms fortsatt vara
svårrekryterad, vilket ställer krav på nya sätt att tänka vid rekrytering och kompetensutveckling.
Att leda och styra utifrån ett komplext lag- och regelverk och balansera ett svårberäknat stort inflöde av
ärenden
Både statens och EU:s styrning ökar, ofta med detaljerade planer när det gäller både omfattning och utformning.
När styrningen från andra håll ökar begränsas möjligheterna att utforma lokala lösningar för kommunerna. Inom
de båda nämndernas uppdrag finns ett stort antal lagar, regler och förordningar som styr förvaltningens arbete
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såsom Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Alkohollagen, Livsmedelslagen med flera. Tillämpningen av dessa
lagar är i hög grad komplex och resurskrävande och upplevs också som svårgenomtränglig av både invånare och
företag. Glädjande nog finns exempel på initiativ från regeringen om att underlätta myndighetsutövning genom
regelförenkling. Bland annat finns det ett förslag på ett nytt regelverk för bygglov som är överlämnat till
regeringen under 2021 där man skriver ”Det är således angeläget med ett enklare, effektivare och mer
ändamålsenligt regelverk”.
En ny nationell strategi antogs 2021 för miljöbalkstillsynen i syfte att främja tillsyn inom områden som ur ett
nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period. Målsättningen är att en ökad tydlighet gynnar
att myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en ökad likvärdighet i
tillsynen och underlättar planering av tillsyn.
En utmaning framåt för tillsynsarbetet inom miljö- och hälsoskydd blir att prioritera åtgärder där de gör mest
nytta utifrån definition av tillsynsuppdraget, bland annat med utgångspunkt i miljökvalitetsmålen. Prioritering
sker årligen via behovsutredning som resulterar i en treårig tillsynsplan som beslutas av nämnden för Miljö- och
Hälsoskydd.
Kungsbackas tillväxt medför att ärendeinflödet inom olika ärendetyper i förvaltningens verksamheter har ökat
och bedöms fortsätta göra det; antalet klagomål på miljön ökar, antalet inkomna bygglovsärenden ökar och
behovet av arbete och tjänster kopplat till vår geodataverksamhet ökar. Förvaltningen bedömer det också som
troligt att kommunen kan komma att få ytterligare uppdrag bland annat inom vattenförvaltning där
Vattenmyndigheterna har haft förslag på en ny förvaltningsplan för perioden 2022-2027 ute på samråd.
Ekonomi och budget i balans
Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd budgeterar och arbetar för en god ekonomisk
hushållning enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. De senaste åren har
ramtilldelningen inte täckt förvaltningens kostnadsökningar. En stor utmaning är att balansera avgiftsuttag och
användandet av kommunbidrag i den totala finansieringen av verksamheten. Utöver internt
effektiviseringsarbete krävs kontinuerligt arbete med långsiktigt fokus för att nämndernas avgifter ska spegla
genomsnittlig tidsåtgång och självkostnad för den tillsyn och den handläggning som utförs. I dagsläget
delfinansierar byggnadsnämndens budgetram, dvs skattemedel verksamhet som skulle kunna finansieras av
avgifter till hundra procent. För att ta rejäla kliv vad gäller digital transformation ser nämnderna att det kommer
att bli svårt att lösa finansieringen med befintliga resurser.
[1] KS beslut om sammanslagning av förvaltningarna (dnr KS/2018:365). Byggnadsnämndens budget
innehåller de båda nämndernas gemensamma mål. Nämndernas samarbete präglas av en ömsesidig respekt för
respektive grunduppdrag och en anda av samverkan med ett gemensamt förvaltningsövergripande ekonomiskt
perspektiv.

1.1 Omvärlden - Kungsbacka i världen
Nämndens omvärldsanalys
Snabba förändringar
Bygg- och miljöförvaltningens verksamhet är konjunkturkänslig och i många delar händelsestyrd, vilket medför
vissa utmaningar i att ha rätt mängd tillgängliga resurser i förhållande till ärendeflödet. Lärdom från det gångna
året med en pandemi är att läget kan skifta fort och verksamheten måste vara rustad och förberedd att ställa om
utifrån nya förutsättningar.
Ny nationell strategi för en enhetlig och effektiv tillsyn inom Miljöbalkens område
Förslag till en treårig nationell strategi för miljöbalkstillsynen presenteras av Naturvårdsverket under hösten
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2021 och föreslås gälla 2022–2024. En ny nationell strategi förväntas öka förutsättningarna för att reglerna i
miljöbalken följs bland annat genom att strategin innehåller nationella prioriteringar som alla inblandade
myndigheter, inklusive kommunerna kraftsamlar kring. Ambitionen som uttrycks är att en ökad tydlighet gynnar
en effektiv användning av myndigheternas samlade resurser och kompetens, bidrar till en ökad likvärdighet i
tillsynen och underlättar planering av tillsyn. Strategin kommer med all säkerhet att påverka inriktningen på den
planerade tillsynen i kommunen.
Ett nytt regelverk för bygglov är föreslaget
Bygglovsutredningen som tillsattes 2020 har i juni 2021 överlämnat sitt slutbetänkande Ett nytt regelverk för
bygglov till regeringen (SOU 2021:47). Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag som skapar ett enklare,
effektivare och mer ändamålsenligt regelverk och som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda
intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bland annat bostäder. I utredningen uttrycks att det finns ett
stort behov av att reformera regelverket om lov och anmälan. Förslagen föreslås börja gälla 1 januari 2023.
Nationell målbild om en digital obruten samhällsbyggnadsprocess
Ett stort antal nationella uppdrag och initiativ pågår för att skapa förutsättningar för ett helt digitalt
informationsflöde kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. Information ska göras digitalt tillgänglig och
återanvändbar i interna handläggningsstöd och olika interna och externa e-tjänster. Lagstiftningen kräver att
digitala kartor för markanvändning ska kunna tillgängliggöras och tillhandahållas strukturerat för vidare digital
användning. Myndigheter ska också kunna utbyta digital information via en nationell informationsplattform och
befintlig data och geodata ska tillgängliggöras som så kallad öppen data så långt det är möjligt.
En ny översiktsplan - vårt framtida Kungsbacka
Kommunfullmäktige i Kungsbacka antog en ny översiktsplan i november 2021. Översiktsplanen är ett viktigt
styrdokument för nämnderna. Översiktsplanen ska bidra till att uppfylla Kungsbackas Vision 2030 genom att
den innehåller övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för kommunens
tätorter, landsbygden och kustområden. Översiktsplanen visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla
områden för bebyggelse, grönområden, vägar och kollektivtrafik. Kungsbacka förväntas fortsätta att växa. Fler
invånare betyder behov av fler bostäder och arbetsplatser, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service.
Omvärldsanalys HR-perspektiv
Välfärdsutmaningen med en demografisk utveckling som innebär minskad tillgång till arbetskraft i förhållande
till behov av tjänster påverkar även vår förvaltning då konkurrensen om arbetskraften ökar. Detta innebär behov
av att tänka nytt inom kompetensförsörjning, personalplanering, digitalisering samt att nyttja våra resurser på ett
klokt sätt.
Vidare är arbetsmiljön en central del när det gäller att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, eftersom
arbetsmiljön ses som en framgångsfaktor och konkurrensmedel. Därför är det viktigt att ha ett hälsofrämjande
perspektiv i våra processer och fortsätta arbeta med vår arbetsplatskultur och vara en attraktiv arbetsplats.
Pandemin i kombination med en sedan tidigare ökad digitalisering ställer nya krav på kompetenser och
förhållningssätt hos våra medarbetare. Som exempel arbetar just nu stora delar av medarbetarna på
förvaltningen på distans och då pandemin är över kommer med stor sannolikhet andelen distansarbete ligga på
en högre nivå jämfört med innan pandemin. Genom en enkätundersökning Kungsbacka kommun har genomfört,
har vi fått kunskap om att distansarbetet till största del varit positivt för förvaltningens medarbetare i form av
ökad effektivitet och större balans mellan arbetet och privatlivet, vilket är viktiga aspekter att ta vara på in i
framtidens arbetsliv. Men det har också visat sig minska medarbetarnas fysiska aktivitet och upplevelse av
sammanhållning.
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Datum
2021-12-01
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
miljoochhalsoskydd.admin@kungsbacka.se

Dataskyddsombudets rapport
efter regelbunden granskning 2021
Verksamhet som granskningen rör: Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Granskningens omfång: Granskningen omfattar områdena Organisering, Koll på
personuppgiftsbehandlingen, Säker behandling, Registrerades rättigheter, Utkontraktering och
gemensamt personuppgiftsansvar samt Systematiskt kvalitetssäkringsarbete. Se bilaga 1 för mer
information om granskningen.
Granskning gjord av: Karin Malmsten, dataskyddsombud
Granskningens diarienummer: KS 2021-00863
Uppföljning: Åtgärderna som vidtas för att omhänderta granskningens resultat kommer att ingå i
nästkommande regelbundna granskning hösten 2022.

Granskningens resultat
Det har av granskningen inte framkommit annat än att nämnden för Miljö & Hälsoskydd i allt
väsentligt möter de övergripande kraven inom flera av de granskade områdena.
En bidragande faktor till detta bedömer jag är att verksamheten har kompetenta krafter och resurser
inom både lednings- och stödorganisationen som samverkar inom och utanför nämndens
ansvarsområde och har en god insikt om verksamhetens risker och utvecklingsbehov.
Min granskning bekräftar vad verksamheten själv identifierat som styrke- respektive
utvecklingsområden i sina genomgångar av dataskyddet, men visar också på sådant som inte ännu
har omhändertagits. Avvikelser har genom granskningen visats inom följande områden och punkter,
vilka jag rekommenderar nämnden för Miljö & Hälsoskydd att omhänderta för att stärka
dataskyddet för de registrerade.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se
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Bilaga 1: Om granskningen
En del av dataskyddsombudets uppdrag
Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att jag som dataskyddsombud ska ha uppsikt över
efterlevnaden av GDPR, de svenska kompletterande dataskyddsbestämmelserna samt den
personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete gör jag
genom att granska respektive nämnds/bolags/stiftelses följsamhet mot GDPR och rapportera
avvikelser som jag uppmärksammar. I mitt uppdrag ingår att ta vederbörlig hänsyn till de risker som
är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och
syften.
Den planerade granskningen för perioden 2021-2022 omfattar regelbunden granskning och
fördjupad granskning. Den regelbundna granskningen omfattar samtliga personuppgiftsansvariga
verksamheter i kommunen och är inriktad på verksamheternas dataskyddsarbete i stort3, medan den
fördjupade granskningen görs inom ett avgränsat område som inte per automatik omfattar samtliga
verksamheter. Den regelbundna granskningen görs på hösten och den fördjupade granskningen görs
på våren. Därutöver finns utrymme för riktad granskning närhelst som det behövs.
Läs mer om inriktningen för de olika granskningsformerna i Dataskyddsombudets inriktning och
årshjul 2021-2022 (2021-06-29, dnr KS 2021/0313).

Syfte
Det övergripande syftet för granskningen är att stimulera till lärande och handlingsberedskap som
stärker dataskyddet i verksamheten. Med utgångpunkt i granskningen ges råd och
rekommendationer som dels kan bidra till att stärka redan fungerande delar i dataskyddet, och dels
omhänderta avvikelser. Ett aktivt dataskyddsarbete som reflekteras och kontinuerligt stärkts innebär
en stor trygghet för dem vars personuppgifter verksamheten hanterar.

Upplägg och metodik
Granskningen har främst gjorts genom en genomgång av dokumenterade rutiner, information och
beskrivningar av dataskyddsarbetet inom nämndens ansvarsområde som förvaltningen ingett.
Därutöver har jag själv även inhämtat uppgifter genom publicerad information på intranät och
webbplats samt diarium. Dokumentationen som ingått i granskningen har varit sådan som visar på
införlivandet av GDPR utifrån de områden som granskas. Exempel på dokumentation som ingått är
delegationsförteckning, reglemente, dokumenthanteringsplan, personuppgiftsbiträdesavtal och
dokumenterade arrangemang vid gemensamt personuppgiftsansvar, årshjul för dataskyddsarbetet,
egenkontroller och ledningens genomgång, information till registrerade, utbildningsmaterial och
vägledning till personal, rutinbeskrivning för hantering av personuppgiftsincidenter och
handläggning av registrerades åberopade rättigheter.
Därutöver har även en muntlig avstämning skett med verksamhetens dataskyddskontakt,
förvaltningschef och avdelningschef utifrån de områden som ingått i granskningen. Metodiken för
granskningen har byggt på en behovsbaserad arbetsgång som innebär att vidare utredning skett
inom de områden där det under gransknigen framkommit indikation på avvikelse.

3

Mindre omfattande verksamheter är undantagna i 2021 års regelbundna granskning till fördel för andra insatser inom ramen för
dataskyddsombudets råd och stöd.
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Granskningen har genomförts under oktober-november 2021. I nästkommande granskning hösten
2022 kan mer verksamhetsnära granskningsmetoder komma att användas för att bättre fånga hur
dataskyddet fungerar i verksamhetens vardag.
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Datum

2022-02-07

TJÄNSTESKRIVELSE

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Diarienummer

MH-2021-5208-2
Ärendekod

1.1.7.1

Svar på kommunstyrelsens remiss över nya regionala beredskapsplaner för
kärnenergiberedskap, KS 2021-01246
Förslag till beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antar yttrande, daterat 2022-02-07, och överlämnar det som sitt
svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har granskat de från Kommunledningskontoret översända
beredskapsplanerna som kallas ”Program för räddningstjänst – vid utsläpp av radioaktiva ämnen”
med tillhörande sju delplaner för följande delområden; ”utrymning”, ”strålningsmätning”,
”inomhusvistelse och jodtabletter”, ”kommunikation”, ”länsstyrelsens fältplats”, ”saneringsplan”
samt ”larm”. Planerna är till sitt ursprung en remiss till kommunen från länsstyrelsen. Nämnden har
av Kommunledningskontoret i sin tur blivit ombedd att yttra sig utifrån de ansvar och uppgifter som
möjligtvis nämns i planerna. Nämnden har därför valt att främst (men med något undantag) yttra sig
över saker i planerna som på något sätt är relaterade till miljöbalken.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 mars 2022.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 § upprätta
ett program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp
av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6 §.
För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade beredskapszonerna och
tillkommande planeringszoner kring svenska kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland genomfört
en revidering av befintliga planer och upprättat nya enligt de som nämnts under sammanfattning
ovan. Här följer en kort redogörelse av huvudplanen samt de olika delplanernas syfte.
-

Huvudplan Program för räddningstjänst – vid utsläpp av radioaktiva ämnen: Syftet med
programmet och tillhörande delplaner är att beskriva den beredskapsplanering som finns för
en eventuell kärnteknisk olycka och utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals
kärnkraftverk, men också vid annan kärnteknisk anläggning i Sverige eller utomlands. Syftet
är vidare att programmet ska ligga till grund för att länsstyrelsen ska kunna leda och hantera
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en eventuell kärnteknisk olycka med efterföljande utsläpp av radioaktiva ämnen utifrån
rådande förutsättningar i länet.
-

Delplan Utrymning: beskriver utrymningsprocessen samt upprättandet av utrymningsplats

-

Delplan Strålningsmätning: syftar till att skapa förmåga till strålningsmätning vid en
kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen

-

Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter: syftar till att minska de negativa hälsoeffekterna
hos berörd befolkning till följd av en kärnkraftsolycka på Ringhals eller annan inträffad
kärnteknisk olycka i Sverige eller utomlands

-

Delplan Kommunikation: beskriver länsstyrelsens kommunikationsarbete. Länsstyrelsen har
enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” det övergripande samordningsansvaret i frågor som
rör räddningstjänst och sanering inom det geografiska områdesansvaret.

-

Delplan Länsstyrelsens fältplats: beskriver övergripande upprättandet av Länsstyrelsens
fältplats på Munkagårdsgymnasiet i Varbergs kommun samt vilken grundläggande service
som kommer finnas på platsen. Det beskriver också översiktligt Ringhals logistikcenter.

-

Deplan Saneringsplan: beskriver hur länsstyrelsen i Halland planerar att arbeta med sanering
efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnteknisk olycka.

-

Delplan Larm: beskriver vilka organisationer som larmas, vilken teknik som används och
instruktionen till SOS Alarm.

Länsstyrelsens programförslag har översänts på remiss till Kungsbacka kommun där
Kommunledningskontoret har hanterat remissen och då i sin tur skickat ut den på internremiss till
ett flertal förvaltningar inom kommunen. Där har nämnden för Miljö & Hälsoskydd tagit vara på
möjligheten att yttra sig kring länsstyrelsens programförslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-07
Yttrande, 2022-02-07
Program för räddningstjänst - vid utsläpp av radioaktiva ämnen samt tillhörande sju delplaner.
Remiss från kommunstyrelsen, 2021-12-22
Följebrev från kommunstyrelsen, Kärneenergiberedskap, 2021-12-22
Missiv för program, 2022-01-27

Per-Anders Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Kungsbacka kommun

YTTRANDE
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Datum

2022-02-07
Diarienummer

MH-2021-5208

Yttrande över kommunstyrelsens remiss 2021-01246, nya regionala
beredskapsplaner för kärnenergiberedskap
Sammanfattande inställning
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har granskat de från kommunledningskontoret översända
beredskapsplanerna som kallas ”Program för räddningstjänst – vid utsläpp av radioaktiva ämnen” med
tillhörande sju delplaner för följande delområden; ”utrymning”, ”strålningsmätning”, ”inomhusvistelse
och jodtabletter”, ”kommunikation”, ”länsstyrelsens fältplats”, ”saneringsplan” samt ”larm”. Planerna
är till sitt ursprung en remiss till kommunen från länsstyrelsen. Nämnden har av
kommunledningskontoret i sin tur blivit ombedd att yttra sig utifrån de ansvar och uppgifter som
möjligtvis nämns i planerna. Nämnden har därför valt att främst (men med något undantag) yttra sig
över saker i planerna som på något sätt är relaterade till miljöbalken.
Efter genomläsning har nämnden funnit några saker i två av delplanerna som nämnden vill
kommentera vilket sker nedan i form av följande numrerade yttrandepunkter:
Nämndens ställningstagande i detalj
1. Delplan Utrymning:
Delplanen beskriver utrymningsprocessen samt upprättandet av utrymningsplats. Vid
genomläsning undrar Nämnden för Miljö & Hälsoskydd här hur länsstyrelsen tänker att
(kommunalt) samhällsviktiga verksamheter så som avloppsreningsverk, vattenverk och
strömförsörjning ska fungera i händelse av utrymning p.g.a. ett radioaktivt utsläpp? (se avsnitt
5.2 där det borde ha tagits upp)
2. Delplan Saneringsplan:
A. Syftet med saneringsplanen är att ge en beskrivning av hur länsstyrelsen i Halland planerar
att arbeta med sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnteknisk olycka.
I avsnitt 8, s 27 står om saneringsmetoder för olika typer av miljöer. När det gäller sanering
av byggnader för industriella verksamheter står det uttryckligen att man måste ta hänsyn till
befintliga föroreningar i området, vilket är positivt. När det kommer till sanering av mark grönytor och urban miljö, står det om att man efter en eventuell avskalning av översta
jordlagret kommer lägga dit "rena massor" och exemplifierar detta med asfalt, betong,
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makadam och olika jordar. Här vill Nämnden för Miljö & Hälsoskydd understryka vikten
av att ansvarig entreprenör skaffar sig kunskap om dessa massors föroreningsinnehåll innan
användning. De kan ju dessutom vara påverkade av radioaktivitet. Det kan behöva göras en
anmälan till det lokala Miljö- och hälsoskyddskontoret för användning av avfall för
anläggningsändamål.
B. I avsnitt 12.1, s 33, om upphandling av resurser för saneringsåtgärder, skriver man att
länsstyrelsen inte har en vilande saneringsorganisation som kan aktiveras för att genomföra
faktiska åtgärder vid sanering. Man skriver också att det för att skapa en
saneringsorganisation krävs att länsstyrelsen genomför upphandlingar av samhällets
befintliga resurser. Resurserna kan finnas regionalt, nationellt eller internationellt.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tolkar avsnittet som så att länsstyrelsen inte kommer
vidta några mer förberedande åtgärder utan avser genomföra upphandlingar mm först i
samband med ett verkligt utsläpp av radioaktiva ämnen. Nämnden skulle förorda att
länsstyrelsen om möjligt hade tagit några fler proaktiva steg i syfte att minimera
upphandlingstiden när väl olyckan är framme. Offentliga upphandlingar kan dra ut på tiden
och vid en sanering av radioaktiva ämnen kan det vara mycket vunnet att en sådan sker
skyndsamt för att inte ämnena ska hinna sprida sig i miljön och därmed kräva ännu mer
omfattande (kostsamma) saneringsinsatser.
C. I avsnitt 13 om avfall och deponier står att det kommer behövas ett eller flera mellanlager
och slutförvar (deponier) för hanteringen av det radioaktivt påverkade avfallet. Man skriver
också att det i vägledningsunderlag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) bland annat finns beskrivet hur ett mellanlager och deponi för slutförvar bör
skapas, tillgängliggöras och förvaltas. Där (i MSB:s vägledningar) finns också närmare
beskrivet om sortering av radioaktivt avfall, var en deponi bör lokaliseras, utformas,
konstrueras och hur driften av denna ska gå till. Vidare ska där finnas beskrivet om
sluttäckning av deponi och hur miljökontroller kan genomföras i olika skeden. Nämnden
förordar att länsstyrelsen i likhet med yttrandepunkt 2B (om avsnitt 12.1) ovan även i detta
agerar mer proaktivt och i förberedande syfte utreder lokaliseringen av några potentiella
mellanlager och deponier för att spara in på denna tid om en olycka väl skulle äga rum.
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1 Inledning
1.1 Förutsättningar
Föreliggande dokument utgör en del av Länsstyrelsen i Hallands läns Program för
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och svarar tillsammans med andra
operativa planer, stödplaner och dokument, mot de krav som ställs i lag (2003:778) om
skydd mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
Detta dokument beskriver utrymningsprocessen samt upprättandet av utrymningsplats. Det
måste därför ses i sin helhet. För att förstå syftet med detta dokument kan läsaren även ta
del av ”Nationell beredskapsplan för hanteringen av kärnteknisk olycka”.
Den här delplanen beskriver planering och genomförande av utrymning, tydliggör
medverkande organisationers roller och ansvar vid utrymning och beskriver upprättande
och drift av utrymningsplatserna vid en kärnkraftsolycka på Ringhals. Delplanen består
således av en beskrivande del och en operativ del. Den syftar till att underlätta i detalj för
hur ett upprättande av utrymningsplatsen ska genomföras. Berörda organisationer
uppmanas att ha planen utskriven och tillgänglig i krisledningsplatser och motsvarande.
Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en informationskälla och på ett
enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna bedriva utbildning och övning
i egen berörd organisation.

1.2 Syftet med utrymningen
Syftet med utrymningen är att minska de negativa hälsoeffekterna hos allmänheten till
följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga
skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter och inomhusvistelse.

1.3 Mål för utrymningen
Det primära målet med utrymningen är att:


Så långt som det är rimligt och möjligt säkerställa att de negativa effekterna på
allmänhetens hälsa till följd av olyckan och utrymningen minimeras.

Utöver detta är målsättningen även att:


Reducera den allmänna oron så långt som möjligt kopplat till genomförandet av
utrymningen.



Minska negativ psykologisk påverkan på de utrymda och på allmänheten i övrigt.



Planeringen och genomförandet har gjorts på ett sätt som medför att återgång till
det normala kan ske så snabbt som möjligt.



Begränsa de ekonomiska förlusterna som utrymningen kan medföra för näringslivet
och för de personer som utryms.
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Begränsa kostnaderna för hanteringen av utrymningen som utförs av myndigheter
och andra aktörer.

Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen (IBZ) efter att
larmnivå ”Förstärkt beredskap” har beslutats, eller efter beslut av räddningsledare.
Räddningsledaren kan fatta beslut om en mindre skyndsam utrymning av IBZ, beroende på
händelseförloppet på Ringhals. Det mest prioriterade målet för strålskyddet i inre
beredskapszonen undvika allvarliga deterministiska effekter.
Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 25 km
kan utrymmas inom 12 timmar efter beslut från räddningsledaren. Detta i syfte att nå det
näst mest prioriterade målet för strålskyddet under en radiologisk nödsituation, nämligen
att minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt. En
utrymning av YBZ ska ej påbörjas innan utrymningen av IBZ är klar.

1.4 Omfattning
Denna plan omfattar hela inre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk, samt de
delar av yttre beredskapszonen och planeringszonen som ligger inom Hallands län. Planen
beskriver även övergripande hur Länsstyrelsen förhåller sig till de delar av yttre
beredskapszonen och planeringszonen som är placerade i andra län.

1.5 Relevant författning
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
-

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor)
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Förordning (2015:1052) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Djurskyddslagen (2018:1192)
Polislagen (1984:387)
Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Socialtjänstlagen (2001:453)

1.6 Beroenden till annan planering
Länsstyrelsens utrymningsplanering för Hallands län är gjord i samverkan med såväl andra
kärnkraftslän, som med de län som finns med i yttre beredskapszonen och planeringszonen
kring Ringhals kärnkraftverk.
Då flera andra aktörer i länet (se kapitel 2, Ansvar och roller) har en operativ roll i
utrymningsarbetet, är det av stor betydelse att deras utrymningsplanering överensstämmer
med Länsstyrelsens.
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1.7 Strategi
Denna utrymningsplan bygger på en kärnkraftsolycka vid Ringhals kärnkraftverk som kan
medföra att utrymning av inre och delar av yttre beredskapszonerna måste genomföras. Det
är väderförhållandena, tid till utsläpp och storleken på utsläppet som kommer bestämma
hur stora områden som ska utrymmas och när utrymningen ska ske.

Strategin utgår från att en utrymning av IBZ ska ske skyndsamt. Vid ett scenario där man
har mer tid på sig bör utrymningen av IBZ ske mer stegvis på ett planerat och strukturerat
sätt.
Först när utrymningen av IBZ är färdig kan annan utrymning påbörjas. Utrymningen av
YBZ kan även denna ske skyndsamt, men beroende på scenario kan en sådan utrymning
även påbörjas flera dagar efter händelsen. Utrymningen av Planeringszonen sker alltid efter
att strålningsmätningar har påvisat sådana nivåer av strålning att en utrymning är befogad.
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2 Ansvar och roller
2.1 Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta är oberoende
om olyckan skett i Sverige eller utomlands. Inom området vid den kärntekniska
anläggningen är det dock innehavarens skyldighet att ha en beredskapsplanering och vidta
åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför verksamheten.
Enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion är Länsstyrelsen geografiskt
områdesansvarig myndighet i länet och ska vidare enligt krisberedskapsförordningen
(2015:1052) vara den sammanhållande funktionen mellan lokala aktörer och den nationella
nivån. Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det Länsstyrelsens ansvar att leda
och samordna räddningstjänsten vid en kärnteknisk olycka. Detta innebär således att
Länsstyrelsen har utpekade räddningsledare, som ska verka som statlig räddningsledare
med det operativa ansvaret vid en kärnteknisk olycka inom Länsstyrelsens geografiska
område. Räddningsledaren fattar således beslut om skyddsåtgärder, exempelvis utrymning.
Vidare har Länsstyrelsen ansvar för att information samordnas och förmedlas till utrymda
samt bistår med stöd för planering av mottagning och inkvartering.
I egenskap av kärnkraftslän ansvarar Länsstyrelsen i Hallands län för samordningen av
vissa beredskapsåtgärder som påverkar flera län efter en händelse på Ringhals
kärnkraftverk. Däribland strålningsmätning, som är ett viktigt beslutsunderlag för
genomförandet av utrymningen.
Flera beslut som Länsstyrelsen fattar påverkar även andra län, exempelvis de som ska
upprätta mottagningsplatser. Länsstyrelser ska därför i enlighet med samverkansprincipen
säkerställa att dessa län är införstådda i de beslut som Länsstyrelsen fattar som kan komma
att påverka dessa län i samband med en händelse på Ringhals kärnkraftverk.

2.2 Kommunerna
Kommunerna har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Vid en kärnteknisk olycka ska kommunerna säkerställa driften av den verksamhet som
kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. Kommunerna har dessutom ett
geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att de ska verka för att åtgärder som
vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse samordnas, samt ge
information till kommuninvånare. Även hantering av kommunal hälso- och sjukvård ingår
i ansvaret.
Kommunen har vidare vid utrymning till uppgift att bistå Länsstyrelsen med upprättande
av utrymningsplatser och ordna mottagning samt inkvartering av utrymda.
I Hallands län har Kungsbacka och Varbergs kommun samt Marks kommun i Västra
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Götaland ett särskilt uppdrag vid utrymning som består i att upprätta utrymningsplatser vid
automatik vid larmnivå höjd beredskap. Detta för att underlätta en snabb utrymning av inre
beredskapszoner. Övriga kommuner ska kunna upprätta en utrymningsplats eller
mottagningsplats efter beslut från räddningsledaren.

2.3 Polismyndigheten
Polisen är enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att lämna den hjälp som
behövs till räddningsledaren. Polisen har en central roll vid genomförandet av utrymning
och verkställer utrymningsbeslutet som Länsstyrelsen fattat. Polisens uppgifter är främst
att spärra av vägar, trafikdirigera, hålla ordning och säkerhet, bevaka utrymda områden
samt registrera utrymda. En del av registreringen är att bemanna stationen för registrering
på utrymningsplatser. Polisen kan dessutom kompletteringsvarna med högtalare vid larm
på kärnkraftverket.
Polisen verkställer utrymningen efter beslut från Länsstyrelsen och deltar i upprättandet av
utrymningsplatser tillsammans med berörda kommuner och Försvarsmakten. Polisregion
Väst deltar i planeringen och genomförandet av en utrymning.

2.4 Försvarsmakten
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst
inom LSO så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.
Hemvärnsbataljoner bistår polisen och kommunen med stöd vid ett befarat eller inträffat
haveri vid en kärnteknisk anläggning. Militärregion Väst deltar i planeringen och
genomförandet av en utrymning.

2.5 Kustbevakningen
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen med att stödja räddningsinsatsen ute till sjöss.
Exempel på stöd är att kunna varna och utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till
sjöss, samt att även spärra av och leda om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid
ett kärnkraftverk.
Det kräver även samverkan med Sjöfartsverket för att de ska kunna informera Sjötrafik
genom kanaler för kommunikation via JRCC vid sjö- och flygräddningsinsats.
Sjöfartsverket äger och arbetar i Kustradionätet.

2.6 Trafikverket
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar
och järnvägar. I utrymningen stödjer Trafikverket bland annat med:
 Att hantera trafikflödet för utrymningsvägar.
 Omledning och avspärrning.
 Trafikinformation och vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som berörs
i ett utrymningsområde.
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2.7 Regionen
Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en
utrymning behöver regionen bland annat kunna upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap,
omorganisera och förstärka sjukvården och bistå med bussar för transport av utrymda.
Länets uppsamlingsplatser utgår från de ordinarie busshållplatserna. En del av denna
planering är att Nobina Sverige AB deltar i planeringen kring beredskapen kring Ringhals.
Detta då Nobina trafikerar dessa linjer på uppdrag av Regionen.
Regionen ansvarar även för planering för eventuell flytt av patienter från sjukhus eller
andra vårdinrättningar som regionen ansvarar för och som ligger inom områden som kan
komma att utrymmas.

2.8 Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet
Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet kan bistå kommunen på
utrymningsplatserna med radiofysiker som hjälper till med personindikering, om behov för
avsökning uppstår. Ingen personindikering kommer dock att göras innan ett konstaterat
utsläpp har inträffat.

2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet
och nukleär icke-spridning. SSM är en expertmyndighet inom bland annat
strålskyddsberedskap och utgör ett viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om vilka
områden som kan behöva utrymmas, baserat på prognoser och konstaterade mätvärden.

2.10 Jordbruksverket
Vid en utrymning ska Jordbruksverket i första hand stödja Länsstyrelsen i frågor som rör
hantering och påverkan på djur och djurhållning.

2.11 Ringhals kärnkraftverk
Ringhals ansvarar för de skyddsåtgärder, däribland utrymning, som behöver vidtas inom
företagets område.

3 Förberedelser
3.1 Beredskapszoner
Området kring Ringhals kärnkraftverk är indelat i en inre och en yttre beredskapszon, samt
en planeringszon.
I den inre beredskapszonen, som ligger närmast Ringhals, finns de största riskerna för såväl
stokastiska som deterministiska skador till följd av ett utsläpp. Det innebär att denna zon
måste kunna utrymmas snabbt, även innan ett utsläppt har ägt rum.
Vid risk för ett större utsläpp kan det även finnas behov av att utrymma delar av den yttre
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beredskapszonen innan ett utsläpp har ägt rum. Annars genomförs utrymning av yttre
beredskapszonen och planeringzonen främst baserade på genomförda strålningsmätningar.
Där är tidshorisonten för en utrymning därför oftast betydligt längre än för den inre
beredskapszonen. Länsstyrelsen har därför beslutat att kartlägga den inre beredskapszonen
i stor detalj, medan kartläggningen och planeringen i den yttre beredskapszonen och
planeringszonen främst är av övergripande karaktär.
I figur 1 visas resultatet från den kartläggning som har gjorts av Hallands län kopplat till
utrymning och utrymningsområden samt samhällsviktig verksamhet. För en mer detaljerad
bild så finns underlaget i GIS.
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3.2 Utrymningsområden
För att underlätta för det praktiska genomförandet av en utrymning är beredskapszonerna
indelade i olika utrymningsområden. Beroende på vindriktning, läget på Ringhals och
andra faktorer kan beslut fattas om att en eller flera utrymningsområden utryms.

Figur 2 Sammanställning av utrymningsområden.
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Utrymningsområdena är indelade enligt följande:
Förteckning
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Namn

Kilometerintervall (ca)

Demografi
(ca)

0-5

3 500

15 - 25
15 - 25
10 - 20
15 - 25
5 - 25
5 - 25
15 - 25
15 - 25

24 000
30 000
12 000
2 500
8 300
9 000
37 000
5 300

Inre beredskapszonen,
Väröhalvön
Onsalahalvön
Kungsbacka
Frillesås och Åsa
Idala
Veddige
Derome och Årnäs
Varberg
Skällinge

3.2.1 Inre beredskapszonen, utrymningsområde 1
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals,
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen.
Inom den inre beredskapszonen finns två verksamheter som särskilt måste beaktas vid
beslut om utrymning: en massaindustri (Södra Cell) och en nätstation (Lahall).
Nätstationen kan fjärrstyras vid behov. Södra Cell som driver massaindustrin har
beredskapsplaner för utrymning av egen personal och som möjliggör grunddrift där endast
en mindre del av personalstyrkan är kvar på anläggningen i skyddade utrymmen1.
3.2.2 Yttre beredskapszonen, utrymningsområde 2-9
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen
på fastlandet ingår också i zonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig
verksamhet för vilken särskild planläggning krävs vid beslut om skyddsåtgärder, till
exempel sjukhusen i Varberg och Kungsbacka samt kommunal service i ett flertal
samhällen. Yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i Ringhals berör två län, Hallands
och Västra Götalands län.2

3.3 Planeringszonen
Planeringszonen kommer utrymmas efter att mätningar har genomförts och det påvisats
vara hög markbeläggning. Detta ger god tid att planera en utrymning inom planeringszonen
vid en händelse. En kartläggning av berörda område kommer därför att göras enligt samma

1
2

SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
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principer som i punkt 7. Planeringen i planeringszonen är med dynamisk.

3.4 Övergripande kartläggning
3.4.1 Djur
Produktionsdjur i utrymda områden bör generellt lämnas kvar. Det är ovanligt att djurägare
har egna transporter som rymmer djuren i besättningen. Att leta transportör och/eller
invänta samtransport kommer i de allra flesta fall att ta för lång tid.
Köttdjur hålls under tak (i stall, ligghall eller liknande) med tillgång till vatten och så
mycket grovfoder som möjligt. Om det finns mycket stora besättningar med köttdjur i den
inre beredskapszonen där tillräckligt utrymme under tak saknas, kan det vara nödvändigt
att avliva djur för att skydda dem från kraftiga strålskador. Myndigheter och näring bör
samverka i diskussioner om en sådan avlivning av nötkreatur är möjlig, och vilka metoder
som i så fall kan användas. Distansavlivning med skjutvapen kan möjligen vara ett
alternativ för djur som hålls utomhus. Sådan avlivning kräver tillgång till personer som har
tillräcklig kompetens.
Mjölkkor hålls inne i ladugården. De ska ha tillgång till vatten och så mycket grovfoder
som möjligt. För att minimera kornas mjölkproduktion undvika att de får mjölkstockning
bör man inte ge kraftfoder, utan enbart grovfoder med lågt näringsvärde som inte ger ökad
produktion men som ger mättnad.3
En ökande andel av mjölkbesättningar har mjölkningsrobot. Om det, vid en kärnteknisk
händelse, finns fortsatt tillgång till el så kommer korna kunna fortsättas mjölkas även om
djurägaren utryms. Kornas välfärd påverkas därmed i mindre utsträckning. I vissa
besättningar är även utfodringen automatiserad i viss mån.
Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Det kommer inte
finnas möjlighet att erbjuda transport av djur som inte kan färdas med buss eller personbil.
Vid sådana tillfällen ansvarar ägaren för transport och uppstallning av djuren.

3.4.2 Slutsatser från kartläggningen
 Stor del av befolkningen i inre beredskapszonen har egen bil och kan sätta sig
själva ta sig till mottagningsplats eller annan plats.
 Vid utrymning av inre beredskapszonen bör utrymningsplatser upprättas.
 Transportkapacitet i form av bussar/taxibilar kommer inledningsvis vara begränsat.
 Polisresurser kommer inledningsvis vara begränsade.

3

Hantering av djur vid utrymning, Jordbruksverket 2021 (Lotta Andersson)
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Behov av inkvarteringsplatser för särskilda personer som är behov av stöd av
samhället i inre beredskapszonen är begränsat och därav finns inget behov att
upprätta mottagningsplatser på längre avstånd.
Ringhals beordrade hemgång/utrymning kommer med största sannolikhet ske innan
utrymning av inre beredskapszonen är aktuell, då kommunikation med boende i den
inre beredskapszonen är högst väsentlig för att undvika förvirring.

4 Besluta om utrymning
Arbetsgången för att fatta ett beslut om utrymning följer en process där följande punkter
ska avhandlas i samband med att beslutet fattas:
1. Fastställ beslutsmandat
Beslutsmandat fastställs och eventuella behov av samverkan med andra beslutsfattare,
exempelvis andra räddningsledare övervägs.
2. Samlad lägesbild
Den samlade lägesbilden (som består av bland annat situationen på Ringhals, prognoser
och uppmätta mätvärden) används som utgångspunkt för att bedöma behovet av
skyddsåtgärder.
3. Handlingsalternativ
Utifrån skyddsbehov överväger beslutsfattaren vilka handlingsalternativ som finns.
4. Beslut och dokumentation
Beslutet formuleras och processen dokumenteras på ett korrekt sätt.

4.1 Fastställ beslutsmandat
Beslut om utrymning fattas av Länsstyrelsens räddningsledare efter samråd med
landshövdingen eller landshövdingens ställföreträdare, regionpolischef eller motsvarande,
SSM, Ringhals och kommunala ledningsgrupperna i berörda kommuner. Om statlig
räddningstjänst gäller i något annat län med anledning av händelserna på Ringhals ska
räddningsledaren samverkan med dessa läns räddningsledare innan ett beslut fattas.
Utrymningsbeslutet ska vara samordnat med eventuella utrymningsbeslut som fattas i
dessa län.
Ett beslut om utrymning kan komma att omfatta delar av inre beredskapszonen som främst
berörs av ett haveriutsläpp med hänsyn till vindriktning, meteorologiska faktorer m.m. I
händelse av svårbedömda situationer eller i samband med hot om utsläpp kan hela den inre
beredskapszonen kring Ringhals komma att omfattas av utrymningsbeslutet om tid ges att
ta ett sådant beslut. Finns förhandsinformation om störningar på Ringhals och tidsramarna
är tillräckligt stora, kan en utrymning i förebyggande syfte genomföras innan ett utsläpp
sker. Finns det däremot ingen förhandsinformation och tidsramen är knapp så får en
avvägning göras om en utrymning ska genomföras eller om rekommendation om
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inomhusvistelse i kombination med intag av jodtabletter istället föredras.
Vid förstärkt beredskap ska utrymningsplatserna i Varberg, Kungsbacka och Marks
kommun gå upp i fas 1 (se avsnitt 5.6.1). Samtliga uppsamlingsplatser i inre
beredskapszonen ska upprättas. Detta gäller oavsett vindriktning. Vid larmnivå haverilarm
beslutar räddningsledaren vilka/vilken av utrymningsplatserna som ska vara upprättade,
främst baserat på spridningsprognos

4.2 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i en lägesbild fattar räddningsledaren beslut om
skyddsåtgärder. Dessa kommuniceras också till de det berör.
Handlingsalternativ

Beskrivning och saker att beakta

Besluta om
förberedelser för
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av
den enskilde.

Besluta om
inomhusvistelse och
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med
rekommendation om intag av jodtabletter.

Page 18 of 35

Handlingsalternativ

Beskrivning och saker att beakta

Besluta om partiell
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande,
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en
utrymning

Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den
samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt
för att riskerna ska reduceras.

4.3Beslut och dokumentation
Utrymningsbeslutet ska innehålla:


Orsak till beslutet och den väntade händelseutvecklingen.



Riskområden.



Tid för beslutet.



Vilka beslut som har fattats och av vem.



Det lagrum som beslutet baseras på.



Vilket utrymningsområde som omfattas av beslutet samt vilken typ av utrymningen
som ska ske och vilka som ska utrymma.



Starttidpunkt när utrymningen ska påbörjas, och om möjligt när den ska vara
avslutad.



Uppsamlingsplatser för utrymmande som kommer att upprättas och när.



Utrymningsplatser som kommer att upprättas och när.



Mottagningsplatser som kommer att upprättas och när.
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Vilka utrymningsvägar som ska användas.



Eventuell fördelning mellan mottagningsplatserna utifrån utrymningsområden.



Trafikinformation och vägar som ej får användas.



Vad som ska, bör och får medföras av de utrymmande

4.3.1 Behov av samverkan
Strålsäkerhetsmyndigheten
Beslut om utrymning fattas i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten som kan lämna
prognoser och göra bedömningar om risker för haveriutsläpp m.m. samt ge
rekommendationer om när en eventuell utrymning bör verkställas.
Ringhals AB
Beslut om utrymning fattas i samråd med Ringhals haveriberedskap som via sin
kommandocentral (KC) kan lämna aktuella uppgifter om:


Förhållandena i anläggningen



Händelseutvecklingen



Utsläppsprognoser



Strålningsmätningsvärden



Väderinformation m.m.

Polisregion Väst
Beslut om utrymning fattas i samråd med Polisens regionpolischef eller motsvarande, som
har till uppgift att verkställa utrymningsbeslutet. Polisregion Väst kan lämna aktuella
uppgifter om:


Polispatrullernas grupperingar



Transportfordons grupperingar vid brytpunkter m.m.



Trafiksituationen



Avspärrningar



Utformning av meddelanden som ska sändas i Sveriges Radio P4 och via
högtalarbilar



Lägesrapporter från uppsamlingsplatser



Lägesrapporter om särskilt omhändertagna personer med särskilt hjälpbehov t.ex.
personer inom äldre-, och handikappomsorg samt barn inom förskola och övrig
skolverksamhet
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Beslut fattas dessutom i samråd med:
Trafikverket
Västra militärregionen
Kustbevakningen
Region Halland
Hallandstrafiken
Kommunala ledningsgrupper i berörda kommuner

5 Utrymma
5.1 Operativ kartläggning
Geodata
Geodatakatalogen är en samlingsplats för geodata på Länsstyrelsen. All geodata som berör
Ringhals och är beslutad/fastställd läggs upp för förvaltning i Geodatakatalogen. Med
förvaltning menas att underlaget har en informationsansvarig och att förändringar
dokumenteras samt att underlaget kontrolleras med viss periodicitet.
Det finns en intern och extern Geodatakatalog. I den externa distribuerar Länsstyrelsen
geodata som den bedömer vara av intresse för allmänhet, konsulter, kommuner med flera.
Den interna Geodatakatalogen har man endast åtkomst till inom Länsstyrelsen.
Från Geodatakatalogen kan man ladda ner geodata till sin geografiska programvara och
visualisera och analysera vidare.
Geodata som beskriver något kopplat till Ringhalsberedskapen ligger upplagt i vår interna
Geodatakatalog och är namngivet LstN Ringhals X. En sökning i Geodatakatalogen på
LstN Ringhals X ger en snabb överblick av vilket geodata vi har och kan läggas till i GISprogram för vidare analys och beslutsfattande.
I nuläget finns ingen geodata relaterat till Ringhals tillgänglig i Extern Geodatakatalog.
Rekommendationen är att när de nya zonerna och sektorerna är beslutade läggs de upp för
allmän åtkomst. Motsvarande namnsättning sker i den externa Geodatakatalogen som i den
interna, dvs LstN Ringhals X.
Förmedla karta/lägesbild
WebbGIS
Att kommunicera en kartbild/lägesbild internt och externt kan göras genom att addera
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händelseinformation till existerande WebbGIS alternativt att skapa nya tematiska
WebbGIS kopplade till händelsen. Länkar till dessa kan läggas upp på intranät och extern
hemsida.
GIS-Program
GIS-program gör det möjligt att lägga till nödvändig geodata för ett korrekt
beslutsfattande. Kartor/underlag kan senare spridas via WebbGIS, inbäddade kartor på
hemsidor till papperskartor eller digitala produkter.

5.2 Utrymmande
5.2.1 Utrymning av personal på Ringhals som inte ingår i
haveriberedskapen
Ringhals personal, entreprenörer m.fl. som inte ingår i haveriberedskapsorganisationen
utryms efter beslut av Ringhals haveriberedskapsorganisation, en så kallad beordrad
hemgång. Vid misstanke om kontaminering kommer personal att avsökas och saneras i
anslutning till anläggningen.
Ringhals beställer bussar från det transportorganisationen som är stationerat hos
Polisregion Väst. Om inte denna är i funktion kontaktas Länsstyrelsens tjänsteman i
beredskap (TiB).
5.2.2 Utrymmande med egna fordon
Utrymmande med egna fordon som behöver hjälp med ett alternativt boende kan förflytta
sig till aktuell mottagningsplats.
5.2.3 Utrymmande som saknar egna fordon
Utrymmande som saknar egna fordon kan uppsöka närmast belägna uppsamlingsplats eller
kontakta transportkansliet för hjälp med transport. Försvarsmaktens personal
utgångsgrupperar vid larm vid samtliga uppsamlingsplatser och biträder Polisregion Väst
med att hjälpa och vägleda allmänheten.
Transportbehov rapporteras från uppsamlingsplatserna till transportorganisation vid
Polisregion Väst. Via Polisregion Väst och transportorganisationen beordras bussar till
respektive uppsamlingsplats. Bussar placeras i samband vid angivna brytpunkter oavsett
om utrymningsbehov föreligger.
5.2.4 Utrymmande som inte själv kan uppsöka uppsamlingsplats
Polisregion Väst ansvarar för att genomsöka utrymningsområdet. I händelse av att personer
med särskilt hjälpbehov, tex sängliggande i hemmet behöver sjuktransport rekvireras
sådana fordon från transportorganisationen vid Polisregion Väst.
5.2.5 Utrymning av förskolor och skolor
Personer i riskgrupp med särskilt hjälpbehov kommer behöva prioriteras vid en utrymning.
Länsstyrelsens inriktning för förskolor och skolor är att så fort som möjligt säkerställa att
barn utryms och flyttas till en utrymningsplats där de registreras. Detta för att undvika att
vårdnadshavare åker i felaktig riktning i utrymningsområdet för att själva försöka hämta
sina barn på skola eller förskola. Barn och vårdnadshavare ska i stället återförenas på
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utrymningsplatsen. Enligt Länsstyrelsens program för räddningstjänst ska kommunerna
inom inre beredskapszonen samt Polisregion Väst, i förebyggande syfte vara beredda att
efter beslut snarast kunna ta hand om barn i förskolor, skolor inklusive privata och
kooperativa verksamheter m.fl. vilka kommunen har ansvar för inom den inre
beredskapszonen.
Detta omhändertagande ska kunna göras när utrymning beordras i den inre
beredskapszonen. Andra personer med särskilt hjälpbehov kan också komma att omfattas
av ovannämnda åtgärder.
Omhändertagande av ovannämnda grupper som innebär en gemensam flyttning till närmsta
utrymningsplats ska ske på uppdrag av Länsstyrelsen. Flyttning av grupper som
kommunen åtagit sig ansvaret för får inte göras under pågående utsläpp eller då
Länsstyrelsen finner risken stor för omedelbara utsläpp.
Polisregion Väst ska utan särskild order förbereda utrymning genom att förbereda
transportresurser som hålls insatsberedda i avvaktan på beslut om utrymning. Vidare vidtas
sådana förberedelser som är nödvändiga för att en utrymning av personer med särskilt
hjälpbehov ska kunna genomföras.
Beslut om att förskolor, skolor m.fl. utrymts ska snarast möjligt delges samtliga
ledningsstaber.
5.2.6 Jämställdhet och utrymning
Enligt forskning kring utrymning är kvinnor generellt mer benägna att utrymma än vad
män är. Kvinnor är ensamstående föräldrar i högre utsträckning än män, samt utför mer
vård av närstående äldre. Kvinnors möjlighet att utrymma på egen hand är mindre än mäns:
Kvinnor har mindre tillgång till bil än män – personbilar ägs i större utsträckning av män
och män har körkort för personbil i större utsträckning än kvinnor och åker regelbundet
med bil i högre utsträckning än kvinnor. Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik som
huvudsakligt färdmedel.
5.2.7 Turister
Flera populära turistmål finns inom samtliga utrymningsområden. Turister tenderar att ha
god tillgång till egna fordon, men har sämre lokalkännedom än fastboende.
Kommunikation till dessa om var utrymningsplatser och mottagningsplatser är placerade
behöver därför vara extra tydlig.
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5.3Utrymning av inre beredskapszonen
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Kungsbacka

5.3.1 Uppsamlingsplatser
Uppsamlingsplatser syftar till att hjälpa de utrymmande som inte kan transportera sig
själva ut ur utrymningsområdet. Till allra största del kommer uppsamlingsplatser att vara
belägna på redan befintliga busshållplatser runt om i området. Länsstyrelsen meddelar via
Sveriges Radio P4 vilka uppsamlingsplatser som är aktuella. I tätorterna är
uppsamlingsplatserna bemannade av en mindre organisation, och där finns även polisen på
plats för att upprätthålla den allmänna ordningen. På övriga uppsamlingsplatser möter de
utrymmande i stället en representant för utrymningsorganisationen i samband med att man
går ombord på bussen. På bussarna finns utrymningsvärdar som berättar för de utrymda om
vilken utrymningsplats som man är på väg till och vad som kommer att hända där.
5.3.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymning av inre beredskapszonen ska i första hand
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i
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utrymningszonen.

5.4 Utrymning av yttre beredskapszonen
5.4.1 Uppsamlingsplatser
Även i YBZ utgår uppsamlingsplatserna från bland annat ordinarie busshållplatser.
Uppsamlingsplatser kan även vara andra samlingspunkter som skolor och omsorgsboenden
där bussar kan hämta upp. Länsstyrelsen meddelar via Sveriges Radio P4 vilka
uppsamlingsplatser som är aktuella. Detta för att underlätta kommunikationen kring var
platserna är belägna. Uppsamlingsplatser kommer endast att aktiveras i de
utrymningsområden där ett utrymningsbeslut är fattat. För spontanutrymmande erbjuds
inga uppsamlingsplatser.
5.4.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymnings av inre beredskapszonen ska i första hand
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i
utrymningszonen. Detta görs främst i samverkan med Trafikverket och polisen.

5.5Utrymning av planeringszonen
Utrymning i planeringszonen sker endast efter genomförda och verifierade
strålningsmätningar i området. Det är därför aldrig aktuellt med en skyndsam utrymning i
planeringszonen.

5.6Utrymningsplatser översikt
En utrymningsplats är en plats som de utrymda kan välja att besöka om de har behov av
detta. Utrymningsplatsen är placerad i närhet av det utrymda området. Efter att de utrymda
har besökt en utrymningsplats kan de antingen fortsätta vidare till egen ordnad
inkvartering, eller transporteras vidare till en mottagningsplats för att få stöd med
inkvartering.
Målen med att upprätta en utrymningsplats är:


Att öka tryggheten hos de som utryms genom information och möjlighet till enklare
personsanering.



Att öka säkerheten för de utrymda som har särskilda stödbehov.



Att på ett tydligt kommunicerat och säkert sätt återförena barn som har utrymts från
verksamheter med sina vårdnadshavare.



Att samordning med mottagningsplatser sker på ett sådant sätt att logistiken kring
mottagning och inkvartering förenklas.



Att de utrymda får möjlighet att transporteras vidare till en mottagningsplats så
snart som är rimligt och möjligt.
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Kommunerna ansvarar för att organisera och bemanna utrymningsplatsen. Detta bör ske i
samverkan med Länsstyrelsen, Polisregion väst, räddningstjänsten och andra berörda
aktörer. Planeringen för utrymningsplatsen kan utgå från befintlig planering för
kommunala trygghetspunkter. Kommunen ska rapportera till Länsstyrelsen i samband med
att utrymningsplatsen är iordningställd och klar för drift.
5.6.1 Utrymningsplatser för inre beredskapszonen
Utrymningsplatserna är initialt belägna i yttre beredskapszonen. Tiden de utrymmande
befinner sig på utrymningsplatsen bör vara så kort som möjligt. På en utrymningsplats
finns möjlighet till lättare personsanering (duscha och byta kläder), information,
upphämtning av barn som har utrymts från skolor och förskolor, samt avtransport till
mottagningsplatser.
För beredskapen kring Ringhals finns följande förberedda utrymningsplatser:


Marks kommun, Kunskapens hus.



Kungsbacka kommun, Aranäsgymnasiet.



Varbergs kommun, Sparbankshallen.

Dessa platser upprättas i två faser. Den första fasen upprättas per automatik vid larmnivå
höjd beredskap, och används främst vid den initiala utrymningen av inre beredskapszonen.
I denna fas bemannas endast de mest grundläggande funktionerna på utrymningsplatsen,
och syftet med platsen är att kunna ge de utrymda skydd för väder och vind. I den andra
fasen utökas utrymningsplatsen med fler funktioner, bland annat utspisning, information,
registrering av de utrymda och POSOM.
5.6.2 Utrymningsplatser för yttre beredskapszonen
Vid utrymning av yttre beredskapszonen ska samtliga kommuner som angränsar till den
yttre beredskapszonen vara beredda på att upprätta en utrymningsplats efter beslut från
räddningsledaren. Vid utrymning av yttre beredskapszonen sker registrering istället på
mottagningsplatsen.
5.6.3 Kravspecifikation för utrymningsplatser
För att uppnå målen för utrymningsplatsen ska kommunerna planera för att följande
verksamheter ska finnas i de olika faserna. De föreslagna funktionerna är ett stöd i denna
planering, för att likrikta verksamheten på de olika utrymningsplatserna.
Fas 1, Uppstart
Uppstartsfasen bedöms vara de första timmarna efter att utrymningsplatsen startas upp.
Syftet med denna fas är att snabbt ge de utrymda en plats att vistas på tills des att
mottagningsplatserna har startats upp fullt ut.
Verksamhet


En uppvärmd lokal.
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Toaletter.



Plats för bussar att stanna och släppa av folk.

 Parkeringsyta för bilar.
Funktioner


En platsvärd, exempelvis en vaktmästare. Värden ansvarar även för att låsa upp
byggnaden och svara på enklare frågor, exempelvis var toaletter finns.



En funktion som ansvarar för ordning på platsen, lämpligen en polis.



När förskole- och skolbarn anländer, en funktion som omhändertar verksamhetens
behov. Lämpligen de pedagoger som följde med barnen i samband med
utrymningen.

Fas 2
Verksamhet


Mat och dryck till de utrymda.



Förmåga att administrera återförening mellan vårdnadshavare och utrymda skoloch förskolebarn.



Förmåga att ta emot personer med visst vårdbehov, exempelvis äldre som har
hemtjänst eller personer inom äldre- och handikappomsorg. Lokalen måste därför
vara tillgänglighetsanpassad.



Information till de utrymda om händelsen och utrymningen.



Ett utrymme iordningställt för en ledningsfunktion med ansvariga aktörer.



Möjlighet till enklare personhygien i form av dusch.

Funktioner
På utrymningsplatsen bör följande funktioner finnas:


Platschef som ansvarar för samordningen av arbetet på utrymningsplatsen och de
olika aktörernas insatser.



Funktion som ansvarar för samordning med Länsstyrelsen och med
mottagningsplatserna.



Funktion för att hantera återförening av barn med vårdnadshavare. Bör förstärkas
med stöd från polisen för att säkerställa en säker hantering.



Funktion för att möta upp särskilda vårdbehov på plats. Bör bemannas av personal
från kommunal omsorg.



Parkeringsvärdar.



Informationsfunktion.
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Enklare förtäring för de utrymda.



Frivilligsamordnare.



Sjukvårdsresurs som kan göra triage, bedöma, behandla och vidareremittera.

Fas 3 Avsök och sanering
Avsök och sanering kommer endast att upprättas om utrymning görs efter att ett
konstaterat utsläpp har ägt rum. Alla utrymningsplatser kommer inte att ha kapacitet för
avsök och sanering. Länsstyrelsen kommer att göra en bedömning om vilka platser som är
lämpliga för denna fas efter att kommunerna har kommit längre i sin planering av
utrymningsplatserna. Avsök och sanering påbörjas endast efter ett beslut från
räddningsledaren.
Uppskattad förmåga
Omfattning av utrymningen kan variera kraftigt beroende på scenario. I den yttre
beredskapszonen bor totalt ca 120 000 människor. Det är dock mycket osannolikt att beslut
fattas om att hela den yttre beredskapszonen ska utrymmas samtidigt.
Planeringsförutsättningen bör i stället vara att maximalt hälften (60 000 människor)
utryms. Av dessa 60 000 har ca 20 % 12 000 människor hjälpbehov4. I ett sådant scenario
skulle minst fyra utrymningsplatser öppnas. Utrymningen bör kunna genomföras
Kapaciteten för utrymningsplatsen ska därför vara att kunna hantera 3 000 människor över
12 timmar.

5.7 Frivilliga och spontanfrivilliga
För en så stor uppgift som att organisera och genomföra en storskalig utrymning bedöms
inte de ansvariga aktörernas egen personal räcka till. Det kommer att behövas extra
personal och en bra lösning på detta är att använda frivilliga. Det är en stor fördel att
använda frivilliga försvarsorganisationer eller andra frivilligorganisationer då de redan är
organiserade på ett sätt som underlättar både rekrytering, utbildning och ledning av
resurserna. Frivilliga kan användas som en generell resurs för olika typer av krishantering
om avtal skrivs i förväg. Utrymning kan därmed vara ett av flera olika behov som kan
uppfyllas med frivilliga.

5.8 Transporter
Beroende på utrymningsområdets förutsättningar kan antalet personer som behöver hjälp
med transporter variera mellan 10-30%5. Övriga bedöms kunna transportera sig själva via
egna fordon, kollektivtrafik, via cykel eller gåendes. Hanteringen av planering,
genomförande och uppföljning av transporter hanteras av transportledarfunktionen.
5.8.1 Transporter för hjälpbehövande
De som har behov av transportstöd hänvisas främst till uppsamlingsplatserna för transport
till en utrymningsplats. Utöver det bör man även uppmana människor att hjälpas åt och att

4
5

HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder
HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder
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alla bilar bör vara fyllda när man kör ut ur området.
5.8.2 Hantering av trafikflöden
De som utrymmer med eget fordon utgör en stor del av de utrymmande och det kommer
sannolikt att uppstå trafikproblem som påminner om rusningstrafiken i storstäderna. För att
underlätta framkomligheten och korta ner utrymningstiderna kan följande åtgärder vara
lämpliga. Det görs i samverkan med Trafikverket och följande punkter bör beaktas:


Bedöm hur allmänheten kan förväntas välja att förflytta sig på eget initiativ. Här kan
tillgången på el för kollektivtrafik vara en avgörande faktor.



Värdera tillgängliga vägar efter avstånd till mål, kapacitet, bärighet, skador på
infrastruktur och sårbara punkter (exempelvis broar & tunnlar).



Planera för reservvägar och fördela trafikflödena på fler vägar om möjligt.



Besluta om vägar kan enkelriktas i båda körfälten för att öka kapaciteten.



Var tydlig med vilka utrymningsvägar som ska användas i första hand och vilka som
ska undvikas. Det kan finnas insatsvägar där räddningsfordon måste komma fram.
Använd radioinformation, dirigering, vägvisning samt fasta och mobila skyltar.



Säkerställ så långt möjligt service efter vägen i form av sjukvårdsplatser, platser för
larm via fast telefon, toaletter, nödproviant, dricksvatten och drivmedel.



Säkerställ vägassistans med specialfordon som kan bogsera undan trasiga fordon och
eventuellt föra dem till verkstad.

5.9 Ordning och säkerhet
Polisen ansvarar för att upprätthålla allmän ordning, även vid en utrymning. Särskilda
frågor där samordning bör ske med polisen är:


Att säkerställa att barn är med sina föräldrar eller släktingar och inte har hamnat med
främlingar som utnyttjar situationen. Detta kräver även samordning med skolor och
barnomsorg.



Att personer på väg ut ur området förhindras att plundra, exempelvis butiker och
bostäder som står tomma. Kräver samverkan med näringslivet och kommunerna.



Att det vi knappa resurser sker rättvis fördelning av förnödenheter och att
distributionen av förnödenheter skyddas och sker på lämpligt sätt. Här krävs
samordning mellan räddningsledaren, polis och kommuner.



Att det vid köbildning undviks oroligheter i stora folkmassor. Här krävs samordning
med Trafikverket och aktörer som bedriver kollektivtrafik i länet.

5.10 Djur
I Länsstyrelsens grunduppdrag ligger att utföra djurskyddskontroller för att se till
att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om djuren lämnas kvar när djurägaren
utryms, måste det finnas en plan för vem, och under vilka former, djuren ska ges foder,
dricksvatten och tillsyn. Detta måste samordnas med avspärrningar av det utrymda
området. Exempelvis kanske hotet tillåter regelbundna besök för att säkerställa djurens
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behov.
Djurhållaren har relativt stort ansvar för genomförandet av utrymningen av de egna djuren
och en stor del av planeringsansvaret ligger på den enskilde djurägaren. Alla beslut som
handlar om djur bör samordnas med LRF och länsveterinären och Jordbruksverket.
Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Vid transport av
djur som inte kan färdas med buss eller personbil så ansvarar ägaren för transport och
uppstallning av djuren.

5.11 Personsanering
Sanering av utrymmande kommer endast att genomföras efter att ett bekräftat utsläpp har
ägt rum. Målbilden är att utrymningen av IBZ, och i vissa scenarier även delar av YBZ, ska
ha genomförts innan ett utsläpp äger rum. Personsanering kan därför tillkomma som en
funktion på utrymningsplatser och mottagningsplatser först efter ett bekräftat utsläpp. I ett
sådant läge kan det även vara lämpligt att genomföra avsök på de utrymmande.
På utrymningsplatsen görs då en avsökning (hädanefter benämnt som personindikering),
vilket innebär en mätning av radioaktiva ämnen. Efter personindikeringen går de utrymda
som inte är kontaminerade vidare till registreringsfunktionen. De utrymda som är
kontaminerade går vidare till duschar för personsanering och därefter går de till
registreringsfunktionen. Kommunerna ansvarar för att bistå vid personsaneringen samt
förse med handdukar, kläder, skor etcetera till sanerade personer.
Personer som bedöms vara kontaminerade måste duscha och byta kläder. Radiofysiker från
Göteborgs Universitet samt Försvarsmakten hjälper de personer som inte kan duscha
själva.
5.11.1 Åtgärdsnivå
Dosrat från gamma, uppmätt nära personen, som överstiger bakgrunden vid mätplatsen
(överstiger bakgrunden med mer än 0,5 µSv/h); aktivitet av betastrålare > 1 Bq/cm2 (1 000
Bq/cm2) eller aktivitet från alfastrålare > 0,1 Bq/cm2 (100 Bq/cm2). Vid nivåer högre än 2
µSv/h, 10 000 Bq/cm2 respektive 1 000 Bq/cm2 ska personen skickas vidare till medicinsk
undersökning.

5.12 Registrering
Det kan vara svårt att få en fullständig bild över alla som befinner sig i utrymningsområdet
och därmed påverkas av ett utrymningsbeslut. Därför kan både enskilda individer och
samhällsaktörer ha nytta av registrering men det är inte rimligt att räkna med att alla ska
registrera sig. I flöden på olika platser bör registreringen vara frivillig och placeras i slutet
av olika flöden för att inte skapa flaskhalsar såvida det inte måste ske tidigt kopplat till
säkerhet eller medicinska hänsyn. För att kunna nyttja service från socialtjänsten måste
kommunen veta vilka som behöver stöd i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453).
De verksamheter som måste flytta ansvarar själva för att nödvändiga handlingar finns
åtkomliga på distans eller tillgängliga på papper. Hit hör exempelvis patientjournaler,
internregister och personal-/barnlistor.
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Vid utrymnings av inre och yttre beredskapszonerna ansvara polisen av registrering av
allmänhet. De som ska registreras är:







Personer som eventuellt kan ha försvunnit för att om nödvändigt efterspana eller
eftersöka dem i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Registreras
som eftersökta personer.
Enskilda individer kan ha behov av att få riktad information för tillfälligt boende
eller ersättning vilket måste kunna skickas ut via kontaktvägar som framgår i
registreringen.
Försäkringsbolag kan kräva en registrering för att godkänna ersättningsanspråk på
egendom som förstörts i samband med utrymningsbeslutet.
Personer som ska avtransporteras mellan olika platser bör registreras för att
underlätta för transportledningen och mottagningsledaren

Gällande utrymning av nötkreatur, grisar, får och getter ska förflyttningen anmälas till
Jordbruksverkets centrala djurdatabas. Detta går bra att göra i efterhand när man nått
mottagningsplatsen
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6 Ta emot
6.1 Mottagningsplatser
Mottagningsplatsen syftar till att erbjuda uppehälle för utrymmande som behöver
inkvarteras under en längre tid men även service för de som behöver ett kortare stöd för att
sedan ta sig vidare. Länsstyrelsen ansvarar för att de utrymda får möjlighet att söka upp en
mottagningsplats, även om platserna inte är belagda i Hallands län.
Mottagningsplatserna är lämpligen placerade utanför YBZ, då tanken är att människor ska
kunna få stöd från mottagningsplatsen under en längre tid. Detta innebär att Hallands län
inte har några mottagningsplatser inom sitt område. Lämpliga mottagningsplatser är
placerade i angränsande län, exempelvis i eller i närheten av Trollhättan, Falköping,
Jönköping, Ljungby och Båstad.

6.2 Samordning med mottagande län
Det är viktigt att det finns en tydlig samordning mellan Hallands utrymningsorganisation
och mottagningsplatserna. Detta gäller särskilt avseende upprättandet av
mottagningsplatser, samt vid avtransport från utrymningsplatserna till
mottagningsplatserna. Utifrån data från utrymningsplatserna ska Länsstyrelsen
sammanställa data till mottagningsplatserna gällande:


En uppskattning av hur många som kan förväntas komma till respektive
mottagningsplats.



När de utrymmande förväntas anlända till mottagningsplatsen.



Personer med särskilda hjälpbehov bland de utrymmande.



Prognos för minsta tid som utrymningen kommer att fortgå.

6.3 Mottagning vid kärnkraftsolycka i annat län
Vid en olycka på Forsmark eller OKG:s kärnkraftverk kan det bli aktuellt att upprätta
mottagningsplatser i Hallands län. Detta blir i sådana fall en kommunal uppgift, då det är
mycket låg sannolikhet att det blir statlig räddningstjänst i Hallands län vid en
kärnkraftsolycka i annat län. Länsstyrelsen kommer dock att stötta kommunerna enligt sin
uppgift kopplat till det regionala områdesansvaret.
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7 Återflytta
En utrymnings av inre beredskapszonen kommer att ske redan vid larmnivå höjd
beredskap. Det innebär att om situationen på Ringhals stabiliseras så kan en utrymning ske,
trots att händelsen senare inte resulterar i ett utsläpp. Vid ett sådan scenario är
målsättningen att återflyttning sker så snart som faran för ett utsläpp är över.
Vid en händelse som resulterar i ett utsläpp finns det risk för att det kan ta lång tid innan de
utrymda kan få återflytta till det utrymda området. Målet ska vara att återflyttning kan ske
så snart som är rimligt och möjligt. Det är av stor vikt att information om läget och
prognoser för återflyttning löpande delges de utrymda. Länsstyrelsen är ansvarig för
saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, detta
beskrivs mer utförligt i Länsstyrelsens delplan Saneringsplan. Återflyttning kommer då att
ske efter att strålningsmätningar och eventuell sanering kan garantera allmänhetens hälsa.
De utrymda ska erbjudas inkvartering. Initialt kan man inkvartera de utrymda i större
lokaler, exempelvis gympasalar, men kort därefter bör man erbjuda de utrymda enskilda
boenden på konferensanläggningar, hotell och liknande. I ett läge där omfattande sanering
krävs kan det bli aktuellt att hitta nya boenden till de utrymda.
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Remiss
2021-12-20

Länsstyrelsen Uppsala län uppsala@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen
Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen
Västra Götaland

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Marks kommun

markskommun@mark.se

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

registrator@msb.se;

Polisen Region väst

registrator.vast@polisen.se

Polismyndigheten

registrator.kansli@polisen.se

Region Halland

regionen@regionhalland.se

Regionala resursgruppen,
RRG
Ringhals AB

beredskap.ringhals@vattenfall.com

Räddningstjänsten,
Storgöteborg

raddningstjansten@rsgbg.se

Räddningstjänsten Väst

rvast@rvast.se

Sjöfartsverket (JRCC)

sjofartsverket@sjofartsverket.se

SMHI

registrator@smhi.se

Socialstyrelsen

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

SOS Alarm

webb@sosalarm.se

Strålsäkerhetsmyndigheten

registrator@ssm.se

Sveriges Radio

-

Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se

Varbergs kommun

varbergdirekt@varberg.se
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kommentarslogg Remissynpunkter Program för räddningstjänst med ti
Aktör:
Exempel

Beredskapsplan
Välj från rullgardin i raden.
Program för räddningstjänst

Rubrik/rubriknummer, sida
Fritext, ange en sak per rad.
1. Inledning, s.5
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illhörande delplaner Lst Halland

Kategori
Välj från rullgardin i raden.
Annat
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Synpunkt/kommentar
Fritext, ange en sak per rad.
XXX
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Missiv
2021-12-20

2 (4)
452-9608-2021

Nu skickas planerna på remiss för att inhämta synpunkter från berörda
aktörer. Länsstyrelsen tar tacksamt emot synpunkter på dessa
dokument så snart som möjligt, dock senast den 29 april 2022.
Synpunkter och kommentarer lämnas med hjälp av bifogat
Exceldokument ”Kommentarslogg”. Kommentarsloggen är framtagen
för att ge en struktur på kommentarerna så att de i efterhand blir sökoch filtrerbara. En annan viktig aspekt är att det går att spåra hur och
varför en kommentar bemöts på ett visst sätt.
Det vi önskar särskild återkoppling på är innehållet i de utskickade
planerna. Vad avser layout och språk så kommer detta att hanteras av
länsstyrelsen.
Vi önskar att länsstyrelserna sprider underlaget till berörda kommuner
och regioner i planeringszonen.
Svaren med återkoppling skickas till halland@lansstyrelsen.se senast
den 29 april. Svarsunderlaget som skickas in ska markeras med
diarienummer 452-9608-2021.
Vid eventuella frågor, kontakta gärna halland@lansstyrelsen.se.

Missiv
2021-12-20

Sändlista
Danska
beredskapsstyrelsen
Falkenbergs kommun
Frivilliga flygkåren
Försvarsmakten MRV
Göteborgs universitet
Hallandstrafiken
Halmstads kommun
Hylte kommun
Jordbruksverket
Kungsbacka kommun
Kustbevakningen
Laholms kommun
Livsmedelsverket
Lokala säkerhetsnämnden,
Varberg
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västra Götaland
Marks kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polisen Region väst

3 (4)
452-9608-2021

Missiv
2021-12-20

Polismyndigheten
Region Halland
Regionala resursgruppen,
RRG
Ringhals AB
Räddningstjänsten,
Storgöteborg
Räddningstjänsten Väst
Sjöfartsverket (JRCC)
SMHI
Socialstyrelsen
SOS Alarm
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sverige Radio
Trafikverket
Varbergs kommun

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

4 (4)
452-9608-2021

Bygg- och miljöförvaltningen
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)
Datum

2022-02-03
Diarienummer

MH-2022-26-2
Ärendekod

1.1.7.1

Svar på kommunstyrelsens remiss över mottagningsanordningar i hamn för
avfall från fartyg, KS 2021-01261, (Infrastrukturdepartementet, I2021/02803)
Förslag till beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antar yttrande, daterat 2022-02-03, och överlämnar det som sitt
svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från nämnden för Miljö & Hälsoskydd angående
Infrastrukturdepartementets förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883
om mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg ska genomföras i lag och förordning.
Föreslaget är att den plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg som hamnar är skyldiga
att ha även ska vara godkänd. Godkännandet samt tillsyn av hamnars avfallshantering föreslås att
skötas av kommunerna när det gäller fritidsbåtshamnar. Vid överträdelser ska sanktionsavgifter
utfärdas. Kommunen får meddela avgifter för tillsynen, för godkännande av avfallshanteringsplaner
och för övrig ärendehantering. En skyldighet att i hamn lämna avfall som fastnat i fiskenät föreslås
också samt att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att ta ut avgifter i hamn för
mottagning av avfall från fartyg. Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft redan den 1
november 2022.
Medlemsstaterna skulle senast den 28 juni 2021 ha satt i kraft de bestämmelser i lagar och
författningar som är nödvändiga för att följa Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883.
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MH-2022-26

Yttrande över kommunstyrelsens remiss, KS 2021-01261, mottagningsanordningar i
hamn för avfall från fartyg (Infrastrukturdepartementet, I2021/02803)
Sammanfattande inställning
Kommunen bedriver redan tillsyn av fritidsbåtshamnar och avfallshanteringen ingår som en del i
tillsynen. Därför skulle det vara lämpligare att kommuner bedriver tillsyn av avfallshanteringen och
tillhörande planer i stället för att Transportstyrelsen ska sköta tillsynen av dessa. Kommunen utövar
även tillsyn av hamnar för fritidsbåtar med någon eller några enstaka fiskebåtar, alla dessa fiskebåtar är
under 12 meter varför det vore lämpligt att vi fortsätter att bedriva tillsyn av dessa istället för att låta
Transportstyrelsen sköta denna tillsyn.
Avgränsning

Att undanta de riktigt små bryggorna och bryggföreningar skulle underlätta arbetet och
tillsynsplaneringen för tillsynsmyndigheter och dessa hamnar/bryggföreningar. Annars är kommunen
tvungna att göra en ny inventering av samtliga enstaka bryggor för att kunna få reda på vilka som ska
omfattas av det föreslagna regelverket. Administrationen kring information till registret kommer att bli
omfattande om kommuner förutsätts administrera detta avseende fritidsbåtshamnarna/bryggorna.
Likt Finland som valt att undanta dessa mindre fritidsbåtshamnar. Norges förslag är att de mindre
hamnarna under denna gräns bör undantas från kraven att upprätta en avfallshanteringsplan, om
hamnens mottagningsanordningar är integrerade i det kommunala avfallshanteringssystemet och
hamnen informerar användarna om avfallshanteringen.
Om en gräns för antal båtplatser inte väljs känns det inte rimligt att information om alla riktigt små
fritidsbåtshamnar som inte ska behöva lämna kvitto ska registreras i Europa Unionens befintliga
system för informationsutbyte inom sjöfarten, det s.k. SafeSeaNet. Det finns en mängd riktigt små
hamnar med bara några få bryggplatser som kommuner inte har kännedom om. Om en gräns med antal
båtplatser inte sätts borde lagförslagen omformuleras till att de hamnar som bör lämna kvitto ska anges
istället för tvärtom. Det vore att föredra att en gräns på antal båtplatser i fritidsbåtshamnar som ska
innefattas av direktivet och att hamnar som inbegrips i denna och som bör undantas från regler att
utfärda mottagningskvitto ska rapporteras in till Transportstyrelsen, det är mer rimligt.
Bestämmelserna kan då uppfattas som mer rimliga och genomtänkta och onödig byråkrati kan
undvikas.
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Förtydligande av undantag

I promemorian anges att små hamnar med obemannade mottagningsanordningar ska undantas från
reglerna att utfärda avfallslämningskvitton och att båtar som lämnar avfall undantas från att göra en
förhandsanmälan av avfallet till dessa hamnar. Det framgår dock inte av förslaget till ändringar i lageller förordningar. För att det ska vara klart och tydligt vad som gäller är det av stor vikt att detta
förtydligas redan i förslaget.
Sanktionsavgifter

Det framgår inte tillräckligt tydligt vad som gäller, sanktionsavgifter samt föreläggande. När är det
tillåtet att utfärda förelägga istället för sanktionsavgift? Det står i Promemorian att föreläggande är att
föredra framför sanktionsavgift men det framgår inte i lagtexten om när tillsynsmyndigheten får fatta
beslut om föreläggande istället för att utfärda sanktionsavgift. Vilken tillsynsmyndighet som ska
utfärda de olika sanktionsavgifter, vem som ska administrera dessa och till vilken myndighet/instans
som dessa respektive sanktionsavgifter ska tillfalla måste framgå med tydlighet. Det bör även
förtydligas om sanktionsavgifterna avses som en engångsavgift eller om det kan beslutas om
sanktionsavgifter upprepade gånger.
Sanktionsavgifterna är höga och känns inte relevanta för riktigt små icke-kommersiella
fritidsbåtshamnar som borde få en lägre sanktionsavgift baserat på storlek på hamn. Sanktionsavgifter
som föreslås för fritidsbåtshamnar är bland annat 15 000 kronor vid avsaknad av en godkänd
avfallshanteringsplan samt 40 000 kronor om avfallshantering saknas. Nedsättning kan kommuner
göra men det kommer medföra mer administration samt att risken är stor att sanktionsavgifternas
storlek kommer att variera stort mellan kommuner, vilket vore olyckligt. Likhet inför lagen och
kommuner emellan är viktigt och avgörande för förtroendet.
Tillsynsmyndighet

I Kungsbacka har vi några få hamnar som huserar fritidsbåtar men som även har en eller några få små
fiskebåtar, alla under 12 meter. Det känns inte rimligt att Transportstyrelsen ska tillsyna dessa hamnars
avfallshantering utan kommunen själv borde få tillsyna även dessa. Det framgår inte med tydlighet
vilken tillsynsmyndighet som det är föreslaget att tillsyna dessa. Det är heller inte rimligt att dessa
hamnar ska tvingas förse dessa få fiskebåtar med mottagningskvitto på lämnat avfall samt att dessa
fiskebåtar ska förhandsanmäla sitt avfall till hamnen om hamnens avfallsmottagning är obemannad.
Övergångsperiod

Kommunerna samt hamnarna måste få en chans att kunna tillgodogöra sig de nya reglerna innan de
börjar gälla. De små hamnarna har inte årlig tillsyn och en informationskampanj från kommunens
tillsynsmyndighet kommer troligen att behöva göras. Därför bör en rimlig övergångsperiod sättas
innan de nya reglerna ska börja avses gälla.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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Nämndens ställningstagande i detalj
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ställer sig positiv till att kommuner ansvarar för tillsynen av
avfallsmottagningar samt godkänner avfallshanteringsplaner i fritidsbåtshamnar.
Ett förtydligande bör göras avseende vilka typer av bryggor och anläggningar för fritidsändamål som
ska anses utgöra hamnar i direktivets mening för att ansvariga myndigheter och hamnar samt
bryggföreningar enkelt ska kunna ta ställning till om deras brygga omfattas av regleringen eller inte.
En övre gräns för antal båtplatser för fritidsbåtshamnar som kan undantas kravet på
mottagningsanordning och avfallshanteringsplan hade avsevärt underlättat tillsynen och minskat
kommuners administrativa börda som hör samman med ställningstagande och registerhållning av små
hamnar, bryggföreningar, bryggor eller anläggningar som idag inte omfattas av kommuners
tillsynsplaner. Små hamnar och bryggföreningar ska enkelt kunna ta ställning till om deras brygga eller
anläggning omfattas av regelverket eller inte.
För att kunna få en riksenhetlig bedömning av fritidsbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner bör
Transportstyrelsen, om det är den myndighet som kommer att ansvara för tillsynsvägledning av
kommunerna, meddela föreskrifter med förtydligande om vad en avfallshanteringsplan måste innehålla
för att kunna godkännas.
Det bör läggas till i lagen alternativt förordningen samt föreskrifter att små hamnar vars
mottagningsanordningar är obemannade ska undantas från reglerna att avfallslämningskvitto ska
utfärdas samt att förhandsanmälan av avfall ska göras, så att detta tydligt och klart framgår.
Fritidsbåtshamnar bör själva kunna få rapportera in uppgifter till Transportstyrelsen för att minska den
administrativa bördan för kommunerna.
Om kommunerna ska ansvara för att informationen i fritidsbåtshamnarnas godkända
avfallshanteringsplaner inkommer till den ansvariga myndigheten för registrering i SafeSeaNet så bör
rutiner tas fram så att rapporteringen kan ske på ett standardiserat vis för att minska administration
samt underlätta överföring av information, likaså om fritidsbåtshamnarna själva ska ansvara för denna
informationsöverföring.
Reglerna kring sanktionsavgifterna måste förtydligas främst vad gäller vilken myndighet som ska
besluta om dem, om föreläggande kan beslutas innan sanktionsavgifter utfärdas, vem som
administrerar sanktionsavgifterna samt till vilken instans som sanktionsavgifterna tillfaller. Är
sanktionsavgiften tänkt som en engångsavgift?
En mer differentierad nivå av sanktionsavgifter för fritidsbåtshamnarna föreslås. De mindre ickekommersiella hamnarna bör få en lägre sanktionsavgift. En gemensam nationell bedömning är att
föredra framför individuella nedsättningar.
Ansvarsfördelning mellan Transportstyrelsen och kommuner bör förtydligas, exempelvis om en
mindre hamn har båtplats för någon eller några enstaka mindre fiskebåtar under 12 meter, borde
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hamnen ingå som del i kommunens tillsyn snarare än att Transportstyrelsen bör tillsyna denna typ av
hamn.
Vidare bör en övergångsperiod, förslagsvis ett år, gälla innan reglerna ska vara tillämpade för att
kommunerna ska få chans att informera om de nya reglerna samt för hamnarna att få vetskap om de
regler som omfattar dem.
Det är viktigt att Transportstyrelsen förser kommunerna med tydlig tillsynsvägledning i samband med
att de nya reglerna antas.
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Promemoria
Mottagningsanordningar i hamn för avfall från
fartyg

Dnr I2021/02803

Promemorians huvudsakliga innehåll
I promemorian lämnas förslag till hur Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning
av avfall från fartyg ska genomföras i lag och förordning. Det föreslås att
den plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg som hamnar är
skyldiga att ha även ska vara godkänd. Godkännandet ska göras av
Transportstyrelsen när det gäller handels- och industrihamnar och av
kommunerna när det gäller fritidsbåtshamnar.
En skyldighet att i hamn även lämna avfall som fastnat i fiskenät
föreslås. Principen om s.k. no-special-fee för mottagning av avfall från
fartyg tas ensligt förslaget bort från lag, och Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om att ta ut avgifter i hamn för mottagning av avfall
från fartyg. Tillsynen när det gäller fritidsbåtshamnarnas skyldigheter
föreslås i fortsättningen utföras av den kommun där fritidsbåtshamnen
finns. Vid överträdelser ska sanktionsavgift påföras.
Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november
2022.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424)
om åtgärder mot förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg2
dels att 3 kap. 5, 10 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 7, 8 och 9 §§, 6 kap. 4, 5, 5 a och 8 §§, 7 kap.
6 a–7 §§, 9 kap. 2 och 6 §§ och 10 kap. 3, 4, 5 och 6 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas elva nya paragrafer, 6 kap. 5 b–5 c och 11 a–i §§,
och närmast före 6 kap. 5 b, 4 och 11 a §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2 §3
I lagen används beteckningar som har följande betydelse.
Beteckning

Betydelse

Östersjöområdet

Allt vattenområde i den egentliga Östersjön
med Bottniska viken, Finska viken och
inloppet
till
Östersjön
upp
till
latitudparallellen genom Skagen i Skagerack
vid 57º 44,8´ nord

Fartyg

Fartyg, svävare, undervattensfartyg, fasta eller
flytande plattformar samt andra flytande
anordningar som används till sjöss

Skadligt ämne

Olja och andra ämnen som, om de kommer ut
i havet, i något annat vattenområde eller i
luften, kan innebära risker för människors
hälsa, vara skadliga för den marina faunan
eller
floran,
skada
skönhetseller
rekreationsvärden eller störa annat rättmätigt
utnyttjande
av
havet
eller
andra
vattenområden
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om
mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv
2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG.
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Lagen omtryckt 1983:463.
Senaste lydelse av
lagens rubrik 1996:527
3 kap. 5 § 2001:1294
3 kap. 11 § 2001:1294
6 kap. 5 a § 2001:1294.
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Senaste lydelse 2006:1318.
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Utsläpp

Varje utsläpp i havet, i andra vattenområden
eller
i
luften,
såsom
utströmning,
kvittblivning, spill, läckage, utpumpning,
utspridning eller uttömning
Avfall från fartyg i denna lag och
i föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen ska betraktas
som avfall enligt 15 kap. 1 §
miljöbalken.

3 kap.
4 §4
Någon avgift får inte tas ut vid
Regeringen eller den myndighet
anordning, som avses i 1 § första som regeringen bestämmer får
stycket, för mottagning eller meddela föreskrifter om skyldighet
behandling av oljehaltigt barlast- för hamnar att ta ut avgift för
eller tankspolvatten från fartyg som mottagning av avfall från fartyg.
lastas hos den som svarar för
anordningen.
I fråga om avgift för mottagning
och behandling som avses i 1 §
andra stycket och mottagning som
avses i 2 § meddelar regeringen
föreskrifter.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen utser får föreskriva som regeringen bestämmer får i
eller i enskilda fall medge undantag enskilda fall medge undantag från
från första stycket. När undantag föreskrifter som har meddelats med
meddelas får särskilda villkor stöd av första stycket. Sådana
föreskrivas.
undantag får förenas med villkor.
7 §5
Den som svarar för sådana
Den som svarar för sådana
mottagningsanordningar som avses mottagningsanordningar som avses
i 1–3 §§ skall se till att dessa är i 1–3 §§ ska se till att dessa är
placerade och utformade så att de placerade och utformade och drivs
fartyg som använder anordningarna så att de fartyg som använder
inte orsakas onödig försening. anordningarna inte orsakas onödig
Regeringen eller den myndighet försening.
som regeringen utser får meddela
närmare
föreskrifter
om
utformning och drift av sådana
anordningar som avses i 1–3 §§.
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Senaste lydelse 2001:1294.
Senaste lydelse 2001:1294.

8 §6
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen utser får meddela som regeringen bestämmer får
föreskrifter om skyldighet att
meddela föreskrifter om skyldighet
att
1. från fartyg lämna avfall som innehåller olja eller andra skadliga
ämnen till en mottagningsanordning,
2. i förväg anmäla avlämning av
2. i förväg anmäla avlämning av
avfall från fartyg till en avfall från fartyg till en mottagmottagningsanordning, utom i de ningsanordning, utom i de
avseenden som anges i 6 §,
avseenden som anges i 6 §, och att
spara anmälningarna ombord,
3. vidta åtgärder i samband med
3. vidta åtgärder i samband med
mottagandet och hanteringen av mottagningen och hanteringen av
avfall som innehåller skadliga avfall som innehåller skadliga
ämnen från fartyg samt
ämnen från fartyg,
4. upprätta
avfallshanterings4. ha en godkänd plan för
planer.
mottagning och hantering av avfall
från fartyg, informera om innehållet i planen och rapportera
uppgifter från planen,
5. lämna kvitto på mottaget
avfall, spara kvittona ombord och
rapportera uppgifter från kvittona,
6. lämna uppgifter om en hamn.
9 §7
Den myndighet som avses i
Beslut om att godkänna en
6 kap. 5 a § får meddela de fritidsbåtshamns
plan
för
förelägganden som behövs i ett mottagning och hantering av avfall
enskilt fall för att
från fartyg fattas av kommunen.
1. en mottagnings- eller behandRegeringen bestämmer vilken
lingsanordning skall finnas enligt myndighet som fattar beslut om att
1–3 §§ eller enligt föreskrifter som godkänna övriga hamnars planer
har meddelats med stöd av någon för mottagning och hantering av
av dessa bestämmelser,
avfall från fartyg.
2. en mottagnings- eller behandlingsanordning skall utformas och
drivas enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 7 §,
3. de skyldigheter som har
föreskrivits med stöd av 8 § 3 skall
fullgöras,
4. en avfallshanteringsplan skall
upprättas enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 8 § 4.
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6 kap.
Föreskrifter om tillsynen
4§
Närmare föreskrifter om de
Regeringen eller den myndighet
tillsynsförrättningar som avses i 1– som regeringen bestämmer får
3 §§ meddelas av regeringen eller meddela ytterligare föreskrifter om
den myndighet som regeringen tillsyn enligt denna lag och
utser.
föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.
5§
Tillsyn över efterlevnaden av
Regeringen bestämmer vilken
bestämmelserna
om
fartygs myndighet som utövar tillsyn enligt
konstruktion, utrustning och drift denna lag och föreskrifter som har
utövas
av
myndighet
som meddelats med stöd av lagen, om
regeringen utser. Myndigheten får inte annat följer av 5 a §.
uppdra åt sakkunniga att utom riket
Tillsynsmyndigheten får uppdra
verkställa tillsynsförrättningar.
åt sakkunniga att utom riket
verkställa tillsynsförrättningar.
5 a §8
Tillsyn över efterlevnaden av
Tillsyn över att bestämmelserna i
bestämmelserna i 3 kap. om 3 kap. följs när det gäller
mottagning av avfall från fartyg mottagningsanordningar i fritidsutövas av den myndighet som båtshamnar utövas av kommunen.
regeringen utser.
En kommuns uppgifter ska
fullgöras av en eller flera nämnder.
Regeringen eller den myndighet
Regeringen eller den myndighet
som regeringen utser meddelar som regeringen bestämmer får
föreskrifter om tillsynen.
meddela ytterligare föreskrifter om
kommuners tillsyn.

Förelägganden
5b§
Tillsynsmyndigheten får besluta
de förelägganden som behövs för
tillsynen enligt 3 kap. och för att de
som omfattas av tillsynen ska
fullgöra sina skyldigheter enligt
3 kap. och enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 3 kap.
Ett föreläggande får förenas med
vite.
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5c§
Ett beslut om föreläggande enligt
5 b § ska föregås av samråd med
den kommun eller den myndighet
som enligt miljöbalken eller enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av miljöbalken har det
operativa tillsynsansvaret över den
verksamhet som föreläggandet
avser.
8 §9
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter till staten för
1. tillsyn,
2. provning och granskning av
2. provning och granskning av
material och utrustning till fartyg, material och utrustning till fartyg,
och
3. ärendehandläggning
enligt
3. ärendehandläggning
enligt
denna lag och enligt föreskrifter denna lag och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
lagen.
lagen, och
4. förande av ett hamnregister.
En kommun som utövar tillsyn
enligt 5 a § får meddela föreskrifter
om avgifter för tillsynen, för
godkännande av planer för
mottagning och hantering av avfall
från fartyg och för övrig
ärendehandläggning.

Sanktionsavgift
11 a §
Tillsynsmyndigheten ska påföra
en sanktionsavgift vid överträdelser av denna lag eller av
föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen, om överträdelsen
avser skyldigheten att
1. ha en godkänd plan för
mottagning och hantering av avfall
från fartyg enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 3 kap.
8 §,
2. ha anordningar för mottagning av avfall från fartyg enligt
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3 kap.
1–3 §§
eller
enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av de paragraferna,
3. anmäla det avfall som ska
lämnas i hamn enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
3 kap. 8 §,
4. lämna avfall från fartyget i
hamn enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 3 kap. 8 §,
5. lämna kvitto på mottaget avfall
enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 3 kap. 8 §,
6. rapportera uppgifterna på
kvittot enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 3 kap. 8 §,
7. spara förhandsanmälan eller
avfallsavlämningskvittot ombord
enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 3 kap. 8 §.
Sanktionsavgiften
tillfaller
staten.
11 b §
Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgiftens
storlek och vem som ska påföras
sanktionsavgiften.
11 c§
En sanktionsavgift får inte
påföras för en överträdelse som
omfattas av ett föreläggande som
har förenats med vite, om det har
gjorts en ansökan om utdömande
av vitet.
11 d §
Tillsynsmyndigheten får helt
eller delvis avstå från att ta ut
sanktionsavgiften om överträdelsen
är ringa eller ursäktlig eller om det
annars
med
hänsyn
till
omständigheterna framstår som
oskäligt att ta ut avgiften.
11 e §
En sanktionsavgift får endast
beslutas om den som avgiften gäller
har getts tillfälle att yttra sig inom
10

två år från det att överträdelsen
ägde rum.
11 f §
En sanktionsavgift ska betalas till
tillsynsmyndigheten inom 30 dagar
efter det att ett beslut om avgiften
har fått laga kraft eller inom den
längre tid som anges i beslutet.
11 g §
Ett beslut om sanktionsavgift får
verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i
11 f §.
11 h §
Om sanktionsavgiften inte har
betalats inom den tid som anges i
11 f §, ska tillsynsmyndigheten
lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891)
om
indrivning
av
statliga
fordringar m.m.
11 i §
En sanktionsavgift behöver inte
betalas om beslutet inte har
verkställts inom fem år från det att
beslutet fick laga kraft.
7 kap.
6 a §10
Regeringen får meddela sådana föreskrifter om förbud för fartyg att
anlöpa svensk hamn som följer av ett direktiv eller en förordning som
antagits inom Europeiska unionen eller av något internationellt avtal eller
motsvarande som Sverige har ingått.
Om ett fartyg har förbjudits att
Om ett fartyg har förbjudits att
anlöpa svensk hamn enligt anlöpa svensk hamn enligt
föreskrifter som har meddelats med föreskrifter som har meddelats med
stöd av första stycket, får stöd av första stycket, får
Transportstyrelsen även förbjuda Transportstyrelsen även förbjuda
svenska hamnar att ta emot det svenska hamnar att ta emot det
fartyget. Detsamma gäller om fartyget. Detsamma gäller om
fartyget har förbjudits att anlöpa fartyget har förbjudits att anlöpa
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hamn med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG)
nr 417/2002
av
den
18 februari 2002 om ett påskyndat
införande av krav på dubbelskrov
eller likvärdig konstruktion för
oljetankfartyg med enkelskrov och
om
upphävande
av
rådets
förordning (EG) nr 2978/94.

hamn med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 530/2012 av den 13 juni
2012 om ett påskyndat införande av
krav på dubbelskrov eller likvärdig
konstruktion för oljetankfartyg med
enkelskrov, i den ursprungliga
lydelsen.

6 b §11
Har beträffande ett visst fartyg
Om ett fartyg inte följer
inte fullgjorts vad som föreskrivs föreskrifter som har meddelats med
med stöd av 3 kap. 8 § 1 om stöd av 3 kap. 8 § 1, får
skyldighet att lämna avfall som Transportstyrelsen
eller
den
innehåller olja eller andra skadliga myndighet
som
regeringen
ämnen till en mottagnings- bestämmer förbjuda fartyget att
anordning, får Transportstyrelsen avgå från en svensk hamn.
eller annan myndighet som
regeringen utser förbjuda fartyget
att avgå från en svensk hamn.
Om
den
myndighet
som
regeringen har utsett med stöd av
6 kap. 5 a § första stycket har
informerats om att ett fartyg har
lämnat närmast föregående hamn
utan att den skyldighet att lämna
avfall som gäller där har fullgjorts
och hamnen finns inom Europeiska
ekonomiska
samarbetsområdet
(EES), skall myndigheten förbjuda
fartyget att avgå från en svensk
hamn. Fartyget skall inte tillåtas att
lämna hamnen förrän det har
kontrollerats om fartyget har
efterlevt de bestämmelser som
genomför Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/59/EG av den
27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för
fartygsgenererat avfall och lastrester.
7 §12
Beslut enligt 4, 5, 6 a § eller 6 b §
Beslut enligt 4, 5, 6 a eller 6 b §
första stycket om förbud skall om förbud ska innehålla uppgift om
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Senaste lydelse 2008:1364.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
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Senaste lydelse 2002:874.

innehålla uppgift om de åtgärder
som skall vidtas för rättelse. Beslut
om föreläggande enligt 4 eller 5 §
skall innehålla uppgift om den tid
inom vilken åtgärderna skall vara
vidtagna.

de åtgärder som ska vidtas för
rättelse. Beslut om föreläggande
enligt 4 eller 5 § ska innehålla
uppgift om den tid inom vilken
åtgärderna ska vara vidtagna

9 kap.
2 §13
Beslut som har meddelats av
Följande beslut får överklagas
Transportstyrelsen i frågor som till allmän förvaltningsdomstol:
avses i 3 kap. 9 § eller 7 kap. 4 §
– beslut som har fattats av
första stycket, 5, 6, 6 a eller 6 b § Transportstyrelsen som rör en
får
överklagas
hos
allmän sådan fråga som avses i 3 kap. 9 §,
förvalningsdomstol.
6 kap. 5 b och 11 a–11 i §§ och
7 kap. 4 § första stycket och 5, 6,
6 a och 6 b §§,
– beslut som har fattats av en
kommun som rör en sådan fråga
som avses i 3 kap. 9 § och 6 kap.
5 b och 11 a–11 i §§.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i andra frågor som avses i 1–7 kap. får överklagas hos
1. Transportstyrelsen, om beslutet har meddelats av en annan myndighet
som inte är central förvaltningsmyndighet och inte heller kommunal
myndighet, eller
2. regeringen, om beslutet har meddelats av Transportstyrelsen eller av
en annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet.
6 §14
Kustbevakningens
beslut
och
domstols
dom
varigenom
vattenföroreningsavgift påförs får verkställas genast, om inte annat
förordnas eller säkerhet ställs för avgiftsskyldighetens fullgörande. Om
verkställigheten gäller i övrigt vad som föreskrivs i utsökningsbalken om
allmänt mål. Utmätt egendom får dock inte säljas utan gäldenärens
samtycke, förrän beslutet eller domen har vunnit laga kraft.
Andra beslut i frågor som avses i
Andra beslut i frågor som avses i
1–8 kap. gäller omedelbart, om inte 1–8 kap., dock inte beslut om
annat föreskrivs i beslutet. I fråga sanktionsavgift, gäller omedelbart,
om beslut som skall underställas om inte något annat föreskrivs i
Transportstyrelsen
eller beslutet. I fråga om beslut som ska
kustbevakningen kan Transport- underställas
Transportstyrelsen
styrelsen eller kustbevakningen eller Kustbevakningen kan Transförordna att beslutet tills vidare inte portstyrelsen eller Kustbevakskall gälla.
ningen förordna att beslutet tills
vidare inte ska gälla.
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10 kap.
3 §15
Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot
1. en föreskrift om begränsning av eller förbud mot trafik eller läktring
av skadliga ämnen som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 eller 2 §,
2. ett förbud eller föreläggande i fråga om ett fartyg som har meddelats
med stöd av 7 kap. 4 eller 5 §,
3. ett förbud i fråga om ett fartyg som har meddelats med stöd av 7 kap.
6 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 a §, eller
4. ett beslut om förbud för fartyg
4. ett beslut om förbud för fartyg
att anlöpa svensk hamn som har att anlöpa svensk hamn som har
meddelats med stöd av förordning meddelats med stöd av förordning
(EG) nr 417/2002 om ett påskyndat (EU) nr 530/2012 om ett påskyndat
införande av krav på dubbelskrov införande av krav på dubbelskrov
eller likvärdig konstruktion för eller likvärdig konstruktion för
oljetankfartyg med enkelskrov.
oljetankfartyg med enkelskrov, i
den ursprungliga lydelsen.
4 §16
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms
1. den som i strid med en
föreskrift som har meddelats med
stöd av 3 kap. 8 § 1 uppsåtligen
eller av oaktsamhet underlåter att
lämna avfall som innehåller olja
eller andra skadliga ämnen till en
mottagningsanordning,
2. en befälhavare som uppsåt1. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ligen eller av oaktsamhet använder
ett fartyg i strid med ett förbud som ett fartyg i strid med ett förbud som
har meddelats med stöd av 4 kap. har meddelats med stöd av 4 kap.
2 §,
2 §,
3. den som uppsåtligen eller av
2. den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot en föreskrift oaktsamhet bryter mot en föreskrift
a) om hantering av skadliga
a) om hantering av skadliga
ämnen som har meddelats med stöd ämnen som har meddelats med stöd
av 4 kap. 3 §,
av 4 kap. 3 §,
b) om dagböcker och andra
b) om dagböcker och andra
handlingar som har meddelats med handlingar som har meddelats med
stöd av 5 kap. 1 §, eller
stöd av 5 kap. 1 §, eller
c) om skyldighet att rapportera
c) om skyldighet att rapportera
utsläpp och andra händelser eller att utsläpp och andra händelser eller att
lämna uppgifter som har meddelats lämna uppgifter som har meddelats
med stöd av 7 kap. 3 §,
med stöd av 7 kap. 3 §,
4. den som uppsåtligen bryter
3. den som uppsåtligen bryter
mot föreskriften i 5 kap. 2 § första mot föreskriften i 5 kap. 2 § första
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Senaste lydelse 2003:366.
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stycket om skyldighet att hålla
dagbok och andra handlingar
tillgängliga,
5. ett fartygs redare eller ägare
som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till att
fartyget undergår sådan besiktning
som anges i 6 kap. 1 §.

stycket om skyldighet att hålla
dagbok och andra handlingar
tillgängliga,
4. ett fartygs redare eller ägare
som
uppsåtligen
eller
av
oaktsamhet underlåter att se till att
fartyget
genomgår
sådan
besiktning som anges i 6 kap. 1 §.

5 §17
Till böter döms
1. den som uppsåtligen bryter
mot förbudet att ta ut avgift för
mottagning, behandling eller
annan hantering av avfall enligt
3 kap. 4 § första stycket eller 5 §
eller mot en föreskrift som har
meddelats med stöd av 3 kap. 4 §
andra stycket,
2. den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet underlåter att lämna
sådana uppgifter som avses i 3 kap.
6 § eller bryter mot ett förbud mot
lastning, reparation eller annan
verksamhet enligt 3 kap. 6 § eller
bryter mot en föreskrift som har
meddelats med stöd av samma
paragraf,
3. den som uppsåtligen lämnar en
oriktig uppgift till en tillsynsmyndighet för att få ett certifikat som
utfärdas med stöd av denna lag eller
för att få giltighetstiden för ett
sådant certifikat förlängd,
4. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot en föreskrift om märkning av
olja som har meddelats med stöd av
7 kap. 11 § första stycket,
5. den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet underlåter att i förväg
anmäla avlämning av avfall enligt
en föreskrift som har meddelats
med stöd av 3 kap. 8 § 2.
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1. den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot ett förbud
mot lastning, reparation eller annan
verksamhet enligt 3 kap. 6 § eller
bryter mot en föreskrift som har
meddelats med stöd av samma
paragraf,

2. den som uppsåtligen lämnar en
oriktig uppgift till en tillsynsmyndighet för att få ett certifikat som
utfärdas med stöd av denna lag eller
för att få giltighetstiden för ett
sådant certifikat förlängd,
3. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot en föreskrift om märkning av
olja som har meddelats med stöd av
7 kap. 11 § första stycket.

15

6 §18

1. Släpps ett skadligt ämne ut i
strid med ett förbud som gäller
enligt 2 kap. 2 § första stycket eller
mot 2 kap. 4 § eller i strid med en
föreskrift som har meddelats med
stöd av 2 kap. 2 § andra stycket
eller 2 kap. 3 §,
2. åsidosätts en föreskrift som
har meddelats med stöd av 4 kap. 2
eller 3 § eller 7 kap. 1 eller 2 §,
3. överträds ett förbud eller
åsidosätts ett föreläggande som har
meddelats med stöd av 7 kap. 4
eller 5 §,
4. överträds ett förbud som har
meddelats med stöd av 7 kap. 6 §
eller
föreskrifter
som
har
meddelats med stöd av 7 kap. 6 a §,
5. åsidosätts en föreskrift som
har meddelats med stöd av 7 kap.
11 § första stycket, eller
6. används ett fartyg i strid med
ett beslut som har meddelats med
stöd
av
förordning
(EG)
nr 417/2002 om ett påskyndat
införande av krav på dubbelskrov
eller likvärdig konstruktion för
oljetankfartyg med enkelskrov,
döms fartygets redare eller ägare
som om han själv hade begått
gärningen, om han underlåtit att
göra vad som skäligen kunnat
fordras av honom för att förhindra
det inträffade.
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Ett fartygs redare eller ägare ska
göra vad som skäligen kan fordras
för att förhindra någon av följande
gärningar:
1. utsläpp av ett skadligt ämne i
strid med ett förbud som gäller
enligt 2 kap. 2 § första stycket eller
mot 2 kap. 4 § eller i strid med en
föreskrift som har meddelats med
stöd av 2 kap. 2 § andra stycket
eller 2 kap. 3 §,
2. åsidosättande av en föreskrift
som har meddelats med stöd av
4 kap. 2 eller 3 § eller 7 kap. 1,
2 eller 11 §.

3. överträdelse av ett förbud eller
ett föreläggande som har meddelats
med stöd av 7 kap. 4, 5 eller 6 §
eller med stöd av föreskrifter som
har meddelats med stöd av 7 kap.
6 a §, eller
4. användning av ett fartyg i strid
med ett beslut som har meddelats
med stöd av förordning (EU)
nr 530/2012 om ett påskyndat
införande av krav på dubbelskrov
eller likvärdig konstruktion för
oljetankfartyg med enkelskrov, i
den ursprungliga lydelsen.

Om fartygets redare eller ägare
inte gör vad som skäligen kan
fordras för att förhindra någon av
gärningarna i första stycket, döms
han eller hon som om han eller hon
själv hade begått gärningen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2022.
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1.2

Förslag till lag om ändring i
fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 4 a § och 8 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen
(2003:364) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
4 a §1
En dokumentationskontroll ska
En dokumentationskontroll ska
göras av fartyg som omfattas av göras av fartyg som omfattas av
krav på egenkontroll enligt före- krav på egenkontroll enligt föreskrifter som har meddelats med skrifter som har meddelats med
stöd av 7 kap. 6 § 8. Vid kontrollen stöd av 7 kap. 6 § 7. Vid kontrollen
ska tillsynsmyndigheten pröva om ska tillsynsmyndigheten pröva om
fartyget motsvarar föreskrivna krav fartyget motsvarar föreskrivna krav
med ledning av de handlingar som med ledning av de handlingar som
ska finnas för fartyget enligt denna ska finnas för fartyget enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som har lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.
meddelats med stöd av lagen.
8 kap.
2 §2
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter för att få ett dokument
om godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat som utfärdas enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 §
eller enligt förordning (EG) nr 336/2006 eller för att få giltighetstiden för
ett sådant dokument eller certifikat förlängd,
2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder
ett fartyg till sjöfart utan att ha ett dokument om godkänd
säkerhetsorganisation, ett certifikat eller en annan handling som ska ha
utfärdats för rederiet, fartyget, dess utrustning, lastning eller
säkerhetsorganisation enligt denna lag, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller enligt förordning (EG) nr 336/2006,
3. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder
ett fartyg eller dess utrustning i strid med någon bestämmelse i ett
dokument om godkänd säkerhetsorganisation, ett certifikat eller en annan
handling som avses i 2,
4. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder
ett fartyg till sjöfart utan att det är försett med föreskrivna fribordsmärken,
5. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
underlåter att göra vad som skäligen kan fordras för att förhindra att den

1
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2

Senaste lydelse 2017:306.
Senaste lydelse 2009:59.

som ingår i säkerhetsbesättningen och tillhör däcks- eller maskinpersonalen utan tillstånd anställs av någon annan än redaren eller ägaren,
6. befälhavare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framför ett
fartyg i strid med vad som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller
bemanningsföreskrifter,
7. redare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att göra
vad som skäligen kan fordras för att förhindra att fartyget framförs i strid
med vad som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller
bemanningsföreskrifter,
8. redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att
se till att fartyget undergår tillsyn eller redare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet underlåter att se till att rederiverksamhet undergår tillsyn
enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
eller enligt förordning (EG) nr 336/2006,
9. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots när
han eller hon är skyldig att göra det på grund av en särskild föreskrift, och
10. den som uppsåtligen eller av
10. den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot en föreskrift oaktsamhet bryter mot en föreskrift
om skyldighet att lämna uppgifter om skyldighet att lämna uppgifter
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
7 kap. 6 § 6.
7 kap. 6 § 5.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2022.
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1.3

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (1980:789) om åtgärder mot
förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg2
dels att 3 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 11–13 §§, 6 kap. 14 och 15 §§ och 9 kap. 1 och
15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 a kap. och tio nya paragrafer,
1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §, 6 kap. 15 a och 15 b §§ och 9 kap. 17–22 §§, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2 §3
Transportstyrelsen får meddela sådana föreskrifter som avses i 1 kap.
3 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och som avser
oljetankfartyg eller andra skadliga ämnen än olja och skadliga flytande
ämnen i bulk.
Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om vad som vid
tillämpningen av denna förordning
förstås med hamn och kemikalietankfartyg.
Transportstyrelsen får också
Transportstyrelsen får också
meddela sådana föreskrifter som meddela sådana föreskrifter som
avses i 2 kap. 3 § lagen (1980:424) avses i 2 kap. 3 § lagen om åtgärder
om åtgärder mot förorening från mot förorening från fartyg och som
fartyg och som avser förbud mot avser förbud mot utsläpp av andra
utsläpp av andra skadliga ämnen än skadliga ämnen än skadliga
skadliga flytande ämnen i bulk.
flytande ämnen i bulk.

3§
Med hamn avses i lagen
(1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg och denna
förordning en plats eller ett
1
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om
mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv
2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG.
2
Förordningen omtryckt 1983:59.
Senaste lydelse av
förordningens rubrik 1996:528
3 kap. 6 § 1996:528.
3
Senaste lydelse 2008:1127. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

geografiskt område som har
skapats
genom
sådana
förbättringsarbeten och med sådan
utrustning som huvudsakligen
utformats så att det blir möjligt att
ta
emot
fartyg,
inbegripet
ankarplatser inom hamnen.
Med hamn avses inte
1. bryggor för fritidsbåtar som
används
huvudsakligen
för
transport till öar eller andra
platser där båtinnehavaren har
tillgång till en permanent eller
tillfällig bostad,
2. bryggor i anslutning till
restauranger, affärer, nöjesfält,
turistattraktioner
och
andra
likande inrättningar, om bryggorna
används huvudsakligen för att
besöka eller uträtta ärenden hos
inrättningen i fråga eller någon
annanstans,
3. bryggor för fritidsbåtar i
anslutning till bostadsområden om
bryggorna används endast av
boende i området eller tillfälliga
besökare till de boende,
4. bryggor på klubbholmar om
bryggorna används huvudsakligen
av medlemmar och tillfälliga ickebetalande
besökare
till
medlemmarna och inte används
som hemmahamn,
5. naturhamnar,
6. bryggor på fastigheter för
bostadsändamål om bryggorna
används
endast
för
privat
förtöjning av fritidsbåtar som
tillhör den som bor på eller i direkt
anslutning till fastigheten eller av
tillfälliga besökare till en sådan
boende,
7. bryggor som används endast i
inrikestrafik för mycket kort
tilläggning för att hämta och lämna
i första hand passagerare,
8. vägfärjelägen,
9. bryggor som används tillfälligt
vid slussning och broöppning,
10. små bryggor av enkel
beskaffenhet som endast används
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av fritidsbåtar om avfallsmängden
från båtarna är försumbar.
3 kap.
11 §4
Föreskrifter enligt 3 kap. 7 §
Föreskrifter enligt 3 kap. 4 § och
samt 8 § 2 och 3 lagen (1980:424) 8 § 2–5 lagen (1980:424) om
om åtgärder mot förorening från åtgärder mot förorening från fartyg
fartyg
meddelas
av får meddelas av Transportstyrelsen
Transportstyrelsen.
om inte annat följer av denna
förordning.
Bestämmelser om tillstånds- och anmälningsplikt i fråga om
mottagnings- och behandlingsanordningar finns i 9 kap. miljöbalken,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
miljöprövningsförordningen (2013:251).
12 §5
Innan ett fartyg avgår från en
Innan ett fartyg avgår från en
svensk hamn skall det till en svensk hamn ska det till en
mottagningsanordning avlämna allt mottagningsanordning avlämna allt
sådant avfall som härrör från eller i sådant avfall som härrör från eller i
övrigt står i samband med fartygets övrigt står i samband med fartygets
drift och som det är förbjudet att drift och som det är förbjudet att
släppa ut. Transportstyrelsen får släppa ut. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om denna meddela föreskrifter om denna
skyldighet. Transportstyrelsen får skyldighet. Transportstyrelsen får
även meddela föreskrifter om även meddela föreskrifter om
skyldigheten att avlämna lastrester. skyldigheten att avlämna passivt
uppfiskat avfall.
13 §6
Den som ansvarar för en
Den som ansvarar för en
mottagningsanordning skall efter mottagningsanordning ska ha en
samråd med kommunen upprätta godkänd plan för mottagning och
en avfallshanteringsplan. Trans- hantering av avfall från fartyg.
portstyrelsen får meddela närmare
föreskrifter om sådana planer.
14 §
I avfallsförordningen (2020:614)
finns bestämmelser om utsortering
och separat insamling av avfall och
andra bestämmelser om hantering
av avfall.

4

Senaste lydelse 2013:258.
Senaste lydelse 2008:1127.
6
Senaste lydelse 2008:1127.
5
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6 kap.
14 §
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
1. tillsynsförrättningar
enligt
1. tillsyn enligt 6 kap. 4 § lagen
6 kap. 4 § lagen (1980:424) om (1980:424) om åtgärder mot
åtgärder mot förorening från fartyg, förorening från fartyg, och
och
2. avgifter till staten för tillsyn, provning och granskning av material och
utrustning till fartyg samt ärendehandläggning enligt 6 kap. 8 § lagen om
åtgärder mot förorening från fartyg och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.
Avgifter till staten för tillsyn enligt första stycket 2 får bestämmas upp
till full kostnadstäckning.
Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om sådana undantag
som avses i 6 kap. 3 § tredje stycket lagen om åtgärder mot förorening från
fartyg.
15 §7
Tillsyn över efterlevnaden av
Tillsyn över efterlevnaden av
bestämmelserna i 3 kap. lagen bestämmelserna i 3 kap. lagen
(1980:424) om åtgärder mot (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg och förorening från fartyg och
föreskrifter som har meddelats med föreskrifter som har meddelats med
stöd av dessa bestämmelser utövas stöd av de bestämmelserna utövas
av Transportstyrelsen. Detta gäller av Transportstyrelsen. Det gäller
dock inte i fråga om sådana dock inte i fråga om
mottagnings- och behandlingsan– sådana
mottagningsoch
ordningar som uteslutande används behandlingsanordningar som uteav örlogsfartyg.
slutande används av örlogsfartyg,
och
– mottagningsanordningar i fritidsbåtshamnar.
Transportstyrelsen
meddelar
föreskrifter om tillsynen.
15 a §
Transportstyrelsen ska ge kommunerna
tillsynsvägledning
i
frågor som rör kommuners tillsyn
över mottagningsanordningar i
fritidsbåtshamnar enligt 3 kap.
lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg.
15 b §
En kommun som har godkänt en
fritidsbåtshamns
plan
för
mottagning och hantering av avfall

7

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.
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från fartyg ska lämna information
om innehållet i planen till
Transportstyrelsen.

8 a kap. Sanktionsavgift
1§
Sanktionsavgifter enligt 6 kap.
11 a § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska
bestämmas till de belopp som anges
i 2–8 §§.
2§
Om en hamn inte har en godkänd
plan för mottagning och hantering
av avfall från fartyg, påförs
hamnen sanktionsavgift med
– 15 000 kr
för
fritidsbåtshamnar, och
– 50 000 kronor
för
övriga
hamnar.
3§
Om en hamn inte har
anordningar för mottagning av
avfall från fartyg, påförs hamnen
sanktionsavgift med
– 40 000 kronor för fritidsbåtshamnar, och
– 135 000 kronor för övriga
hamnar.
4§
Om avfallsavlämning inte har
föranmälts, påförs fartygets redare
eller ägare sanktionsavgift med
15 000 kronor.
5 § Om ett fartyg inte har lämnat
avfall, påförs fartygets redare eller
ägare
sanktionsavgift
enligt
tabellen.
Bruttodräktighet
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≤ 50
51–500
501–3 000

Avgift
(kronor)
2 500
10 000
15 000

3 001–15 000
15 001–50 000
> 50 001

20 000
35 000
50 000

6§
Om kvitto för mottaget avfall inte
har lämnats, påförs hamnen
sanktionsavgift med 10 000 kronor.
7 § Om
uppgifter
från
avfallsavlämningskvittot
inte
rapporteras,
påförs
fartygets
redare eller ägare sanktionsavgift
med 10 000 kronor.
8§
Om förhandsanmälan eller
avfallsavlämningskvittot
inte
sparas ombord, påförs fartygets
redare eller ägare sanktionsavgift
med 10 000 kronor.

9 kap.
1 §8
Transportstyrelsen får föreskriva
Transportstyrelsen får meddela
eller i enskilda fall medge undantag föreskrifter om och i enskilda fall
från de bestämmelser som anges i medge
undantag
från
de
2 kap. 2 § första stycket, 3 kap. 1 § bestämmelser som anges i 2 kap.
första stycket eller 3 kap. 5 § lagen 2 § första stycket, 3 kap. 1 § första
(1980:424) om åtgärder mot stycket eller 3 kap. 5 § lagen
förorening från fartyg i annat (1980:424) om åtgärder mot
hänseende än som anges i denna förorening från fartyg i annat
förordning
eller
från hänseende än som anges i denna
bestämmelserna i 3 kap. 2, 3, 5, 12 förordning och från bestämmeloch 13 §§ eller 5 kap. 1 och 2 §§ serna i 3 kap. 2, 3, 5, 11 och 12 §§
förordningen.
När
undantag eller 5 kap. 1 och 2 §§ i denna
meddelas får särskilda villkor förordning.
föreskrivas.
Beslut om undantag får förenas
med villkor.
15 §9
Transportstyrelsen är behörig
Transportstyrelsen är behörig
myndighet att pröva sådana frågor myndighet att pröva sådana frågor
och fullgöra sådana uppgifter som och fullgöra de uppgifter som
åligger en medlemsstat enligt Sverige har enligt EuropaparlaEuropaparlamentets och rådets mentets och rådets förordning (EU)
8
9

Senaste lydelse 2008:1127.
Senaste lydelse 2002:698.
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förordning (EG) nr 417/2002 av
den 18 februari 2002 om ett
påskyndat införande av krav på
dubbelskrov
eller
likvärdig
konstruktion för oljetankfartyg med
enkelskrov och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 2978/94.

nr 530/2012 av den 13 juni 2012
om ett påskyndat införande av krav
på dubbelskrov eller likvärdig
konstruktion för oljetankfartyg med
enkelskrov, i den ursprungliga
lydelsen.

17 §
Transportstyrelsen ska fullgöra
de uppgifter som Sverige har som
medlemsstat enligt artiklarna 4.3,
7.2 andra stycket, 8.7, 9.2, 9.3, 13.3
och 14.2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/883 om
mottagningsanordningar i hamn
för avlämning av avfall från fartyg,
om ändring av direktiv 2010/65/EU
och om upphävande av direktiv
2000/59/EG, i den ursprungliga
lydelsen.
18 §
Transportstyrelsen får meddela
de föreskrifter som behövs för
verkställigheten
av
lagen
(1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg och denna
förordning. Om sådana föreskrifter
avser verkställighet av 3 kap. 13 §
får Transportstyrelsen, efter att ha
gett Naturvårdsverket tillfälle att
yttra sig, meddela föreskrifterna.
19 §
Transportstyrelsen får föra ett
register över hamnar som omfattas
av
kraven
på
att
ha
mottagningsanordningar för avfall
från fartyg enligt 3 kap. lagen
(1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg (hamnregistret).
Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig
för
hamnregistret.
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20 §
Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om skyldigheten att
lämna uppgifter till hamnregistret.

21 §
Personuppgifter får behandlas i
hamnregistret om det behövs för
Transportstyrelsens och kommunernas godkännande av hamnars
planer för mottagning och
hantering av avfall från fartyg,
tillsyn
och
övrig
ärendehandläggning enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg och
föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen.
Personuppgifter som behandlas
för ändamål som anges i första
stycket får också behandlas för att
fullgöra
uppgiftslämnande
i
överensstämmelse med lagen om
åtgärder mot förorening från fartyg
och föreskrifter som har meddelats
med stöd av den lagen.
22 §
Kommuner får medges direktåtkomst till hamnregistret.
En kommun får ges direktåtkomst
endast till uppgifter om hamnar
inom den egna kommunen. Om
kommunen med stöd av 9 kap.
kommunallagen (2017:725) utövar
tillsyn över hamnar inom en annan
kommun, får direktåtkomst ges
även till uppgifter om dessa
hamnar.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2022.
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1.4

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (2007:1161) med instruktion för
Sjöfartsverket

Härigenom föreskrivs1 att 2 § förordningen (2007:1161) med instruktion
för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §2
Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att
1. tillhandahålla lotsning,
2. i egenskap av infrastrukturhållare för farleder svara för
farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst samt vid
livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande för
behandlingen av skadade eller sjuka personer, utföra transporter med
helikopter på begäran av sjukvårdshuvudman, om verkets resurser är
lämpliga för uppgiften och det kan ske utan allvarligt hinder mot dess
ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor,
4. svara för isbrytning,
5. verka inom sitt ansvarsområde för att sjöfartens påverkan på miljön
minimeras,
6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområde (sjökartläggning),
7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för
skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,
9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
10. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa
en uppföljning av de transportpolitiska målen,
11. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet
försjöfolk i enlighet med bestämmelserna i 2006 års sjöarbetskonvention,
12. tillhandahålla
sjötrafikinformationstjänst
(VTS),
sjötrafikrapporteringssystem
(SRS)
och
automatiskt
fartygsidentifikationssystem (AIS),
13. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga
åtgärder vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för
Sveriges sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem
(SRS) och trafiksepareringssystem (TSS),
14. tillhandahålla ett nationellt system för maritim information (Safe Sea
Net Sweden) och se till att detta system svarar mot Europeiska unionens

1
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om
mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv
2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG.
2
Senaste lydelse 2020:229.

system för informationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002
om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik
inom gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, i
lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/100/EU,
15. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se
till att fartyg anmäler sig och lämnar de uppgifter i det nationella systemet
för maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter,
16. tillhandahålla ett system för
16. tillhandahålla ett system för
harmonisering och samordning av harmonisering och samordning av
rapporteringsformaliteter (Single rapporteringsformaliteter (Single
Window) och ansvara för sam- Window) och ansvara för samarbetet med Europeiska kommissi- arbetet med Europeiska kommisonen och andra medlemsstater i sionen och andra medlemsstater i
fråga om att utveckla metoder för fråga om att utveckla metoder för
harmonisering och samordning av harmonisering och samordning av
rapporteringsformaliteterna enligt rapporteringsformaliteterna enligt
bestämmelserna i Europaparlamen- bestämmelserna i Europaparlatets och rådets direktiv 2010/65/EU mentets och rådets direktiv
av den 20 oktober 2010 om 2010/65/EU av den 20 oktober
rapporteringsformaliteter för fartyg 2010 om rapporteringsformaliteter
som ankommer till och/eller avgår för fartyg som ankommer till
från hamnar i medlemsstaterna och och/eller avgår från hamnar i
om upp-hävande av direktiv medlemsstaterna och om upp2002/6/EG, i lydelsen enligt hävande av direktiv 2002/6/EG, i
Europaparlamentets och rådets lydelsen
enligt
direktiv (EU) 2017/2109 av den Europaparlamentets och rådets
15 november 2017 om ändring av direktiv (EU) 2019/883, och
rådets direktiv 98/41/EG om
registrering av personer som
färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller
avgår från hamnar i gemenskapens
medlemsstater
och
av
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som
ankommer till och/eller avgår från
hamnar i medlemsstaterna, och
17. svara för incidentrapportering hela dygnet och i övrigt utföra de uppgifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2022.

29

2

Mottagning av avfall från fartyg i hamn
enligt EU-rätten

2.1

2000 års mottagningsdirektiv

Bestämmelser om hur hamnar ska hantera avfall från fartyg har funnits i
EU-rätten sedan början av 2000-talet. Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (2000 års
mottagningsdirektiv) infördes för att öka tillgången till och användningen
av mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall och lastrester i syfte
att förbättra skyddet av den marina miljön. Direktivet kompletterar de
internationella bestämmelserna om förbud mot att släppa ut visst avfall
från fartyg till havs genom att direktivet anger att medlemsstaterna ska
vidta åtgärder för att se till att det finns tillgång till adekvata mottagningsanordningar för fartyg som anlöper hamnarna, så att fartygen kan lämna
sådant avfall som inte får släppas ut till havs. Direktivet kräver att det för
varje hamn ska utarbetas och genomföras en plan för mottagande och
hantering av avfall. Planen ska godkännas av medlemsstaten, som också
ska övervaka att planen genomförs. Befälhavare på fartyg ska anmäla i
förväg vilket avfall som fartyget avser att lämna. Befälhavaren är skyldig
att lämna allt fartygsgenererat avfall i en hamn innan fartyget lämnar
hamnen. Hamnarna är skyldiga att ta ut en avgift som täcker kostnaderna
för att ta hand om avfallet, men kostnadstäckningssystemet får inte utgöra
ett incitament för att släppa ut avfallet i havet. Därför gäller som
huvudregel att avgiften ska vara generell och tas ut av alla fartyg som
anlöper hamnen, oavsett vilken mängd avfall som fartyget lämnar, den s k.
no special fee-principen.

2.2
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2000 års mottagningsdirektiv följdes inte
tillräckligt bra

Enligt kommissionens översyn av 2000 års mottagningsdirektiv fanns det
flera problem med genomförandet och tillämpningen av direktivet. Många
bestämmelser i direktivet tolkades och tillämpades mycket olika av
medlemsstaterna. Avgiftssättningen i hamnarna ledde inte till att avfall
lämnades i hamn i önskvärd omfattning. Principen om no special fee
tillämpades olika, vilket gjorde att hamnar i vissa medlemsländer fick ta
emot en omotiverat stor andel av det fartygsgenerade avfallet. Den faktiska
tillgången på mottagningsanordningar brast i många hamnar.
Tillämpningen av direktivet i hamnar som i huvudsak ägnar sig åt
fritidsbåtsverksamhet brast. Efter direktivets antagande fortsatte
förändringar i det internationella regelverket om förbud mot utsläpp från
fartyg av olika typer av avfall att förändras, vilket bl.a. innebar att fler
ämnen blev förbjudna att släppas ut från fartyg, vilket i sin tur medförde
ett behov av fler typer av mottagningsanläggningar. EU:s kontinuerligt
ökande ambition när det gäller skydd och bevarande av havsmiljön var
också en anledning till att direktivet inte längre ansågs ge ett tillräckligt

skydd. Bland annat hade den ökade förekomsten av plast och rester av
fiskeredskap i unionens havsområden gjort att det fanns ett ökat behov av
avlämning och mottagning av sådant avfall i hamnarna.

2.3

Ett nytt direktiv om mottagningsanordningar i
hamn ökar kraven på kontroll och rapportering

Inledning
Bristerna i 2000 års mottagningsdirektiv ledde slutligen till antagandet av
ett nytt direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av
den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av
avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av
direktiv 2000/59/EG. Direktivet finns som bilaga till denna promemoria.
Det nya direktivet har i huvudsak samma innehåll som det gamla
direktivets, men i vissa delar har skärpningar och tillägg gjorts för att
åtgärda de problem som funnits med 2000 års mottagningsdirektiv. I detta
avsnitt lämnas en kort redogörelse för innehållet i det nya direktivet.

Syfte
Syftet med direktivet är att skydda den marina miljön mot de negativa
effekterna av utsläpp av avfall från fartyg som anlöper hamnar i unionen.
Detta ska uppnås samtidigt som en smidigt fungerande sjöfart säkerställs
genom att förbättra tillgången till och användningen av adekvata
mottagningsanordningar i hamn och avlämningen av avfall till dessa
anordningar.

Tillämpningsområde
Direktivet gäller alla fartyg med undantag av statsfartyg, oberoende av
flagg, som anlöper en medlemsstats hamn samt alla hamnar som normalt
anlöps av dessa fartyg. Fritidsbåtar med en skrovlängd om minst 2,5 meter
omfattas. Med hamn avses en plats eller ett geografiskt område som
tillskapats genom sådana förbättringsarbeten och med sådan utrustning
som huvudsakligen utformats så att det blir möjligt att ta emot fartyg.

Mottagning och hantering av avfall i hamn
Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns tillgång till
mottagningsanordningar i hamn som är adekvata för att tillgodose behoven
hos de fartyg som normalt använder hamnen. En plan för mottagning och
hantering av avfall från fartyg (avfallshanteringsplan) ska upprättas och
genomföras för varje hamn efter samråd med de berörda parterna.
Information
om
avfallshanteringsplanerna
ska
meddelas
fartygsoperatörerna och göras offentlig.
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Små, icke-kommersiella hamnar som kännetecknas av sällsynt eller lite
trafik bestående enbart av fritidsbåtar får undantas från krav att upprätta
planer, om deras mottagningsanordningar är integrerade i det
avfallshanteringssystem som förvaltas av kommunen. Hamnarnas
avfallshanteringsplaner ska godkännas av medlemsstaten.

Avlämning av avfall från fartyg
Operatören av, agenten för eller befälhavaren på ett fartyg ska på förhand
anmäla vilket avfall fartyget avser att lämna i den hamn som avses att
anlöpas. Befälhavaren är därefter skyldig att lämna allt avfall som medförs
ombord till en mottagningsanordning i hamn. Vissa undantag från
avlämningskravet finns för t.ex. fartyg i tidtabellsbunden trafik.
Operatören för mottagningsanordningen ska lämna kvitto på lämnat
avfall till befälhavaren. Kravet att lämna kvitto gäller inte för små hamnar
med obemannade mottagningsanordningar eller som är avlägset belägna,
förutsatt att medlemsstaten har anmält vilka dessa hamnar är i unionens
befintliga system för informationsutbyte inom sjöfarten, det s k. Safe Sea
Net. (Safe Sea Net upprättades genom direktiv 2002/59/EG.)

Avgifter för mottagning av avfall
Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningarna täcks genom en avgift. Kostnadstäckningssystemet får inte
utgöra ett incitament för att släppa ut avfallet till havs. Direktivet
innehåller mycket detaljerade bestämmelser om hur avgiften ska beräknas.
I korthet ska avgiften vara generell och indirekt, dvs. inte baseras på vilket
avfall som lämnas. Det finns möjligheter att sätta ned avgiften t.ex. om
fartyget går i närsjöfart eller om fartyget genererar mindre avfall och
hanterar avfallet på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Kontroll av efterlevnaden
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla fartyg underkastas inspektioner
för att kontrollera att de uppfyller kraven. Minst 15 procent av fartygen
som anlöper en medlemsstats hamnar ska inspekteras enligt ett riskbaserat
urvalssystem.

Registrering av information
Direktivet innehåller skyldigheter att registrera information om hamnarna
och deras planer, undantag, anmälda och mottagna avfallsmängder,
inspektioner m m. i Safe Sea Net.

Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner för överträdelser av de
nationella bestämmelser som antas och vidta alla nödvändiga åtgärder för
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att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva,
proportionella och avskräckande.

Genomförandetidpunkt
Medlemsstaterna ska enligt artikel 24 senast den 28 juni 2021 sätta i kraft
de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.
Det svenska genomförandet är därför försenat. Sverige mottog den 26 juli
2021 en formell underrättelse om för sent genomförande av direktivet.
Regeringen besvarade den formella underrättelsen den 23 september 2021.

3

Nordisk utblick

3.1

Finland

Finland har, precis som Sverige, en lång kust och många insjöar. Sjöfarten,
däribland fritidssjöfarten, är omfattande. Fritidsbåtslivet med båtklubbar,
gästhamnar och privata brygganläggningar har stora likheter med det
svenska systemet. I likhet med andra EU-länder hade Finland tidigare en
reglering om mottagningsanordningar i hamnar för avfall från fartyg.
Finland har nu gjort ändringar i regelverket till följd av det nya direktivet.
För handelssjöfarten och dess hamnar är de nya finska bestämmelserna
i huvudsak oförändrade. Alla handelshamnar omfattas exempelvis.
Skyldigheten att ta emot avfall har utvidgats till att omfatta även
fiskehamnar samt förbindelsefartygs- och vattenbusshamnar. Hamnar för
handelssjöfarten ska i fortsättningen ta emot även bioavfall, papp och
papper samt annat kommunalt avfall.
En av de mer betydande ändringar som gjorts till följd av direktivet är
att fartygsavfall i fortsättningen ska tas emot och en avfallshanteringsplan
utarbetas i sådana småbåtshamnar vid kusten och insjöarna som har minst
25 båtplatser. Tidigare har kraven gällt småbåtshamnar med minst
50 platser. Denna ändring uppskattas medföra att ytterligare flera hundra
hamnar kommer att omfattas. Privata stug- och gårdsbryggor, båtplatser,
stugförbindelsebryggor, gemensamma stränder samt handels- och
restaurangbryggor som används för kortvarig förtöjning undantas från
regleringen. I så kallade hemmahamnar ska det gå att ta emot oljehaltigt
och farligt avfall, blandavfall och toalettavfall. I gästhamnar ska
blandavfall och toalettavfall tas emot. Den som driver en hamn kan avtala
om användningen av en mottagningsanordning i närområdet.
Avfallshanteringsplanen ska godkännas av den närings-, trafik- och
miljöcentral inom vars verksamhetsområde hamnen ligger.
Kravet att lämna kvitto på mottaget avfall tillämpas inte på hamnar som
endast kan ta emot fartyg med en dödvikt på mindre än 1 350 ton och som
har obemannade mottagningsanordningar. Den som godkänner hamnens
avfallshanteringsplan ska meddela beviljande undantag från krav på
kvittolämning genom att ange hamnens namn och position via Safe Sea
Net.
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De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2021, men det gäller en
övergångsperiod för att ordna avfallshanteringen till den 30 april 2022.

3.2

Danmark

Även Danmark har genomfört direktivet. Den danska lagstiftningen om
mottagning av avfall från fartyg gäller alla hamnar. Endast hamnar som
uteslutande används av statsfartyg är undantagna från krav att ha
mottagningsanordningar. Hamnarna ska ha mottagningsanordningar för
allt avfall som genereras på fartyg som normalt anlöper hamnen. En
möjlighet finns för två eller flera hamnar att gemensamt driva
mottagningsanordningar, eller att hänvisa fartyg till en annan hamns
mottagningsanordningar. Fritidsbåtshamnar är undantagna från vissa krav,
exempelvis behöver dessa hamnar inte ha mottagningsanordningar för
oljeblandat spillvatten. Små, obemannade hamnar behöver inte lämna
kvitto på lämnat avfall om hamnens namn och plats har rapporterats i Safe
Sea Net.
En hamns avfallshanteringsplan ska godkännas av Miljöstyrelsen, dvs.
den centrala förvaltningsmyndigheten på miljöskyddsområdet. Små ickekommersiella hamnar som har endast begränsad trafik av fritidsbåtar kan
efter ansökan få undantag från kravet att upprätta en avfallshanteringsplan,
om hamnens mottagningsanordningar är integrerade i det kommunala
avfallshanteringssystemet och hamnen informerar användarna om
avfallshanteringssystemet. Miljöstyrelsen ska i Safe Sea Net rapportera
namn och plats på de hamnar som har undantagits från krav på att upprätta
en sådan plan.
Författningsändringarna som genomför direktivet trädde i kraft den
28 juni 2021.

3.3

Norge

Liksom Finland har även Norge redan tidigare haft en reglering av
mottagning av avfall från fartyg. Direktivet omfattas av EES-avtalet.
Norge hade vid tidpunkten för framtagandet av denna promemoria inte
genomfört direktivet, men ett förslag till genomförande har sänts på
remiss. Av förslaget framgår bland annat följande.
Generellt införs fler och tydligare krav på uppföljning, rapportering av
och tillsyn över fartygens skyldigheter, och kraven på hamnars mottagning
av avfall ökas. Avfall från fartyg ska samlas in och sorteras på ett sätt som
ökar återanvändning och materialåtervinning. Samtliga hamnar omfattas
av kraven, men mindre fritidsbåtshamnar undantas från kravet att ha en
avfallshanteringsplan om de omfattas av kommunernas avfallshantering
och hamnarna informerar användarna om avfallshanteringen. Namn och
plats på hamnarna som undantas från krav att ha en sådan plan ska
rapporteras i Safe Sea Net. Hamnarnas planer ska godkännas av
statsförvaltaren,
vilket
i
stort
motsvarar
det
svenska
landshövdingeämbetet. Små
hamnar
som har obemannade
mottagningsanordningar föreslås inte behöva lämna kvitto på mottaget
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avfall förutsatt att hamnarna registreras med namn och plats i Safe Sea
Net.
Förslagen kommer att reducera arbetsbördan för bland annat hamnar och
kommuner. Den nya kraven kommer att medföra vissa
etableringskostnader för hamnar som i dag inte har anläggningar för
sortering av avfall, men kostnaderna ska täckas av fartygen.
Remisstiden löper till den 7 januari 2022. Något datum för
ikraftträdande anges inte i det remitterade förslaget.
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4

Genomförande av direktivet på lag- och
förordningsnivå

4.1

Två centrala begrepp

4.1.1

Begreppet hamn förtydligas

Förslag: Med hamn ska avses en plats eller ett geografiskt område som
har skapats genom sådana förbättringsarbeten och med sådan utrustning
som huvudsakligen utformats så att det blir möjligt att ta emot fartyg,
inbegripet ankarplatser inom hamnen.
Med hamn ska inte avses
– bryggor för fritidsbåtar som används huvudsakligen för transport
till öar eller andra platser där båtinnehavaren har tillgång till en
permanent eller tillfällig bostad,
– bryggor i anslutning till restauranger, affärer, nöjesfält,
turistattraktioner och andra likande inrättningar, om bryggorna används
huvudsakligen för att besöka eller uträtta ärenden,
– bryggor för fritidsbåtar i anslutning till bostadsområden om
bryggorna används endast av boende i området eller tillfälliga besökare
till de boende,
– bryggor på klubbholmar om bryggorna används huvudsakligen av
medlemmar och tillfälliga icke-betalande besökare till medlemmarna
och inte används som hemmahamn,
– naturhamnar,
– bryggor på fastigheter för bostadsändamål om bryggorna används
endast för privat förtöjning av fritidsbåtar som tillhör den som bor på
eller i direkt anslutning till fastigheten eller av tillfälliga besökare till
en sådan boende,
– bryggor som används endast i inrikestrafik för mycket kort
tilläggning för att hämta och lämna i första hand passagerare,
– vägfärjelägen,
– bryggor som används tillfälligt vid slussning och broöppning, eller
– små bryggor av enkel beskaffenhet som endast används av
fritidsbåtar, om avfallsmängden från båtarna är försumbar.
Skälen för förslaget
Allmänt om begreppet hamn
Direktivet reglerar i huvudsak en skyldighet för hamnar att ha
mottagningsanordningar för att ta emot avfall från de fartyg som normalt
anlöper hamnen. Begreppet hamn är därför av central betydelse för
genomförandet av direktivet. Direktivet anger i artikel 2.9 att med hamn
avses en plats eller ett geografiskt område som tillskapats genom sådana
förbättringsarbeten och med sådan utrustning som huvudsakligen
utformats så att mottagande av fartyg möjliggörs, inbegripet ankarplatsen
inom hamnens jurisdiktion. Någon svårighet att i praktiken avgöra vad
som utgör en kommersiell industri- eller fiskehamn torde inte finnas.
Eftersom fritidsbåtar ner till 2,5 meters längd omfattas av direktivet, är
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däremot frågan vad som utgör en fritidsbåtshamn i direktivets mening.
Direktivet är en revidering av ett tidigare direktiv med i stort sett samma
innehåll och med en i princip likalydande definition av begreppet hamn.
Det är därför av intresse hur begreppet hamn och särskilt begreppet
fritidsbåtshamn har behandlats vid genomförandet av det tidigare
direktivet.
Den svenska nuvarande definitionen av fritidsbåtshamn och
tillämpningen av denna
Hamndefinitionen i det tidigare direktivet i fråga om fritidsbåtshamnar har
genomförts i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning
av avfall från fritidsbåtar. Med fritidsbåtshamn avses i 2 § i dessa
föreskrifter ”en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge
service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla
förtöjningsplatser.”
Något register över vilka hamnar som har ansetts omfattas av denna
definition finns inte, vare sig på statlig, regional eller lokal nivå. Inte heller
finns några andra samlade säkra uppgifter om hur många eller vilka
hamnar som omfattas av dagens reglering. Uppgifter från
Transportstyrelsen, baserade på äldre uppgifter från kommunerna och på
uppgifter från bl.a. Sveriges Gästhamnar och Svenska Båtunionen, visar
att det i första hand är gästhamnar och båtklubbshamnar inklusive
vinteruppläggningsplatser och marinor som har ansetts som
fritidsbåtshamnar enligt den nuvarande definitionen. Uppskattningsvis har
totalt ca 2 000 sådana hamnar inom fritidsbåtssektorn ansetts omfattas.
Däremot torde exempelvis brygganläggningar avsedda för t.ex. boendes
privata transporter till öar, båtbryggor i bostadsområden som tillgodoser
de boendes behov av båtplats, klubbholmar och naturhamnar generellt inte
ha ansetts omfattas av definitionen i Sjöfartsverkets föreskrifter. Inte heller
bryggor som används för korta tilläggningar, till exempel besök vid
affärer, restauranger och liknande eller av turbåtar i skärgårdstrafik för att
släppa av passagerare eller gods samt vägfärjelägen eller bryggor som
används för att invänta slussning och broöppning torde ha omfattats. Rent
privata bryggor för fastighetsägarens eget bruk har också fallit utanför.
Nuvarande tillämpning av begreppet hamn bör behållas men förtydligas
Den svenska definitionen av begreppet fritidsbåtshamn har lett till den
tillämpning av begreppet som redogjorts för i det föregående stycket.
Någon invändning har inte riktats mot den svenska preciseringen av
definitionen eller mot tillämpningen. Det nya direktivets definition skiljer
sig inte på något avgörande sätt från det tidigare direktivets definition. Den
hittillsvarande tillämpningen är därför välavvägd och det finns egentligen
inte någon anledning att ändra den svenska definitionen. Eftersom det nya
direktivet skärper kraven på exempelvis tillsynen över hamnarna och
rapporteringen om de enskilda hamnarna, finns det ändå anledning att
förtydliga vilka typer av bryggor och anläggningar som ska anses utgöra
hamnar i direktivets mening. Ansvariga myndigheter och den som har en
brygga eller en anläggning bör enkelt kunna ta ställning till om den
aktuella bryggan eller anläggningen omfattas av regleringen eller inte.
Osäkerhet kring begreppet hamn bör så långt möjligt undvikas.
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Avsikten med ett förtydligande är inte att fler bryggor eller anläggningar
ska omfattas än tidigare. Inte heller är avsikten att minska kraven på
mottagning av avfall. Det bör dock tydliggöras att de minsta eller minst
organiserade anläggningarna inte ska åläggas oproportionerliga
administrativa skyldigheter i förhållande till det avfall som genereras av
de fartyg som besöker anläggningarna. Även om en brygga eller
anläggning inte anses utgöra en hamn enligt direktivet, finns i andra
regelverk på miljöområdet krav att hantera det avfall som uppstår i
verksamheten eller på fastigheten. Någon menlig inverkan på miljön
genom att vissa bryggor eller anläggningar inte anses utgöra hamnar i
direktivets mening bör därför inte uppstå.
Direktivets definition bör införas som en huvudregel
För att bättre markera den svenska regleringens koppling till direktivet bör
den svenska definitionen av hamn i huvudsak motsvara det nya direktivets
definition. Den bör därmed anges som en huvudregel. Definitionen bör i
fortsättningen anges i förordning och inte i myndighetsföreskrifter.
Bryggor och anläggningar som inte ska anses utgöra hamnar
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Därutöver bör det tydliggöras vilka typer av bryggor eller anläggningar
som inte ska anses utgöra hamnar i direktivets mening. Det bör då beaktas
att kraven i direktivet på hamnarna att ha mottagningsanordningar och
informera om dessa anordningar i första hand syftar till att underlätta för
gästande båtar att planera sin avfallslämning. Anläggningar som i princip
bara används för tillfällig tilläggning och där något behov av att lämna
avfall inte finns bör därför inte heller anses som hamnar. Bryggor som
används för att invänta slussning och broöppning, vägfärjelägen och andra
bryggor som används för att i till exempel skärgårdstrafik kort hämta och
lämna passagerare bör kunna lämnas utanför hamndefinitionen. Även
bryggor i anslutning till restauranger, affärer, nöjesfält, turistattraktioner
och andra likande inrättningar används normalt endast för tillfällig
tilläggning under tiden för besöket vid inrättningen eller för att utföra
något annat ärende, och bör också undantas.
Direktivets syfte åsidosätts inte heller om bryggor och anläggningar som
aldrig tar emot andra båtar än ägarens egen lämnas utanför begreppet
hamn. Privata bryggor som endast används av fastighetsägaren själv och
eventuellt dennes grannar bör således inte utgöra hamnar, liksom inte
heller anläggningar som används för att tillgodose boendetransporter till
exempelvis öar eller båtbryggor i bostadsområden för de boendes eget
bruk. Sådana anläggningar drivs ofta av de boende själva i form av t.ex.
en samfällighet.
Det är vanligt förekommande att båtklubbar genom t.ex. arrende har
tillgång till öar och andra ställen för klubbaktiviteter. På dessa platser finns
ofta fasta bryggor eller andra ordnade angöringsmöjligheter. Dessa
anläggningar används endast av båtar som har en annan plats där de
normalt ligger förtöjda. Dessa s.k. klubbhamnar eller uthamnar bör därför
inte heller anses utgöra hamnar i direktivets mening så länge de just
används av klubbmedlemmarna eller besökare till dessa och inte för att ta
emot betalande gäster. Att en s k. naturhamn, dvs. en plats som utgör ett
naturligt skydd för en båt, inte ska utgöra en hamn är självklart, även om

platsen i vissa fall kan vara försedd med enkla bryggor och andra
hjälpmedel. Dessa bryggor och hjälpmedel är oftast rester av äldre
verksamheter eller ditsatta av båtägare utan någon annan avsikt än att
underlätta för den egna återkommande tilläggningen.
Den svenska kusten är lång och i Sverige finns många sjöar. Enligt
återkommande undersökningar finns uppskattningsvis närmare 1 miljon
fritidsbåtar i Sverige. Antalet bryggor är oerhört stort och bryggornas
karaktär, storlek och användningsområde skiljer sig mycket åt. Någon
samlad information om alla dessa bryggor finns inte. De undantag som
föreslås i detta avsnitt bör som utgångspunkt i och för sig vara tillräckliga
för att undanta de bryggor och anläggningar som det inte kan anses ha varit
direktivets syfte att träffa. Det kan dock inte uteslutas att det finns även
andra typer av bryggor som det vore orimligt att tillämpa direktivets krav
på. Små bryggor av enkel beskaffenhet som används av enbart fritidsbåtar
om avfallsmängden från båtarna är försumbar bör därför inte anses som
hamnar.
Något krav på visst antal båtplatser för att anses utgöra en hamn bör
inte införas
Utöver de ovan föreslagna undantagen kan det övervägas om inte bryggor
och anläggningar med utrymme för ett litet, uttryckligen angivet, antal
fritidsbåtar bör undantas, oavsett vilken typ av anläggning det är fråga om.
En nedre gräns där anläggningar med mindre än ett angivet antal platser
för fritidsbåtar inte anses utgöra en hamn skulle avsevärt underlätta
tillämpningen och dessutom innebära att flera av de i detta avsnitt
föreslagna undantagen inte behövs. En sådan avgränsning skulle
emellertid medföra att exempelvis gästhamnar och organiserade
båtklubbar kommer att undantas om de inte når upp till angivet antal
bryggplatser. Dessa anläggningar omfattas i dag av regleringen. En sådan
lösning riskerar därmed att medföra en sänkning av ambitionsnivån när det
gäller miljöskyddet. Något undantag baserat enbart på antal båtplatser på
brygganläggningen föreslås därför inte.

4.1.2

Begreppet avfall från fartyg

Förslag: Avfall från fartyg ska betraktas som avfall enligt miljöbalken.
Skälen för förslaget: Enligt artikel 2.3 ska avfall från fartyg betraktas
som avfall i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG.
Artikel 3.1 i det sistnämnda direktivet är en definition av begreppet avfall
som i svensk rätt är genomförd i 15 kap. 1 § miljöbalken. För att säkerställa
att det avfall från fartyg som tas emot av hamnarna klassificeras och
hanteras i enlighet med den svenska avfallsregleringen i övrigt, bör artikel
2.3 föras in i LÅFF.
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4.2

Avfallshanteringsplaner

4.2.1

Skyldighet att ha en godkänd avfallshanteringsplan

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska få meddela föreskrifter om skyldighet att ha en godkänd plan för
mottagning och hantering av avfall från fartyg (avfallshanteringsplan).
I förordning ska det anges att den som svarar för en
mottagningsanordning ska ha en godkänd avfallshanteringsplan.
Kommunerna ska ansvara för att godkänna fritidsbåtshamnarnas
avfallshanteringsplaner. Transportstyrelsen ska ansvara för att
godkänna övriga hamnars avfallshanteringsplaner.
Möjligheten att meddela föreskrifter om eller i enskilda fall beslut om
undantag från kravet att ha en godkänd avfallshanteringsplan tas bort.
Ett beslut om att godkänna eller inte godkänna en hamns
avfallshanteringsplan ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.
Bedömning: Någon ytterligare reglering om den behandling av
personuppgifter som sker vid beslut om godkännande av
avfallshanteringsplaner behövs inte.

Skälen för förslaget
Avfallshanteringsplanen ska vara godkänd
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Artikel 5 innehåller skyldigheter för medlemsstaterna att säkerställa att en
lämplig plan för mottagande och hantering av avfall upprättas för varje
hamn. Artikeln och bilaga I till direktivet anger närmare vilka krav som
ställs på planen. Planerna ska upprättas efter samråd med de berörda
parterna, särskilt hamnanvändare eller deras företrädare, samt, när så är
lämpligt,
lokala
behöriga
myndigheter,
operatörer
av
mottagningsanordningar i hamn och organisationer som genomför
skyldigheter inom utökat producentansvar och företrädare för det civila
samhället. Eftersom hamnen endast har skyldighet att ha
mottagningsanordningar för det avfall som genereras av de fartyg som
normalt anlöper hamnen, kommer avfallshanteringsplanens omfattning
och innehåll att variera på motsvarande sätt. Planen ska alltså vara
anpassad till den enskilda hamnens verksamhet och förutsättningar.
Enligt 3 kap. 8 § 4 lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg, förkortad LÅFF, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet att upprätta
avfallshanteringsplaner. Av 3 kap. 13 § förordningen (1980:789) om
åtgärder mot förorening från fartyg, förkortad FÅFF, följer en skyldighet
för alla hamnar att ha en avfallshanteringsplan. Bestämmelserna bör
ändras så att det framgår att planen även ska vara godkänd.
Förutom den grundläggande skyldigheten att ha en godkänd
avfallshanteringsplan som alltså även i fortsättningen bör anges i
förordning, bör samtliga föreskrifter om innehållet i planerna, förfarandet
vid utarbetandet inklusive samråd, godkännande och att planerna ska
uppdateras vart femte år meddelas på myndighetsnivå. Detta kan ske i

verkställighetsföreskrifter med stöd av det nya bemyndigande som
föreslås i avsnitt 4.9. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som
rör innehållet i avfallshanteringsplanen bör dock Naturvårdsverket ges
tillfälle att yttra sig.
Ansvarig myndighet för godkännande av hamnarnas avfallshanteringsplaner
I avsnitt 4.7 föreslås att kommunerna ska utöva tillsyn över att
fritidsbåtshamnarna följer bestämmelserna om mottagningsanordningar.
Eftersom tillsynen i princip innebär en kontroll av att hamnen genomför
sin avfallshanteringsplan korrekt, bör även själva planen godkännas av
kommunen. På så sätt kan det också säkerställas att planens innehåll är
förenligt med gällande avfallsreglering i övrigt, vilket kommunen ansvarar
för.
För övriga hamnar är det i likhet med vad som bör gälla i fråga om
tillsynen mest lämpligt att Transportstyrelsen ansvarar för godkännandet
av avfallshanteringsplanerna.
Vad innebär det att planen ska vara godkänd?
Kravet i artikel 5.4 att medlemsstaterna ska godkänna planen är svårtolkat.
I direktivet finns inga bestämmelser om att den avfallshanteringsplan som
ska upprättas och genomföras enligt artikel 5.1 också ska vara godkänd för
att hamnen ska få bedriva verksamhet. Det sägs inte heller i direktivet
något om vilka följderna ska vara för det fall en plan inte godkänns.
För att inte bestämmelsen i artikel 5.4 ska framstå som meningslös torde
den få tolkas som att den inbegriper eller i alla fall underförstår att den
avfallshanteringsplan som ska utarbetas av hamnen också måste vara
godkänd för att verksamheten ska få drivas. En annan tolkning skulle i
praktiken innebära att medlemsstaterna måste inrätta ett resurskrävande
godkännandeförfarande som inte har någon egentlig betydelse. En hamn
skulle då t.ex. kunna hävda att planen är tillräcklig så länge som planen
uppfyller i direktivet i övrigt föreskrivna krav och att det därutöver inte
krävs något godkännande. Att bestämmelsen i artikeln endast skulle utgöra
en slags administrativ ”kvalitetsstämpel” utan några rättsliga skillnader
mellan en godkänd och en inte godkänd plan är inte rimligt. I avsnitt 4.7.5
redogörs för de åtgärder som kan vidtas mot t.ex. den hamn som bedriver
verksamhet utan en godkänd plan. I första hand bör en hamn som inte
kommer in med en avfallshanteringsplan, eller vars plan inte blir godkänd,
föreläggas att rätta felen eller komma in med planen. Utsättande av vite
bör inte förekomma i ett sådant första skede. Först om hamnen vid
upprepade tillfällen inte följer tillsynsmyndighetens beslut bör vite
övervägas. Ett föreläggande om att upphöra med verksamheten riktat mot
en hamn utan godkänd avfallshanteringsplan bör inte aktualiseras förrän
samtliga andra åtgärder har prövats av tillsynsmyndigheten och visat sig
vara resultatlösa.
Inga undantag från kravet att ha avfallshanteringsplan
Skyldigheten att ha en avfallshanteringsplan är en viktig del i det
övergripande målet såväl inom EU som i Sverige att minska utsläppen av
avfall i havet. Samtliga svenska hamnar bör därför ha en sådan
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avfallshanteringsplan som avses i direktivet. Möjligheten i artikel 5.5 att
undanta små, icke-kommersiella hamnar som kännetecknas av sällsynt
eller lite trafik bestående enbart av fritidsbåtar från krav på att upprätta
planer är frivillig för medlemsstaterna och bör alltså inte utnyttjas. Detta
innebär att möjligheten till undantag och dispens i 9 kap. 1 § FÅFF bör tas
bort.
Det ska dock nämnas att innebörden av begreppet hamn (se avsnitt 4.1.1)
medför att flertalet brygganläggningar och enkla förtöjningsplatser inte
kommer att anses utgöra hamnar i direktivets mening och därför över
huvud taget inte omfattas av kraven i direktivet och alltså t.ex. inte behöver
ha någon avfallshanteringsplan och därmed inte heller behöver ansöka om
undantag från att ha en sådan plan.
Behandling av personuppgifter hos Transportstyrelsen och kommunerna
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här
kallad EU:s dataskyddsförordning, utgör grunden för generell
personuppgiftsbehandling inom EU. EU:s dataskyddsförordning är direkt
tillämplig i varje medlemsstat. Förordningen kompletteras av lagen
(2018:218)
med
kompletterande
bestämmelser
till
EU:s
dataskyddsförordning, här kallad dataskyddslagen, och förordningen
(2018:219)
med
kompletterande
bestämmelser
till
EU:s
dataskyddsförordning.
EU:s dataskyddsförordning utgår från att varje behandling av
personuppgifter måste ha en rättslig grund. För att behandlingen ska vara
laglig måste något av de villkor som anges i artikel 6.1 i
dataskyddsförordningen vara uppfyllt. När det gäller statliga och
kommunala myndigheters personuppgiftsbehandling aktualiseras i regel
artikel 6.1 c och e, dvs. att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en
rättslig förpliktelse eller nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Enligt artikel 6.3 i EU:s
dataskyddsförordning ska en uppgift av allmänt intresse eller en rättslig
förpliktelse fastställas i unionsrätten eller den nationella rätten. Syftet med
behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om
behandling enligt punkt 1 e, vara nödvändigt för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning.
Den föreslagna uppgiften för Transportstyrelsen och kommunerna att
pröva huruvida en hamns avfallshanteringsplan ska godkännas är en
rättslig förpliktelse och utgör dessutom myndighetsutövning. De
personuppgifter som kan komma att hanteras vid prövningen bör i första
hand vara uppgifter om hamnens ägare, exempelvis organisationsnummer
och kontaktuppgifter till ansvariga personer i hamnen. Behandlingen av
personuppgifter är nödvändig för att Transportstyrelsen och kommunerna
ska kunna fullgöra sin uppgift. Behandlingen får därför, i enlighet med
2 kap. 1 och 2 §§ dataskyddslagen, ske med stöd av såväl artikel 6.1 c som
artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning. Den rättsliga grunden som krävs
enligt artikel 6.3 slås alltså fast genom förslaget i detta avsnitt.

Behandlingen av personuppgifter behövs för att kunna pröva en ansökan
från en hamn om att godkänna hamnens avfallshanteringsplan. Planen och
dess genomförande syftar i slutänden till att förbättra insamlandet av avfall
från fartyg och därmed minska nedskräpningen av haven. De uppgifter
som ska behandlas bedöms inte vara av känslig karaktär utan torde som
nämnts framför allt röra rena faktauppgifter om t.ex. hamnens ägare och
kontaktuppgifter till ansvariga personer i hamnen. Regeringen bedömer
därför att behandlingen är proportionerlig.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att den personuppgiftsbehandling som förslaget om godkännande av avfallshanteringsplaner
förväntas ge upphov till är förenlig med dataskyddsförordningen. Den
befintliga regleringen på personuppgiftsområdet är tillräcklig för den
behandling som kan komma att ske hos Transportstyrelsen och
kommunerna med anledning av förslaget. Det behöver alltså inte införas
någon ytterligare reglering om denna behandling.
Överklagande
Transportstyrelsens och kommunernas beslut som avser en ansökan om
godkännande av en hamns avfallshanteringsplan bör överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till
kammarrätten.

4.2.2

Information om innehållet i planerna

Förslag: Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om skyldighet att
lämna information om och rapportera uppgifter från planen.
Skälen för förslaget: Enligt artikel 5.2 ska medlemsstaterna säkerställa
att i artikeln angivna uppgifter från avfallshanteringsplanen meddelas
fartygsoperatörerna och görs offentligt tillgängliga. Informationen ska
också göras tillgänglig i det redan befintliga systemet för rapportering av
sjöfartsinformation, Safe Sea Net, vilket framgår även av artikel 13.3.
Det bör lämnas till myndighet att meddela föreskrifter om kravet att
meddela fartygsoperatörerna innehållet och göra uppgifterna offentliga.
Bemyndigandena i 3 kap. 8 § 4 LÅFF och 3 kap. 11 § FÅFF bör därför
ändras för att möjliggöra sådana föreskrifter. En skyldighet för
kommunerna att rapportera informationen bör föras in i förordning redan
nu.
Exakt vilka uppgifter som ska rapporteras in och på vilket sätt det ska
ske kan Transportstyrelsen meddela verkställighetsföreskrifter om (jfr
förslaget i avsnitt 4.9). Som utgångpunkt avses dock de uppgifter som
räknas upp i artikel 5.2 i direktivet.
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4.3

Avlämnande av avfall från fartyg i hamn

4.3.1

Säkerställande av mottagningsanordningarnas
kapacitet och användarvänlighet

Förslag: Den som svarar för aktuella mottagningsanordningar ska se
till att dessa drivs så att de fartyg som använder anordningarna inte
orsakas onödig försening.
Skälen för förslaget: Enligt artikel 4.2.1 ska medlemsstaterna
säkerställa att det finns tillgång till mottagningsanordningar i hamn som är
adekvata för att tillgodose behoven hos de fartyg som normalt använder
hamnen utan att dessa orsakas onödigt dröjsmål. Enligt artikel 4.2 a ska
medlemsstaterna säkerställa att mottagningsanordningarna i hamn har
kapacitet att ta emot de typer och mängder av avfall som kommer från
fartyg som normalt använder den hamnen, med beaktande av bl.a.
hamnanvändarnas operativa behov, den hamnens storlek och geografiska
belägenhet, den typ av fartyg som anlöper hamnen och de undantag som
kan medges enligt artikel 9. Medlemsstaterna ska enligt artikel 4.2 b
säkerställa att formaliteterna och de praktiska arrangemangen i samband
med användningen av mottagningsanordningarna i hamn är enkla och
snabba så att onödiga dröjsmål för fartyg undviks.
Enligt 3 kap. 7 § LÅFF ska den som svarar för mottagningsanordningar
se till att dessa är placerade och utformade så att de fartyg som använder
anordningarna inte orsakas onödig försening. I samma paragraf anges att
regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela närmare
föreskrifter om utformning och drift av sådana anordningar. Enligt 3 kap.
11 § FÅFF meddelas föreskrifter enligt 3 kap. 7 § LÅFF av
Transportstyrelsen.
Nämnda bestämmelser i LÅFF och FÅFF är inte tillräckliga för ett
korrekt genomförande av artikel 4.1 och 4.2 a och b. Något krav att
mottagningsanordningarna ska drivas på visst sätt, dvs. att formaliteterna
och de praktiska arrangemangen i samband med användningen av
mottagningsanordningarna är enkla och snabba, finns inte i LÅFF.
Bemyndigandet i 3 kap. 7 § LÅFF är vidare utformat på ett sätt som synes
avse verkställighetsföreskrifter, trots att paragrafen inte innehåller några
krav som rör driften av mottagningsanordningarna.
3 kap. 7 § LÅFF bör därför kompletteras med att den som svarar för
aktuella mottagningsanordningar även ska se till att dessa drivs så att de
fartyg som använder anordningarna inte orsakas onödig försening.
Därutöver bör de nuvarande bemyndigandena i LÅFF och FÅFF tas bort.
Närmare föreskrifter om kraven i 3 kap. 7 § LÅFF kan i stället meddelas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i form av
verkställighetsföreskrifter med stöd av det bemyndigande som föreslås i
avsnitt 4.6. Dessa verkställighetsföreskrifter kan omfatta alla krav och
undantag som avses i artikel 4.2. a och b i direktivet.
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4.3.2

Uppgifter från förhandsanmälan ska sparas
ombord

Förslag: Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om skyldighet att
ombord på fartyget spara anmälda uppgifter om vilket avfall som ska
lämnas.
Skälen för förslaget: I artikel 6.1–6.2 finns bestämmelser om
skyldighet för t.ex. befälhavaren att anmäla vilket avfall som fartyget avser
att lämna i hamn, och att rapportera uppgifterna i Safe Sea Net.
Föreskrifter om sådan förhandsanmälan kan meddelas av
Transportstyrelsen med stöd av befintliga bemyndiganden i 3 kap. 8 § 2
LÅFF och 3 kap. 11 § FÅFF.
I artikel 6.3 anges att informationen från förhandsanmälan ska finnas
tillgänglig ombord, helst i elektronisk form, åtminstone till nästa
anlöpshamn. Kravet har inte någon motsvarighet i svensk rätt och bör
därför införas, lämpligen i myndighetsföreskrifter av Transportstyrelsen.
En komplettering av bemyndigandena i 3 kap. 8 § LÅFF och 3 kap. 11 §
FÅFF bör därför göras för att möjliggöra detta. Transportstyrelsen kan
därmed i utarbetandet i föreskrifterna t.ex. ta ställning till om uppgifterna
ska finnas ombord elektroniskt i enlighet med möjligheten i artikeln.

4.3.3

Skyldighet att lämna passivt uppfiskat avfall

Förslag: Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om skyldighet att
avlämna passivt uppfiskat avfall i hamn.
Skälen för förslaget: Enligt artikel 7 ska befälhavaren innan fartyget
lämnar hamnen avlämna allt avfall som medförs ombord. Med avfall från
fartyg avses enligt artikel 2.3 allt avfall, inbegripet lastrester som uppstår
under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring, och som
omfattas av tillämpningsområdet för bilagorna I, II, IV, V och VI till
MARPOL-konventionen, samt passivt uppfiskat avfall. Med passivt
uppfiskat avfall avses enligt artikel 2.4 avfall som samlas i nät under
fiskeinsatser. Passivt uppfiskat avfall genereras alltså inte av fartygets
drift, utan avfallet fastnar i fiskenät utan någon avsikt att ta upp avfallet
har funnits.
Enligt 3 kap. 12 § FÅFF ska ett fartyg, innan det avgår från en svensk
hamn, till en mottagningsanordning avlämna allt sådant avfall som härrör
från eller i övrigt står i samband med fartygets drift och som det är
förbjudet att släppa ut. Vidare får enligt samma paragraf
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om skyldigheten att avlämna
lastrester. Någon möjlighet att meddela föreskrifter om skyldighet att
avlämna passivt uppfiskat avfall finns däremot inte. En sådan möjlighet
bör införas.
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4.3.4

Kvitto på mottaget avfall ska lämnas och
kvittouppgifterna ska rapporteras och sparas

Förslag: Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om skyldighet att
lämna kvitto på mottaget avfall och om skyldighet att rapportera och spara
kvittouppgifterna ombord.
Transportstyrelsen ska anmäla i Safe Sea Net vilka hamnar som inte
omfattas av kravet att lämna kvitto.
Skälen för förslaget
Skyldighet att lämna kvitto
Enligt artikel 7.2 första stycket ska operatören av mottagningsanordningen
eller myndigheten i den hamn där avfallet har avlämnats sanningsenligt
och noggrant fylla i det formulär som finns i bilaga 3 till direktivet
(avfallsavlämningskvitto) och utfärda och utan dröjsmål tillhandahålla
kvittot till befälhavaren på fartyget. I andra stycket i artikel 7.2 anges att
skyldigheten inte ska gälla i små hamnar vars anordningar är obemannade
eller som är avlägset belägna, förutsatt att medlemsstaten har anmält dessa
hamnars namn och belägenhet i Safe Sea Net.
Någon skyldighet att lämna avfallsavlämningskvitto finns inte i dag i
svensk rätt. Kravet och undantagen bör lämpligen regleras närmare i
Transportstyrelsens föreskrifter med stöd av nya bemyndiganden i 3 kap.
8 § LÅFF och 3 kap. 11 § och 9 kap. 1 § FÅFF. Det får förutsättas att
Transportstyrelsen utnyttjar möjligheterna till undantag så långt det är
möjligt, till exempel torde behovet att utfärda kvitto till fritidsbåtar vara
begränsat.
Skyldighet att registrera samt spara kvittouppgifterna ombord
Enligt artikel 7.3 första stycket ska operatören av, agenten för eller
befälhavaren på ett fartyg före avgång eller så snart
avfallshanteringskvittot har mottagits, på elektronisk väg rapportera
informationen som finns på kvittot i Safe Sea Net. Vidare ska enligt artikel
7.3 andra stycket informationen från avfallshanteringskvittot finnas
tillgänglig ombord på fartyget i minst två år, där så är relevant tillsammans
med tillämplig oljelastdagbok, lastdagbok, avfallsdagbok eller
avfallshanteringsplan. Några bestämmelser om skyldigheten att rapportera
uppgifterna och att spara dessa ombord finns inte i dag i svensk rätt. Kravet
bör lämpligen regleras närmare i Transportstyrelsens föreskrifter med stöd
av nya bemyndiganden i 3 kap. 8 § LÅFF och 3 kap. 11 § FÅFF.
Meddelande om undantagna hamnar
Av artikel 7.2 andra stycket framgår att små hamnar inte ska omfattas av
kravet att lämna kvitto om medlemsstaten meddelar namnet på hamnarna
och var de är belägna i Safe Sea Net. Uppgiften att registrera i Safe Sea
Net vilka hamnar som har undantagits bör läggas på Transportstyrelsen,
vilket kräver ett tillägg i FÅFF.
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4.3.5

Lastrester anses utgöra avfall från fartyg

Förslag: Det särskilda bemyndigandet till Transportstyrelsen att
meddela förskrifter om skyldighet att lämna lastrester i hamn tas bort.
Skälen för förslaget: Enligt artikel 2.3 i direktivet innefattas i avfall
från fartyg exempelvis lastrester. I 3 kap. 12 § FÅFF görs en uppdelning
mellan å ena sidan avfall och å andra sidan lastrester, eftersom lastrester
enligt det gamla direktivet inte ansågs utgöra avfall. Det särskilda
bemyndigandet i 3 kap. 12 § FÅFF som rör en möjlighet att meddela
föreskrifter om skyldighet att lämna lastrester bör därför tas bort.

4.4

Avgift för att lämna avfall i
mottagningsanordning

Förslag: Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om skyldighet för
hamnar att ta ut avgift för mottagning av avfall från fartyg.
Skälen för förslaget: Enligt artikel 4.2 c ska medlemsstaterna
säkerställa att de avgifter som tas ut för avlämning av avfall i hamn inte
avskräcker från användning av mottagningsanordningar i hamn. Artikel 8
innehåller bestämmelser om att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar ska täckas genom en avgift som tas ut från fartygen. Artikeln
innehåller mycket omfattande och detaljerade bestämmelser om när det
finns skyldighet att ta ut en avgift, hur den ska beräknas, vilket avfall som
ska undantas från avgift, vilka fartyg som ska få rabatt på avgiften m.m.
Därutöver finns i bilaga IV till direktivet en uppräkning av vilka kostnader
som ska beaktas när avgiften beräknas. Enligt artikel 9.1 får
medlemsstaterna undanta ett fartyg som anlöper deras hamnar från
skyldigheten i bl.a. artikel 8.
3 kap. 4 och 5 §§ LÅFF innehåller bestämmelser med principer om hur
en avgift för mottagning av avfall ska utformas och om vissa undantag från
uttag av avgift. Även 3 kap. 6 § FÅFF innehåller vissa bestämmelser om
avgiftsuttaget. Regleringen motsvarar dock inte den detaljerade reglering
som finns i det nya mottagningsdirektivet. Den svenska regleringen
behöver alltså ändras för att genomföra direktivet. Frågan är om
regleringen även fortsättningsvis huvudsakligen ska finnas i lag eller om
det är lämpligare att reglera avgifterna på lägre föreskriftsnivå.
Ett genomförande av direktivets reglering i LÅFF skulle medföra att
lagens bestämmelser om avgiftssättning skulle bli oproportionerligt stor i
förhållande till andra bestämmelser. Dessutom innebär strukturen på lagen
att den närmare föreskriftsrätten regelmässigt delegeras till regering eller
myndighet. Det är därför lämpligare att bestämmelserna i 3 kap. 4 och 5 §§
LÅFF ersätts med ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldigheten för
hamnar att ta ut avgift för mottagning av avfall. Dessa föreskrifter kan
därmed omfatta allt som krävs enligt nämnda artiklar i direktivet, dvs. även
undantag. Dock bör den befintliga möjligheten i 3 kap. 4 § andra stycket
LÅFF behållas, dvs. regeringen eller den myndighet som regeringen utser
bör i enskilda fall kunna medge undantag från de föreskrifter som får
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meddelas. Undantag bör också kunna förenas med villkor. Vidare bör även
3 kap. 6 § FÅFF upphävas och ersättas av en vidaredelegering av
avgiftssättningen i dess helhet till Transportstyrelsen, lämpligen i 3 kap.
11 § FÅFF. Myndigheten bör inför framtagandet av föreskrifterna
diskutera utformningen av avgiftsregleringen särskilt med andra länder i
Östersjöområdet för att uppnå enighet om avgiftssättningen även inom
ramen för Östersjöstrategin.

4.5

Undantag och dispenser

Förslag: Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om och i
enskilda fall besluta om undantag från kraven att
– i förväg anmäla avlämning av avfall från fartyg till en
mottagningsanordning, och
– vidta åtgärder i samband med att avfall som innehåller skadliga
ämnen från fartyg tas emot och hanteras.
Transportstyrelsen ska utfärda intyg till fartyg som fått dispens från
att förhandsanmäla avfall, lämna avfall i hamn eller betala avgift i
hamn. Transportstyrelsen ska rapportera informationen från intyget i
Safe Sea Net.

Skälen för förslaget
Undantag och dispenser
Utöver det som redovisas i avsnitt 4.3.4 finns möjligheter enligt artikel 9.1
och 9.4 för medlemsstaterna att göra undantag från skyldigheterna att i
förväg anmäla avlämning av avfall från fartyg till en
mottagningsanordning och att lämna avfall i hamn.
Enligt 9 kap. 1 § FÅFF finns möjligheter för Transportstyrelsen att
meddela föreskrifter om och i enskilda fall medge undantag från flera av
bestämmelserna i LÅFF och FÅFF. Paragrafen täcker dock inte alla de
undantagsmöjligheter som direktivet medger. Transportstyrelsen har i och
för sig rätt att enligt en rad bestämmelser meddela föreskrifter om
anmälningsskyldighet, skyldigheten att lämna avfall och om skyldigheten
att betala avgift (se bl.a. 3 kap. 4, 5 och 8 §§ LÅFF och 3 kap. 11 och 12 §§
FÅFF). Det kan inte uteslutas att dessa föreskrifter möjliggör att även
dispenser kan meddelas. Möjligheten bör dock framgå tydligare av
lagstiftningen. Bestämmelsen i 9 kap. 1 § FÅFF bör därför ändras.
I den nuvarande 9 kap. 1 § FÅFF anges att när undantag meddelas får
särskilda villkor föreskrivas. Vad som avses torde inte vara föreskrifter om
särskilda villkor, utan villkor i det enskilda beslutet om dispens.
Utfärdande av intyg om undantag och registrering i Safe Sea Net
Enligt artikel 9.2 ska, om undantag beviljas, medlemsstaten utfärda ett
intyg om undantag, på grundval av det format som anges i bilaga 5 till
direktivet, som bekräftar att fartyget uppfyller de nödvändiga villkoren och
kraven för tillämpningen av undantaget och som anger undantagets
varaktighet. Enligt artiklarna 9.3 och 13.2 d ska medlemsstaterna
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rapportera informationen från intyget om undantag på elektronisk väg i
Safe Sea Net. Rapporteringsuppgifterna bör läggas på Transportstyrelsen.

4.6

Rapporteringsuppgifter och andra
administrativa uppgifter som åligger
medlemsstaterna

Förslag: Transportstyrelsen ska ansvara för att göra administrativa
rapporteringar till IMO och kommissionen.
Skälen för förslaget: Utöver de rapporteringsskyldigheter som
behandlas i avsnitt 4.2.2, 4.3.4 och 4.5 finns i artiklarna 4.3, 8.7 och 14.2
rapporteringsskyldigheter av administrativ karaktär. Även dessa uppgifter
bör läggas på Transportstyrelsen.

4.7

Tillsyn

4.7.1

Direktivets krav och gällande svensk rätt

Enligt artikel 10 i direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att alla fartyg
kan underkastas inspektioner, även slumpmässiga sådana, för att
kontrollera att de uppfyller kraven i detta direktiv. Enligt artikel 9.4 ska
medlemsstaterna säkerställa en effektiv övervakning och tillämpning av
de arrangemang som inrättats för avlämning och betalning för de
undantagna fartyg som besöker deras hamnar. Enligt artikel 5.4 andra
stycket ska medlemsstaterna övervaka hamnens genomförande av planen
för mottagande och hantering av avfall. Något slag av tillsynsfunktion
utöver själva godkännandet av hamnarnas planer för mottagning och
hantering av avfallet krävs därför.
Transportstyrelsen är enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och 6 kap. 15 § FÅFF
tillsynsmyndighet över att bestämmelserna om mottagning av avfall från
fartyg följs, dock inte i fråga om mottagnings- och
behandlingsanordningar som uteslutande används av örlogsfartyg.
Transportstyrelsen kontrollerar såväl fartygens skyldigheter att avlämna
avfall som hamnarnas skyldigheter att ha mottagningsanordningar och
avfallshanteringsplaner. Det finns alltså en tillsynsordning för samtliga
krav enligt direktivet. Frågan är om det finns anledning att göra ändringar
i denna ordning.
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4.7.2

Transportstyrelsen bör utöva tillsyn över fartyg
och industrihamnar även i fortsättningen

Bedömning: Transportstyrelsen bör även i fortsättningen utöva tillsyn
över att fartygs och industrihamnars skyldigheter uppfylls.
Skälen för bedömningen
Fartyg
När det gäller tillsynen över fartygens skyldigheter saknas anledning att
överväga någon ändring i nuvarande tillsynsansvar. Transportstyrelsen är
tillsynsmyndighet över en stor mängd regleringar som rör fartyg och bör
även i fortsättningen utöva tillsyn över de krav som fartygen ska uppfylla
enligt direktivet.
Industrihamnar och andra allmänna hamnar
Transportstyrelsens tillsyn i dag över hamnars skyldigheter att ha
anordningar för mottagning av avfall från fartyg och att upprätta och
tillämpa en avfallshanteringsplan avser alla hamnar, dvs. såväl handelsoch industrihamnar, inklusive hamnar som tar emot fiskefartyg, som
fritidsbåtshamnar. Transportstyrelsen har dock inte särskilt många
uppgifter som rör hamnar. Myndighetens kunskap om hamnar och deras
verksamhet är därför inte särskilt omfattande. Myndigheten har uppgifter
som rör hamnars och hamnanläggningars skyldigheter enligt EUförordning nr 725/2004 om sjöfartsskydd med svenska kompletteringar i
lagen (2004:487) om sjöfartsskydd och förordningen (2004:283) om
sjöfartsskydd, och enligt lagen (2006:1209) om hamnskydd. Dessa
regleringar omfattar endast de större kommersiella handels- och
industrihamnarna men innebär att myndigheten har kännedom om dessa
hamnar och åtminstone en viss kunskap om hamnarnas verksamhet,
eftersom de hamnarnas verksamhet är inriktad på att tillgodose
handelssjöfartens behov. Det är därför rimligt att Transportstyrelsen
fortsätter med att utöva tillsyn över handels- och industrihamnarna när det
gäller frågor som rör mottagning av avfall från fartyg. Även om
myndigheten har en mycket begränsad regional närvaro och en obefintlig
närvaro lokalt, är det inte fråga om fler hamnar än att det bör vara möjligt
att genomföra tillsyn med den nuvarande organisationen. Eftersom det är
fråga om tillsyn av normalt kommersiella, vinstdrivande hamnar, bör dessa
också ha relativt goda förutsättningar att täcka de kostnader för tillsynen
som uppstår i form av bl.a. resor för tillsynsmyndigheten till hamnarna.
För det fall det förekommer att fiskefartyg utnyttjar dessa hamnar
omfattar tillsynen även dessa fartyg och de anläggningar och planer i
hamnen som avser fiskefartygen och det avfall som dessa fartyg lämnar.
I avsnitt 4.2.1 föreslås att Transportstyrelsen även ska ansvara för att
godkänna dessa hamnars avfallshanteringsplaner.
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4.7.3

Tillsynen över fritidsbåtshamnarna flyttas till
kommunerna

Förslag: Kommunerna ska utöva tillsyn över fritidsbåtshamnars
skyldigheter i fråga om mottagning av avfall från fartyg.
Transportstyrelsen ska vara tillsynsvägledande myndighet.
En kommun som utövar tillsyn ska få meddela föreskrifter om
avgifter för tillsynen, godkännande av avfallshanteringsplaner och
övrig ärendehandläggning.
Skälen för förslaget
Fritidsbåtshamnars verksamhet är till sin karaktär mycket olik
verksamheten i handels- och industrihamnar
När det gäller tillsynen över hamnar med i princip uteslutande
fritidsbåtsverksamhet är situationen annorlunda jämfört med de
kommersiella industrihamnarna. En effektiv tillsyn i enlighet med
direktivets krav nödvändiggör kontroller på plats i hamnarna för att se att
dessa i praktiken genomför sina avfallshanteringsplaner på ett effektivt sätt
och i övrigt uppfyller kraven i direktivet. En fritidsbåtshamns verksamhet
är till sin karaktär mer lokalt förankrad än en stor handels- och
industrihamn. Den tillsyn över hamnar som har utövats av
Transportstyrelsen enligt det nuvarande regelverket har mestadels bestått
i kontroll av hamnarnas avfallshanteringsplaner. Någon efterföljande
tillsyn med t.ex. besök i hamnarna har inte skett. En förklaring finns
troligen
i
Transportstyrelsens
organisatoriska
förutsättningar.
Fritidsbåtshamnar som omfattas av bestämmelserna om mottagning av
avfall finns i princip i alla Sveriges kommuner. Transportstyrelsen har en
mycket begränsad regional närvaro och i princip en obefintlig närvaro på
lokal nivå i landet. En tillsynsförrättning av en hamn på långt avstånd från
myndighetens huvudkontor i Norrköping skulle kräva att avsevärda
tidsresurser avsätts. Det finns också risker att tillsynsförrättningarna skulle
bli mycket dyra, eftersom det skulle kunna krävas resor från
huvudkontoret till avlägsna hamnar i någon del av landet. Eftersom
utgångspunkten är att tillsynen ska betalas av hamnarna (se nedan i detta
avsnitt), kan en sådan ordning slå mycket hårt mot de fritidsbåtshamnar
som drivs helt ideellt, vilket torde vara merparten. Frågan är därför om det
är en lämplig ordning att Transportstyrelsen utövar tillsyn över
fritidsbåtshamnar.
Transportstyrelsens kunskap om fritidsbåtshamnarna är mycket liten
Antalet fritidsbåtshamnar i Sverige är stort. Några säkra siffor på antalet
hamnar i Sverige finns dock inte. Det finns inget register över alla svenska
hamnar, och det krävs inget särskilt tillstånd för att bedriva
hamnverksamhet som gör att någon myndighet har uppgifter om alla
svenska hamnar. Enligt en mycket grov uppskattning baserad på olika
sammanställningar av både äldre och nyare slag finns ca 2 000
fritidsbåtshamnar som torde utgöra sådana hamnar som omfattas av
kraven.
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Kunskapen om fritidsbåtshamnar är i princip obefintlig hos
Transportstyrelsen, även om myndigheten har tillsynsansvaret över dessa
enligt nuvarande lagstiftning. Denna tillsyn har i princip uteslutande skett
genom dokumentationskontroll av de hamnar som myndigheten har råkat
få kännedom om eller av andra skäl haft anledning att granska. Om även
en mer praktiskt inriktad tillsyn ska utövas, skulle det kräva att
myndigheten behöver upparbeta helt ny expertis och mer ingående
kunskap om dessa hamnar. Om Transportstyrelsen skulle utöva en sådan
tillsyn, innebär det också att hamnarna skulle behöva ta emot tillsynsbesök
av ytterligare en myndighet för frågor som rör avfallshantering från fartyg,
en fråga som ligger mycket nära tillsynen över hamnens allmänna
avfallshantering, där kommunerna redan utövar tillsyn i enlighet med
miljöbalken.
Om Transportstyrelsen skulle utöva tillsyn över alla fritidsbåtshamnar
enligt de ökade kraven i det nya mottagningsdirektivet skulle det, förutom
rena nyanställningar i myndigheten, krävas relativt stora
organisationsförändringar i Transportstyrelsen som också kommer att
kräva ökade resurser. Upparbetandet av en sådan organisation torde
innebära att kostnaderna under en infasningstid inte helt kan täckas av
avgifter för tillsynen utan att det även skulle krävas ökade anslag.
Kommunerna har normalt god kunskap generellt om fritidsbåtshamnar
och deras verksamhet
Alla hamnar omfattas på något sätt av miljöbalkens bestämmelser,
eftersom verksamheten i en hamn typiskt sett utgör en sådan miljöfarlig
verksamhet som avses i 9 kap. 1 § miljöbalken. Kommunerna utövar i dag
löpande operativ tillsyn över avfallshantering i hamnar, jfr 15 och 26 kap.
miljöbalken. Kommunen får ta ut avgift för denna verksamhet. Det finns
alltså redan i dag inom kommunerna en kompetens och organisation för
frågor som rör miljöskydd och avfallshantering i hamnar, även om denna
inte i första hand är fokuserad på mottagningen av avfall från fartyg. När
det gäller fritidsbåtshamnar omfattas det avfall som de hamnarna normalt
i första hand hanterar (hushållsavfall och toalettavfall) redan i dag som
utgångspunkt av det kommunala renhållningsansvaret. Även plan- och
bygglagstiftningen innebär i många fall att kommunerna har kännedom om
hamnar och brygganläggningar inom kommunen.
Kommunerna är lämpade att utöva tillsyn över fritidsbåtshamnar
Kommunerna är därför mer lämpade än Transportstyrelsen att ansvara för
tillsynen över fritidsbåtshamnarna. Detta innebär att kommunerna behöver
öka sin kompetens för att t.ex. tillgodogöra sig ny lagstiftning. Detta kan
vara ingripande för framför allt små kommuner. Enligt 9 kap. 37 §
kommunallagen (2017:725) har dock en kommun en möjlighet att ingå
avtal om att t.ex. kommunens tillsynsuppgifter ska utföras av en annan
kommun. På så sätt kan t.ex. små kommuner med mindre resurser och få
hamnar hitta lösningar som rationaliserar verksamheten.
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Tillsyn av kommunen bäst ur ett helhetsperspektiv för samhället och
hamnarna
Eftersom tillsynen av mottagningsanordningarna bör kunna samordnas
med den operativa tillsynen enligt miljöbalken, bör den sammantagna
kostnaden för både samhället och hamnarna bli lägst om tillsynen utövas
av den kommun som redan utför tillsyn över hamnen enligt miljöbalken.
Om kommunens tillsyn över mottagningsanordningarna kan samordnas
med tillsynen enligt miljöbalken, behöver hamnarna t.ex. bara ta emot ett
tillsynsbesök, vilket bör minska både tid och kostnader för hamnen. En
minskning av skyldigheterna för de ideella föreningarna som ofta driver
båtklubbar och vissa gästhamnar är också angelägen att eftersträva.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis bör tillsynen över fritidsbåtshamnarnas skyldigheter
om mottagning av avfall från fartyg utövas av kommunerna. En kommun
ska alltså utöva tillsyn över de fritidsbåtshamnar som är belägna inom
kommunen. Uppgifterna ska fullgöras av en eller flera nämnder.
Det kan inte uteslutas att det i en kommun finns gästhamnar som drivs
av kommunen inom ramen för kommunens förvaltning. Det ska då noteras
att enligt 6 kap. 7 § KL får en nämnd inte utöva i lag eller annan författning
föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. I
sådana fall måste driften av hamnen skötas av en annan nämnd än den som
utövar tillsyn.
Det kan inte uteslutas att det kan behövas ytterligare föreskrifter om hur
tillsynen ska bedrivas. Det bör därför vara möjligt för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter
om kommunernas tillsyn.
Transportstyrelsen ska ge kommunerna vägledning i tillsynen
Det kan inte uteslutas att Transportstyrelsen har vissa kunskaper om
fritidsbåtshamnar som kan vara av värde för kommunerna.
Transportstyrelsen är hittillsvarande ansvarig tillsynsmyndighet och har
därför t.ex. åtminstone en kunskap om vad avfallshanteringsplanerna ska
innehålla. Som central förvaltningsmyndighet är det lämpligt att
myndigheten har ett ansvar för att medverka till att tillsynen över
fritidsbåtshamnarna blir så enhetlig som möjlig över hela landet.
För att kommunerna ska kunna utföra sin tillsyn på bästa sätt bör därför
Transportstyrelsen ge kommunerna viss vägledning om tillsynen. I vilken
form denna tillsynsvägledning ska ges bör överlämnas till myndigheten
och kommunerna att komma överens om.
Avgift för tillsyn och ärendehandläggning
En kommun som utövar tillsyn bör få ta ut avgifter för tillsynen,
godkännande av avfallshanteringsplanerna och den eventuella övriga
ärendehandläggning som kan behövas.
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4.7.4

Bemyndiganden om rätt att meddela föreskrifter
om tillsyn förtydligas och förenklas

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska få meddela föreskrifter om tillsyn, inte enbart tillsynsförrättningar.
Skälen för förslaget: Ett genomförande av direktivet kräver en effektiv
tillsyn. Direktivet innehåller i t.ex. artiklarna 11.1–11.3 och 13.2 a
bestämmelser om inspektionsförfarandet m.m. som är relativt detaljerade.
Det bör därför finnas en möjlighet att genomföra tillsynskraven i direktivet
på både lag-, förordnings- och myndighetsföreskriftsnivå. Regleringen i
6 kap. 4 och 5 a §§ LÅFF är dock utformad så att det kan ifrågasättas om
det är möjligt att delegera en föreskriftsrätt till myndighet i alla de delar
som direktivet omfattar. De nämnda paragraferna, liksom 6 kap. 14 och
15 §§ FÅFF, bör därför justeras.

4.7.5

Förenklade bestämmelser om förelägganden och
andra tillsynsbeslut

Förslag: Bestämmelserna om förelägganden förenklas och görs mer
generella. Tillsynsmyndigheten ska få besluta de förelägganden som
behövs för tillsynen och för att de som omfattas av tillsynen ska fullgöra
sina skyldigheter.
Den särskilda skyldigheten för tillsynsmyndigheten att förbjuda
fartyg att avgå från hamn om fartyget inte har uppfyllt skyldigheten att
lämna avfall i en tidigare hamn tas bort.

Skälen för förslaget
Förenklade bestämmelser om förelägganden
Enligt 3 kap. 9 § LÅFF får tillsynsmyndigheten meddela förelägganden
avseende vissa bestämmelser i lagen som rör krav på framför allt hamnar.
Enligt 3 kap. 11 § samma lag får ett föreläggande förenas med vite.
Förslagen i denna promemoria innebär att det ställs ytterligare krav på
hamnarna och hur deras mottagningsanordningar ska utformas, placeras
och drivas. Det bör vara möjligt för tillsynsmyndigheten att besluta
förelägganden avseende alla aspekter som rör mottagning och lämnande
av avfall i hamn som de regleras i 3 kap. LÅFF eller i föreskrifter som har
meddelats med stöd av kapitlet. Vidare krävs enligt artikel 7.5 att
medlemsstaten i vissa specifika fall ska kräva att ett fartyg före avgång
avlämnar allt sitt avfall. Regleringen om förelägganden bör därför ändras
så att den möjliggör förelägganden avseende alla de krav som regleras i
3 kap. Reglerna om förelägganden bör vidare flyttas till kapitel 6 för att
samla bestämmelser som rör tillsynen.
En förutsättning för att tillsynsmyndighetens uppgift ska kunna ske
effektivt är att det finns en möjlighet för myndigheten att vidta åtgärder
om en hamnledning inte lämnar ut handlingar eller annan information som
behövs för att tillsyn ska kunna ske eller inte medverkar i tillsynen på det
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sätt som krävs. Tillsynsmyndigheten bör även ha rätt att besluta
förelägganden som behövs för genomförande av tillsynen.
Övrigt
Enligt 7 kap. 6 b § andra stycket LÅFF ska tillsynsmyndigheten förbjuda
ett fartyg att avgå från svensk hamn om myndigheten har informerats om
att fartyget i närmast föregående hamn inte har fullgjort skyldigheten att
lämna avfall enligt mottagningsdirektivet. Bestämmelsen infördes för att
genomföra artikel 11.2 d i 2000 års mottagningsdirektiv. Någon
motsvarande bestämmelse har inte förts in i det nya mottagningsdirektivet.
Det finns alltså inte längre något EU-rättsligt krav att ha en sådan särskild
åtgärd reglerad. Något behov av en sådan särskild bestämmelse finns inte
heller. De allmänna befogenheter som Transportstyrelsen har att meddela
föreskrifter och utöva tillsyn är tillräckliga. Bestämmelsen i 7 kap. 6 b §
andra stycket LÅFF bör därför tas bort. Detta medför att även en
följdändring i 7 kap. 7 § LÅFF måste göras.

4.8

Ett hamnregister får införas

Förslag: Transportstyrelsen ska få föra ett register över de hamnar som
ska ha mottagningsanordningar för avfall från fartyg. Syftet med ett
eventuellt register ska vara att underlätta godkännande av hamnarnas
avfallshanteringsplaner, tillsyn och övrig ärendehandläggning som rör
hamnar och att underlätta rapportering till Europeiska kommissionen.
Personuppgifter ska få behandlas i registret för dessa ändamål.
Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om skyldighet att
lämna uppgifter till registret.
En kommun ska få ges direktåtkomst till uppgifter i registret om de
hamnar vars avfallshanteringsplaner kommunen har ansvar för att
godkänna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om avgifter för att föra registret.

Skälen för förslaget
Ett register krävs i praktiken för att möjliggöra tillsyn och rapportering
Antalet hamnar som omfattas av direktivet har uppskattats till ca 2 000,
men siffran är mycket osäker. Någon fullständig och offentlig
sammanställning över dessa hamnar, var de finns och om deras
verksamhet finns varken hos någon myndighet eller hos t.ex. Sveriges
kommuner och regioner. Den enskilda kommunen har normalt endast
kännedom och kunskap om de hamnar som finns inom kommunen. För att
en effektiv handläggning av ärenden som rör hamnars
avfallshanteringsplaner och tillsyn av hamnarna ska kunna göras av
Transportstyrelsen och kommunerna är det inte uteslutet att det krävs
något slags register över hamnarna. Även den rapportering som ska ske till
kommissionen av till exempel information i de godkända
avfallshanteringsplanerna torde underlättas av eller förutsätta ett register
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eller någon annan sammanställning som går att behandla automatiskt. Det
bör därför finnas en möjlighet för Transportstyrelsen att föra ett sådant
register för det fall myndigheten bedömer att det är nödvändigt.
Syfte med registret
Avsikten med ett sådant register bör vara att underlätta godkännande av
hamnarnas avfallshanteringsplaner, tillsyn och övrig ärendehandläggning
som rör hamnarna. Syftet bör också vara att underlätta den rapportering
till kommissionen av hamnuppgifter som ska ske enligt direktivet.
Personuppgifter bör få behandlas i registret för dessa ändamål.
Skyldighet för hamnar att lämna uppgifter till registret
För att ett register ska bli användbart måste registret vara så heltäckande
som möjligt och omfatta alla hamnar. I dag är uppgifterna hos
myndigheterna om förekomsten av och verksamheten hos Sveriges
hamnar, särskilt fritidsbåtshamnar, otillräckliga för ett sådant ändamål.
Varje kommun har som mest kunskap om sina egna hamnar. Någon
samlad information om hamnarna finns inte. Transportstyrelsen har inte
någon organisation som möjliggör inhämtande av uppgifter om alla
hamnar i Sverige. Det är därför nödvändigt att de hamnar som omfattas får
en skyldighet att lämna uppgifter om sig själva, sin verksamhet m m. i
syfte att uppgifterna ska ligga till grund för en registrering. En möjlighet
att meddela föreskrifter om en sådan skyldighet bör alltså införas. För att
hamnarna ska få kännedom om en sådan skyldighet kan det krävas t.ex. att
kommunerna informerar om de nya kraven.
Behandlingen av personuppgifter i registret
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De uppgifter som kan behöva finnas i registret bör kunna begränsas till
uppgifter om hamnens plats, typ av verksamhet, ägare, kontaktuppgifter
och statusuppgift om huruvida hamnens avfallsplan är godkänd. Några
sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9 i EU:s
dataskyddsförordning kommer inte att behöva ingå i registret.
Behandlingen av personuppgifterna i registret ska ske i enlighet med
EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande svenska
dataskyddslagstiftningen. Några ytterligare bestämmelser om registret
behövs inte.
Förslaget i detta avsnitt innebär att det finns en möjlighet att upprätta ett
hamnregister om Transportstyrelsen anser att ett register är nödvändigt för
att en effektiv handläggning och tillsyn ska kunna ske. Transportstyrelsen
bör i så fall vara personuppgiftsansvarig för registret. En skyldighet för
Transportstyrelsen och kommuner att pröva om en hamns
avfallshanteringsplan ska godkännas och att utöva tillsyn föreslås i avsnitt
4.2 och 4.7. Därmed finns en rättslig grund för Transportstyrelsens
hantering av personuppgifter i registret enligt artikel 6.1 c och e i EU:s
dataskyddsförordning.
Behandlingen av personuppgifter i registret behövs för att kunna pröva
en ansökan från en hamn om att godkänna hamnens avfallshanteringsplan
och för att utföra tillsyn. En godkänd avfallshanteringsplan och en i övrig
uppfyllelse av kraven i lagstiftningen syftar i slutändan till att förbättra
insamlandet av avfall från fartyg och därmed minska nedskräpningen av

haven. De uppgifter som ska behandlas bedöms inte vara av känslig
karaktär utan torde som nämnts framför allt avse rena faktauppgifter om
t.ex. hamnens ägare och kontaktuppgifter till ansvariga personer i hamnen.
Regeringen bedömer därför att behandlingen är proportionerlig.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att den personuppgiftsbehandling som kommer att ske i ett register är förenlig med
dataskyddsförordningen.
Den
befintliga
regleringen
på
personuppgiftsområdet är tillräcklig för den behandling som kan komma
att ske hos Transportstyrelsen med anledning av förslaget. Det behöver
alltså inte införas någon ytterligare reglering om denna behandling.
Direktåtkomst
För att underlätta för kommunerna att utföra sina uppgifter när det gäller
hamnarna finns det anledning att möjliggöra för kommunerna att få
direktåtkomst till registret. Möjligheterna att utnyttja direktåtkomst mellan
två aktörer kan begränsas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
När uppgifter lämnas ut genom direktåtkomst kan det av tekniska skäl inte
göras en sekretessprövning av uppgifter i ett enskilt ärende innan dessa
lämnas ut. De uppgifter som mottagaren har direktåtkomst till är alltså i
normalfallet att anse som utlämnade i och med att direktåtkomsten finns.
En förutsättning för direktåtkomst är därför att åtkomsten endast avser
uppgifter för vilka det inte gäller sekretess, eller uppgifter som visserligen
omfattas av sekretess, men som också omfattas av en sekretessbrytande
bestämmelse till förmån för den mottagare som får ha direktåtkomst till de
aktuella uppgifterna.
Ett hamnregister är avsett att användas bland annat i Transportstyrelsens
tillsynsverksamhet enligt LÅFF. Att sekretess gäller i sådan verksamhet
framgår av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen, jämförd med
9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och p. 84 i bilagan
till förordningen. De uppgifter som bedöms behöva finnas i registret
(hamnens plats, typen av verksamhet, ägare, kontaktuppgifter och uppgift
om godkänd avfallsplan) är dock av sådan karaktär att de inte bedöms
omfattas av sekretess. Några hinder mot direktåtkomst till registret bör
därför inte finnas.
Utlämnande genom direktåtkomst förknippas med särskilda risker för
den personliga integriteten. En sådan risk är att uppgifterna sprids som en
följd av att de upptagningar som direktåtkomsten avser blir allmänna
handlingar hos mottagaren. Direktåtkomst innebär också typiskt sett att
uppgifter blir tillgängliga för fler personer hos mottagarna och att den
utlämnande myndighetens möjligheter att kontrollera användningen av
uppgifterna minskar. Ju fler personer som har omedelbar tillgång till
uppgifterna, desto mer påtagliga är integritetsriskerna. Med tanke på
karaktären av de uppgifter som bedöms behöva finnas i registret bör
intrånget i den personliga integriteten för exempelvis ägare och
verksamhetsansvariga ses som motiverat. Direktåtkomsten bör dock
begränsas på så sätt att en kommun får ges direktåtkomst endast till hamnar
inom den egna kommunen och till hamnar i en annan kommun som
kommunen eventuellt utövar tillsyn över med stöd av 9 kap.
kommunallagen (2017:725).
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Registerhanteringen bör täckas av avgifter från hamnarna
Transportstyrelsens verksamhet finansieras enligt tidigare fastslagna
principer huvudsakligen genom avgifter från användarna (se prop.
2010/11:30). Någon anledning att frångå denna princip när det gäller
kostnader som avser förande av ett hamnregister finns inte. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer bör därför få meddela
föreskrifter om avgifter för att täcka kostnaderna för att föra ett
hamnregister.

4.9

Transportstyrelsen ska få meddela
verkställighetsföreskrifter

Förslag: Transportstyrelsen ska få meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen respektive förordningen om åtgärder mot
förorening från fartyg.
Skälen för förslaget: Direktivet innehåller i artikel 2 en rad definitioner.
Vissa av dessa återfinns i LÅFF. Det kan inte uteslutas att även övriga
definitioner behövs för att komplettera eller förtydliga bestämmelser i
LÅFF, FÅFF eller Transportstyrelsens föreskrifter. I vilken mån det
behövs bör dock överlåtas åt Transportstyrelsen att avgöra. Definitioner
kan i de flesta fall meddelas i form av verkställighetsföreskrifter. Någon
möjlighet för Transportstyrelsen att meddela verkställighetsföreskrifter
finns dock inte enligt nuvarande ordning. Även av allmänna skäl är det
lämpligt att den i huvudsak ansvariga myndigheten har en möjlighet att
meddela verkställighetsföreskrifter. En sådan möjlighet bör därför införas.
En följd av detta förslag är att bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket
FÅFF inte längre behövs och därför bör upphävas.

4.10

Nya uppgifter som ska rapporteras i Safe Sea
Net genom Single Window

Förslag: Sjöfartsverkets uppgifter som avser tillhandahållande av Safe
Sea Net och Single Window ska uppdateras med de nya uppgifter som ska
registreras enligt direktivet om mottagningsanordningar i hamn.
Skälen för förslaget: Direktivet om mottagningsanordningar i hamn
innehåller flera skyldigheter att rapportera uppgifter i Safe Sea Net genom
Single Window, se t.ex. artiklarna 5–7 och 13. Skyldigheten att
tillhandahålla dessa system ligger på Sjöfartsverket, jfr 2 § 16
förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket.
Bestämmelsen i förordningen bör uppdateras så att systemen anpassas för
uppgifter även enligt det nya mottagningsdirektivet.
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4.11

Sanktioner

4.11.1

Sanktionsavgifter ska påföras vid överträdelser

Förslag: Vid överträdelser av skyldigheter som avser mottagning och
avlämnande av avfall från fartyg ska sanktionsavgift påföras. Befintliga
straffbestämmelser tas bort från lagen.
En sanktionsavgift ska inte få påföras för en överträdelse som
omfattas av ett föreläggande som har förenats med vite, om en ansökan
om utdömande av vitet har gjorts.
Skälen för förslaget
Direktivet kräver att sanktioner införs
Enligt artikel 16 ska medlemsstaterna fastställa regler om sanktioner för
överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt direktivet och
vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas.
Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.
Direktivet och därmed de svenska bestämmelser som genomför
direktivet innehåller följande huvudkategorier av skyldigheter (här anges
inte de undantagsmöjligheter som i vissa fall finns):
– hamnar ska ha anordningar för mottagning av avfall från fartyg och en
godkänd avfallshanteringsplan,
– innan fartyget lämnar hamn ska avfallet från fartyget lämnas i
mottagningsanordning i land,
– operatören, agenten eller befälhavaren ska anmäla i förväg vilket
avfall fartyget avser att lämna i hamn,
– hamnen ska lämna kvitto till befälhavaren på det lämnade avfallet,
– operatören, agenten eller befälhavaren ska rapportera lämnat avfall i
Safe Sea Net, genom det s k. Single Window,
– befälhavaren ska spara förhandsanmälan och avfallsavlämningskvittot
ombord,
– hamnarna ska ta ut en avgift för mottagning av avfallet baserad på
beräkningsmodellerna m.m. i direktivet.
Nuvarande sanktioner
I 10 kap. 4 och 5 §§ LÅFF finns straffbestämmelser för bland annat
överträdelser av bestämmelserna om skyldighet att lämna avfall, att inte ta
ut någon särskild avgift för mottagning av avfall och att anmäla vilket
avfall som fartyget avser att lämna i hamn. I övrigt finns inte några
sanktioner för övriga kategorier av skyldigheter enligt direktivet. Frågan
är vilka sanktioner som ska införas för resterande skyldigheter, och om
t.ex. befintliga straffsanktioner ska finnas kvar.
När sanktioner skulle införas för bland annat överträdelser av
skyldigheten att lämna avfall i hamn föreslogs i betänkandet Att komma
åt oljeutsläppen (SOU 1998:158) att sanktionsavgift skulle påföras.
Regeringen valde dock att i stället införa straff för dessa överträdelser (se
prop. 2000/01:139 s. 143 f.). Regeringen anförde följande:
”Å andra sidan har det, även i samband med remitteringen av
promemorian Sanktioner och tillsyn med anledning av Östersjöstrategin,
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framförts skäl som talar för en administrativ avgift. Således har det t.ex.
påpekats att erfarenheterna från miljöbalkens miljösanktionsavgifter
visar att en sådan avgift kan vara ett effektivt påtryckningsmedel. Vissa
anser att en administrativ avgift skulle medföra mindre byråkrati och
snabbare handläggning än vad som är fallet med en straffrättslig
sanktion, bl.a. med tanke på de svårigheter som i ett straffrättsligt
förfarande kan uppstå när det gäller dels att utreda vem som bär det
straffrättsliga ansvaret och dels att styrka att oaktsamhet eller uppsåt har
förekommit. Det har dessutom framförts att bötesbelopp sällan blir så
höga att de avskräcker rederier m.fl. eftersom beloppet sätts i relation till
den ansvarige personens ekonomiska ställning. En administrativ
sanktionsavgift kan däremot sättas betydligt högre och därmed ha en mer
avskräckande effekt.
Det finns således argument som talar såväl för som emot en
administrativ avgift. Sammantaget finner regeringen att någon ny
administrativ sanktionsavgift inte bör införas för närvarande, vid sidan
av vattenföroreningsavgiften och vid sidan av de straffsanktioner och
vitesmöjligheter som redan finns i VlfL. Ytterligare en avgift skulle
medföra att sanktionssystemet såsom det nu ser ut skulle bli alltför
splittrat. Man kan emellertid inte bortse från de synpunkter som har
framförts av förespråkarna av den administrativa avgiften. Regeringen
är därför inte främmande för att formen för vattenföroreningsavgiften
ses över för att så småningom eventuellt ändras, t.ex. genom att en
administrativ avgift införs som kan påföras såväl efter oljeutsläpp som
efter överträdelser av andra bestämmelser. Den frågan kräver emellertid
ytterligare utredning och en samlad översyn av sanktionssystemet innan
ställning kan tas.”

Även straffsanktionen för överträdelser av skyldigheten att anmäla
vilket avfall som fartyget avser att lämna i hamn infördes genom det
nämnda lagstiftningsärendet. Regeringen anförde att samma inställning i
frågan om valet mellan sanktionsavgift och straff hade bäring på denna
överträdelse, se prop. 2000/01:139 s. 158.
Straffsanktionen mot förbudet att ta ut avgift för mottagning, behandling
eller annan hantering av avfall fördes i sak oförändrad in i LÅFF från lagen
(1976:6) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg inom
Östersjöområdet (se prop. 1979/80:167). Regeringen lämnade inte några
skäl eller kommentarer till straffbestämmelserna när dessa infördes i den
lagen (se prop. 1975/76:5).
Överträdelser bör föranleda sanktionsavgift – inte straff
De straffbestämmelser som finns för vissa överträdelser av bestämmelserna som rör lämnande och mottagning av avfall från fartyg i LÅFF
har tillämpats ytterst sällan. Någon heltäckande förklaring till detta finns
inte, men generellt sett är överträdelser av miljöregleringar svårutredda
och leder sällan till lagföring eller fällande domar. Vid överträdelser av
sjöfartsrelaterade bestämmelser försvåras utredningen och lagföringen,
särskilt när det är fråga om utländska fartyg, av att fartygen ofta hinner
lämna svensk hamn eller svenskt territorium innan ens någon misstanke
om brott har uppkommit. Därtill kommer att straff endast kan utdömas för
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fysiska personer, och att det många gånger kan vara svårt att i en rederieller hamnverksamhet utreda vem som varit ansvarig för en överträdelse.
Att beivra överträdelser av miljörelaterad sjöfartslagstiftning med fängelse
eller böter är i många fall därför inte särskilt effektivt.
Bestämmelserna om skyldighet för fartygen att lämna avfall i
mottagningsanordningar i hamn och för hamnarna att inrätta
mottagningsanordningar syftar till att ge incitament för och underlätta
avlämnande av avfallet i hamn och därmed undvika att avfall släpps ut
eller dumpas i t.ex. havet. Utsläpp eller dumping av avfall i havet är
emellertid straffbelagt enligt andra bestämmelser i LÅFF respektive
miljöbalken. Skälen att därutöver ha straffbestämmelser för det fall någon
t.ex. inte lämnar allt avfall i hamn framstår därmed som mindre tunga. Om
någon inte uppfyller kraven att lämna avfallet i hamn, men inte släpper ut
avfallet i havet, har inte någon miljöskada skett, och underlåtenheten bör
inte anses så allvarlig att den ska kunna föranleda fängelse eller böter.
Direktivet kräver dock att sanktioner införs för överträdelser av
direktivets bestämmelser. Frågan är därmed om det kan införas någon
annan sanktion än straff. De flesta av de överträdelser som ska
sanktioneras är sådana som är relativt lätta att konstatera. Det framstår inte
heller som att det kan uppstå några större svårigheter att avgöra vem som
har begått överträdelsen. En sanktion i form av en sanktionsavgift är därför
lämpligare för överträdelser av de bestämmelser som genomför direktivet.
Befintliga straffbestämmelser för överträdelser av skyldigheter som
genomför direktivet bör därmed tas bort.
Sanktionsavgift och vite
Tillsynsmyndigheten har en möjlighet att förena förelägganden med vite
(se avsnitt 4.7.4). Ett föreläggande kan komma att beslutas för att komma
till rätta med en brist som också kan innebära en sanktionsavgift och vite
bör inte påföras för samma överträdelse. En sanktionsavgift bör därför inte
tas ut för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande som har
förenats med vite om en ansökan om utdömande av vitet har gjorts.

4.11.2

Vilka överträdelser ska föranleda sanktionsavgift?

Förslag: Sanktionsavgift ska påföras vid överträdelser av skyldigheten
att
– ha en godkänd plan för mottagning och hantering av avfall från
fartyg,
– ha anordningar för mottagning av avfall från fartyg,
– anmäla det avfall som ska lämnas i hamn,
– lämna avfall från fartyget i hamn,
– lämna kvitto på mottaget avfall,
– rapportera uppgifterna på kvittot, och
– spara uppgifterna från förhandsanmälan eller kvittot ombord.
Skälen för förslaget: Direktivet innehåller en rad skyldigheter. Vissa
av skyldigheterna avser åtgärder som mer konkret och direkt kan sägas
bidra till målet att minska mängden avfall i haven, nämligen skyldigheten
att lämna allt avfall i hamn och skyldigheten för hamnar att ha
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mottagningsanordningar för att ta hand om avfallet, medan övriga
skyldigheter mer är av administrativ art i syfte att understödja och hjälpa
aktörerna och att underlätta en effektiv kontroll. Samtliga dessa
skyldigheter är dock viktiga led i arbetet med att minska mängden avfall
från fartyg som släpps ut i vattnet och bör som utgångspunkt kunna
föranleda sanktionsavgift vid överträdelse.
En förutsättning för att en överträdelse ska vara lämplig att kombinera
med en sanktionsavgift är dock att tillsynsmyndigheten enkelt bör kunna
avgöra huruvida en överträdelse har skett. I princip bör myndigheten på
rent objektiva grunder kunna konstatera detta, utan att myndigheten ska
behöva göra någon djupare utredning av de faktiska förhållandena. De
skyldigheter som direktivet innehåller är i princip samtliga sådana att det
inte torde kunna uppstå några tveksamheter om huruvida skyldigheterna
har uppfyllts eller inte. Om kraven att ha en godkänd
avfallshanteringsplan, att göra en förhandsanmälan, att lämna kvitto, att
rapportera uppgifterna från kvittot och att spara kvitton och
förhandsanmälan ombord har uppfyllts, torde vara mycket enkelt att
konstatera. Det torde i normalfallet vara enkelt att avgöra även huruvida
kraven att lämna allt avfall i hamn och att ha adekvata
mottagningsanordningar har uppfyllts eller inte, även om det inte kan
uteslutas att en viss utredning i något fall kan bli aktuellt. Dessa
överträdelser bör föranleda påförandet av sanktionsavgift.
När det gäller överträdelse av skyldigheten för hamnar att ta ut en avgift
för mottagning av avfallet i enlighet med regleringen i direktivet är saken
däremot annorlunda. Regleringen i direktivet av hur avgiften för
mottagning av avfallet ska beräknas är omfattande och komplicerad.
Principen om no special fee är inte längre särskilt framträdande, och det
finns både möjligheter och skyldigheter att ha olika typer av rabatter, såväl
generella som riktade mot enskilda rederier. Det finns inga på förväg
angivna avgiftsnivåer att utgå från. Det framstår därför som svårt att
avgöra vad som är en korrekt avgift i varje enskilt fall. Troligen skulle det
krävas en relativt omfattande utredning av tillsynsmyndigheten för att
kunna konstatera om avgiften är korrekt utformad eller inte. Någon
möjlighet att påföra sanktionsavgift bör därför inte införas för en
överträdelse av reglerna om avgiftsnivån.

4.11.3

Sanktionsavgiftens storlek ska anges i förordning

Förslag: Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgiftens
storlek och vem som ska påföras sanktionsavgiften.
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Skälen för förslaget: Sanktionsavgifterna bör utformas så att de tar
hänsyn till ett flertal faktorer, däribland överträdelsens allvar, risken för
miljöskada och fartygets storlek. Det är därför mindre lämpligt att ange
avgifternas storlek i lag, utan de bör anges i förordning. Ett bemyndigande
till regeringen att meddela föreskrifter om avgifternas storlek bör alltså
införas.
I föreskrifterna bör det också anges vem som ska påföras avgiften. I de
flesta fall torde den som är ansvarig för att uppfylla kravet och som därmed
även bör vara betalningsansvarig framgå redan av de föreskrifter i vilka

skyldigheten anges. Det kan dock inte uteslutas att betalningsansvaret i
vissa fall bör läggas på något annat subjekt än det som ansvarar för att
genomföra skyldigheten.

4.11.4

Sanktionsavgifternas storlek

Förslag: Om en hamn inte har en godkänd plan för mottagning och
hantering av avfall från fartyg, ska hamnen påföras en sanktionsavgift
med 15 000 kr för fritidsbåtshamnar och 50 000 kr för övriga hamnar.
Om en hamn inte har anordningar för mottagning av avfall från
fartyg, ska hamnen påföras en sanktionsavgift med 40 000 kr för
fritidsbåtshamnar och 135 000 kr för övriga hamnar.
Om avfallsavlämning inte har föranmälts, ska fartygets redare eller
ägare påföras en sanktionsavgift med 15 000 kr.
Om fartyget inte lämnar sitt avfall i hamn, ska fartygets redare eller
ägare påföras en sanktionsavgift med 2 500 kr–50 000 kr beroende på
fartygets storlek.
Om kvitto inte lämnat för avlämnat avfall, ska hamnen påföras en
sanktionsavgift med 10 000 kr.
Om uppgifter på avfallsavlämningskvittot inte rapporteras, ska
fartygets redare eller ägare påföras en sanktionsavgift med 10 000 kr.
Om förhandsanmälan eller avfallsavlämningskvittot inte sparas
ombord, ska fartygets redare eller ägare påföras en sanktionsavgift med
10 000 kr för respektive dokument.
Skälen för förslaget
Underlåtenhet att ha en godkänd plan för att ta emot och hantera avfall
från fartyg
Skyldigheten att ha en godkänd avfallshanteringsplan är viktig dels för
kontrollförfarandet, dels för att rederierna i förväg ska kunna ta reda på
vilka mottagningsanordningar för avfall som finns i varje hamn och på så
sätt planera fartygets rutt effektivt. Skyldigheten att ha en godkänd
avfallshanteringsplan är också central i direktivet. Det får därför anses som
allvarligt om en hamn driver verksamhet utan en sådan plan. I
promemorian föreslås inte att direktivets möjlighet att undanta hamnar
från en skyldighet att ha en godkänd plan ska användas. Detta innebär t.ex.
att samtliga fritidsbåtshamnar också ska ha en godkänd plan.
Sanktionsavgiften bör därför differentieras så att avgiften för en
fritidsbåtshamn ska bestämmas till 15 000 kr och för övriga hamnar till
50 000 kr.
Underlåtenhet att ha anordningar för mottagning av avfall från fartyg
Att det finns mottagningsanordningar för att tillgodose fartygens behov av
att lämna avfall är en grundläggande förutsättning för att ha en fungerande
avfallsavlämning och för att undvika att avfallet hamnar i vattnet. Det finns
därför anledning att för denna typ av överträdelse ha en något högre
sanktionsavgift. Liksom när det gäller skyldigheten att ha en godkänd
avfallshanteringsplan är det rimligt att göra skillnad mellan
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sanktionsavgifterna beroende på om det är en fritidsbåtshamn eller en
industrihamn som inte uppfyller kraven. Till skillnad från kravet att ha en
godkänd plan så bör skyldigheten att ha adekvata mottagningsanordningar
anses vara viktigare, eftersom det är dessa som fartygen faktiskt ska kunna
använda. Avgiften bör också bestämmas till en sådan nivå att det inte finns
något incitament av kostnadsskäl att inte ha adekvata
mottagningsanordningar. Sanktionsavgiften bör därför bestämmas till
40 000 kr för fritidsbåtshamnar och 135 000 kr för övriga hamnar.
När det gäller avgiftsnivån för fritidsbåtshamnar bör dock följande
nämnas. Skillnaden mellan de olika typer av fritidsbåtshamnar som
omfattas av regleringen är stor. I den ena änden finns kommersiella
marinor med flera hundra båtplatser och där verksamheten bedrivs av från
båtägarna fristående bolag. I den andra änden finns små båtklubbar med
kanske högst ett par tiotal båtplatser och som drivs helt ideellt av båtägarna
själva. Det företag som driver en stor marina har normalt bättre
förutsättningar för att betala sanktionsavgiften än den lilla ideella
båtklubben. Det kan därför inte uteslutas att förhållandena i vissa hamnar
kan vara sådana att det finns förutsättningar för nedsättning av avgiften, se
avsnitt 4.11.5.
Underlåtenhet att förhandsanmäla det avfall som ska lämnas i hamn
Artikel 6 i det nya mottagningsdirektivet innebär att det är fartyg med en
bruttodräktighet över 300 som är skyldiga att anmäla i förväg vilket avfall
som fartyget avser att lämna. Anmälan ska enligt artikel 6 göras i Safe Sea
Net. En underlåtelse att förhandsanmäla bör inte anses som någon särskilt
allvarlig överträdelse. Det finns därför inte heller någon anledning att
differentiera avgiften efter fartygets storlek eller någon annan faktor.
Sanktionsavgiften bör bestämmas till 15 000 kr och påföras fartygets
redare eller ägare.
Underlåtenhet att lämna avfall från fartyget i hamn
Detta är den enda överträdelse av det nu gällande mottagningsdirektivet
som omfattas av ansvarsbestämmelserna i 10 kap. LÅFF och där fängelse
ingår i straffskalan. Det har alltså ansetts som särskilt allvarligt om
avlämnande av avfall inte sker i hamn. Någon anledning att göra någon
annan bedömning vid genomförandet av det reviderade mottagningsdirektivet finns inte. Skyldigheten bör anses vara viktig för såväl
handelsfartyg som fritidsfartyg. Sanktionsavgiften bör påföras fartygets
ägare eller redare. Med beaktande av att de miljömässiga konsekvenserna
av att icke lämnat avfall kan hamna i vattnet i stället för att lämnas till en
mottagningsanläggning för avfall blir större ju mer avfall som förvaras på
ett fartyg, bör avgiften differentieras efter storleken på fartyget. Hänsyn
bör även tas till att mindre fartyg oftare ägs av fysiska personer och större
fartyg ägs av juridiska personer, vilket bör avspeglas i avgiftsnivåerna.
Sanktionsavgifterna bör därför påföras fartygets redare eller ägare och
lämpligen bestämmas till följande:
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Bruttodräktighet
≤ 50
51–500
501–3 000
3 001–15 000
15 001–50 000
> 50 001

Avgift (kr)
2 500
10 000
15 000
20 000
35 000
50 000

Underlåtenhet att lämna kvitto på mottaget avfall
Ett kvitto på att fartyget har lämnat sitt avfall i hamn är ett viktigt bevis för
att fartyget har uppfyllt sin skyldighet. Redaren har också en skyldighet att
rapportera informationen på kvittot i Safe Sea Net (se nedan).
Sanktionsavgiften om kvitto inte lämnas bör därför inte sättas särskilt högt,
lämpligen till 2 000 kr. Avgift bör påföras för varje typ av
mottagningsanordning där kvitto inte lämnas.
Underlåtenhet att rapportera uppgifterna på kvittot
Uppgifterna om vilket avfall som har lämnats ska rapporteras i Safe Sea
Net och kommer bl.a. att utgöra en viktig uppgift vid kommissionens
kontroll av om mängden avfall som lämnas i mottagningsanordningar
totalt sett ökar. Skyldigheten att rapportera uppgifterna från
avfallsavlämningskvittot i Safe Sea Net gäller endast för fartyg med en
bruttodräktighet över 300. Sanktionsavgiften bör påföras fartygets redare
eller ägare och bestämmas till 10 000 kr.
Underlåtenhet att spara uppgifterna från förhandsanmälan och kvittot
ombord
Kravet att spara förhandsanmälan ombord gäller för fartyg som har en
bruttodräktighet över 300, eftersom det är sådana fartyg som ska göra
förhandsanmälan, se ovan. Liksom vad gäller underlåtenhet att lämna
avfall i hamn samt förhandsanmäla fartygets avfallslämning, bör avgiften
påföras fartygets redare eller ägare. Underlåtenhet att spara
förhandsanmälan ombord till nästa anlöpshamn bör bestämmas till
10 000 kr.
Kravet att spara informationen från avfallsavlämningskvittot ombord
omfattar enligt direktivet alla fartyg. Fritidsbåtar anlöper dock oftast
hamnar med obemannade mottagningsanordningar, som enligt artikel 7 får
undantas från kravet om att utfärda ett avlämningskvitto. Förhoppningsvis
kommer denna möjlighet till undantag att kunna utnyttjas i stor omfattning
när det gäller avfallslämning från fritidsbåtar, och därmed kommer dessa
båtar oftast inte att ha något kvitto att spara ombord. Det är för övrigt
nästan omöjligt att kontrollera de flesta fritidsbåtars rutt, vilket innebär att
en kontroll av fritidsbåtarna och deras kvitton ändå skulle bli mycket svår.
Mot denna bakgrund får det anses vara meningsfullt att påföra
sanktionsavgift endast för fartyg som har en bruttodräktighet över 300 och
som faktiskt kan kontrolleras i och med att de också ska förhandsanmäla
sin avfallsavlämning. För underlåtenheten att spara kvittot på fartyget
föreslås därför att avgift endast ska påföras fartyg som har en
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bruttodräktighet över 300, att avgiften ska påföras fartygets redare eller
ägare och att avgiften ska bestämmas till 10 000 kr.

4.11.5

Ansvarig myndighet och förfarandet vid beslut om
sanktionsavgift

Förslag: Sanktionsavgiften ska påföras av tillsynsmyndigheten, dvs.
Transportstyrelsen när det gäller överträdelser som har begåtts av fartyg
och handels- och industrihamnar, och kommunerna när det gäller
överträdelser som har begåtts av fritidsbåtshamnar.
Sanktionsavgifterna ska påföras även om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Tillsynsmyndigheten ska få helt eller delvis avstå från att ta ut
sanktionsavgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det
annars med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut
avgiften.
Sanktionsavgiften ska få beslutas endast om den som avgiften ska tas
ut av har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att överträdelsen
ägde rum.

Skälen för förslaget
Sanktionsavgifterna ska påföras av tillsynsmyndigheten
Sanktionsavgifter förekommer i många olika författningar. I vissa fall
påförs sanktionsavgifterna av den myndighet som utövar tillsyn eller på
annat sätt kontrollerar en verksamhet. I andra fall påförs en sanktionsavgift
av domstol efter ansökan av myndighet. Vilka överväganden som har varit
avgörande i frågan om vilket system som ska gälla går inte alltid att utläsa
i efterhand. Om avgiften ska påföras av domstol, bör detta dock normalt
kräva att avgörandet kräver mer omfattande rättsliga eller faktiska
prövningar. Om påförandet av sanktionsavgifterna däremot kan göras mer
rutinmässigt baserat på ett relativt enkelt konstaterande av fakta och de
rättsliga grunderna, saknas anledning att ta domstolarna i anspråk, utan ett
påförande kan göras av t.ex. tillsynsmyndighet. Eftersom beslutet ändå bör
kunna överklagas till domstol (se avsnitt 4.11.7), tillgodoses kravet på en
möjlighet till djupare rättslig prövning om en sådan skulle behövas. De
överträdelser som är aktuella att förena med sanktionsavgift torde i det
aktuella fallet vara relativt enkla att konstatera och är inte vidhäftade med
några särskilt komplicerade rättsliga bedömningar. Det är därför lämpligt
att sanktionsavgiften påförs av tillsynsmyndigheterna, dvs.
Transportstyrelsen respektive kommunerna.
Strikt ansvar
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En av fördelarna med sanktionsavgifter är att dessa inte behöver påföras
endast om det går att påvisa uppsåt eller oaktsamhet hos den ansvarige.
Det är i många fall tillräckligt att det går att konstatera att en skyldighet
inte har uppfyllts (s.k. strikt ansvar) för att avgiften ska påföras. En
förutsättning för att ett strikt ansvar ska få gälla är dock att överträdelsen

ska vara relativt lätt att konstatera utan djupare utredning eller
bevisvärdering, och helst inte heller kräva någon omfattande rättslig
analys. De överträdelser som är aktuella i denna promemoria uppfyller
dessa kriterier. Sanktionsavgiften bör alltså påföras utan något krav på att
uppsåt eller oaktsamhet ska behöva påvisas.
Jämkning av avgiften
Det kan inte uteslutas att det kan förekomma situationer där en hamn eller
en redare inte har haft faktisk möjlighet att uppfylla skyldigheterna, eller
att det finns andra omständigheter som gör att det är oskäligt att påföra
avgift, särskilt eftersom avgiften ska påföras utifrån strikt ansvar, dvs.
oavsett om det förekommit något uppsåt eller någon oaktsamhet. Det bör
därför finnas en möjlighet för tillsynsmyndigheten att helt eller delvis
avstå från att ta ut sanktionsavgiften om överträdelsen är ringa eller
ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle
framstå som oskäligt att ta ut avgiften. Möjligheten att avstå helt från att
ta ut någon sanktionsavgift bör dock utnyttjas återhållsamt.
Tillfälle att yttra sig krävs för sanktionsavgiftens påförande
Sanktionsavgift som sanktionsform är bl.a. avsedd att vara ett medel för
det allmänna att snabbt ge en reaktion på överträdelser av regelverket. Det
är därför angeläget att handläggningen av ärenden som rör påförande av
sanktionsavgift inte drar ut på tiden och att avgiften kan påföras inom
rimlig tid. Det är också rimligt att den som beslutet rör får kännedom om
att det pågår ett ärende hos myndigheten och får tillfälle att yttra sig innan
något beslut fattas. Sanktionsavgiften bör därför få beslutas endast om den
som avgiften ska tas ut av har getts tillfälle att yttra sig inom två år från
det att överträdelsen ägde rum.

4.11.6

Betalning och verkställighet m.m.

Förslag: En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom
30 dagar efter det att ett beslut om avgiften har fått laga kraft eller den
längre tid som anges i beslutet. Om sanktionsavgiften inte har betalats
inom 30 dagar, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften
för indrivning.
En sanktionsavgift ska inte behöva betalas om beslutet inte har
verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.
Skälen för förslaget: En sanktionsavgift bör betalas till
tillsynsmyndigheten inom 30 dagar efter det att ett beslut om avgiften har
fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet. Om avgiften inte
har betalats inom fristen bör beslutet om sanktionsavgift få verkställas
enligt utsökningsbalken Tillsynsmyndigheten bör då lämna den obetalda
avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Det bör finnas en gräns för när en påförd sanktionsavgift inte längre
behöver betalas, lämpligen fem år från det att beslutet fick laga kraft.
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4.11.7

Överklagande

Förslag: Tillsynsmyndigheternas beslut att påföra sanktionsavgift ska
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska
krävas vid överklagande till kammarrätten.
Skälen för förslaget: Ett beslut av Transportstyrelsen eller en kommun
om att påföra sanktionsavgift bör kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Vid överklagande till kammarrätten bör det krävas
prövningstillstånd.

4.12

Sekretess

Bedömning: Några ändringar i sekretessregleringen behövs inte.
Skälen för bedömningen: Förslagen i denna promemoria ändrar i
befintliga uppgifter enligt LÅFF för Transportstyrelsen men ger också
myndigheten en ny uppgift i form av skyldigheten att godkänna hamnars
avfallshanteringsplaner, se avsnitt 4.2.1. I avsnitt 4.7 föreslås vidare att
kommunerna ska få i uppgift att godkänna avfallshanteringsplaner för
fritidsbåtshamnar och att utöva tillsyn över fritidsbåtshamnarnas
skyldigheter enligt LÅFF.
Enligt 9 § offentlighets- och sekretessförordningen gäller sekretess, i
den utsträckning som anges i bilagan till förordningen, i statliga
myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering,
tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på
produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt
1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar
eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgifterna röjs, och
2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än
som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande
förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.
I punkt 84 i bilagan till förordningen anges verksamhet som består i
tillsyn enligt LÅFF eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.
En i princip likalydande sekretessreglering som omfattar t.ex.
kommuners tillsynsverksamhet finns i 30 kap. 27 § offentlighets- och
sekretesslagen.
Merparten av förslagen i denna promemoria ändrar i befintliga uppgifter
som rör Transportstyrelsens tillsyn enligt LÅFF och som alltså redan
omfattas av sekretess. Kommunernas föreslagna nya uppgift att utöva
tillsyn över fritidsbåtshamnar omfattas också av befintlig sekretess.
När det gäller de nya uppgifterna för Transportstyrelsen och
kommunerna att godkänna hamnars avfallshanteringsplaner bör
tillsynsbegreppets relativt vida betydelse i offentlighets- och
sekretessammanhang medföra att även de nya uppgifterna omfattas av den
befintliga sekretessregleringen. Några ändringar behövs därför inte heller
i det avseendet.
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5

Ikraftträdande

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 november
2022.
Skälen för förslaget: Direktivet skulle ha varit genomfört i
medlemsstaterna senast den 28 juni 2021. Författningsändringarna bör
därför träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den
1 november 2022.
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6

Vissa hänvisningar

6.1

Ändrade hänvisningar till EU:s
dubbelskrovsförordning

Förslag: Hänvisningar i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg
och förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg ska göras till
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 530/2012 om ett
påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig
konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov.
Skälen för förslaget: 7 kap. 6 a § och 10 kap. 3 och 6 §§ LÅFF och
9 kap. 15 § FÅFF innehåller hänvisningar till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på
dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med
enkelskrov. EU-förordningen upphävdes 2012 och ersattes av en ny
förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 530/2012
av den 13 juni 2012 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov
eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov.
Upphävandet av den tidigare förordningen gjordes framför allt av rent
redaktionella skäl eftersom förordningen hade ändrats många gånger.
Innehållet i den nya EU-förordningen är i huvudsak detsamma som i den
upphävda förordningen.
De paragrafer som hänvisar till 2002 års EU-förordning bör därför
ändras så att hänvisningarna görs till den nya EU-förordningen.
Ändringarna medför inte att någon skillnad i sak uppstår i de aktuella
paragraferna. Hänvisningarna bör i fortsättningen vara statiska, eftersom
de återfinns i straffbestämmelser och i till straffbestämmelser kopplade
materiella krav.
De föreslagna ändringarna bör av praktiska skäl träda i kraft samma dag
som de författningsändringar som föreslås i samma lag för genomförandet
av direktivet om mottagningsanordningar, dvs. den 1 november 2022 (se
avsnitt 5).

6.2

Korrigering av hänvisningar i
fartygssäkerhetslagen

Förslag: Felaktiga hänvisningar i fartygssäkerhetslagen ska ändras.
Skälen för förslaget: Vid genomförande av EU:s reviderade direktiv
om säkerhet ombord på passagerarfartyg gjordes ändringar i bl.a. 7 kap.
6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364), jfr prop. 2018/19:116. Ändringarna
innebar bl.a. att en ny punktindelning av paragrafen infördes. 5 kap. 4 a §
och 8 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen, som hänvisar till 7 kap. 6 §, ändrades
dock inte i det nämnda lagstiftningsärendet. Hänvisningarna i 5 kap. 4 a §
och 8 kap. 2 § har därför blivit felaktiga och bör korrigeras.
Ändringarna bör träda i kraft så snart möjligt, förslagsvis den
1 november 2022.
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7

Konsekvenser

7.1

Allmänna konsekvenser

Bedömning: Förslagen i promemorian har inte några konsekvenser för
statens budget eller jämställdheten.
Skälen för bedömningen: Förslagen i denna promemoria innebär vissa
tillkommande arbetsuppgifter för till exempel Transportstyrelsen och
Sjöfartsverket, men de bedöms vara av begränsad omfattning och kunna
finansieras inom befintliga ekonomiska ramar. Några konsekvenser för
statens budget uppstår därmed inte. Förslagen gör ingen åtskillnad mellan
kvinnor och män, varken formellt eller i praktiken. Någon påverkan på
jämställdheten uppstår alltså inte.

7.2

Miljön

Bedömning: Förslagen i promemorian syftar till att bidra till ett korrekt
och effektivt genomförande av direktivet vilket bör medföra positiva
effekter för miljön, såväl i Sverige som i de havsområden vi delar med
andra stater.
Skälen för bedömningen: Sjöfarten, såväl den kommersiella
yrkessjöfarten som fritidssjöfarten, är en näring på tillväxt. De produkter
och det avfall vi för med oss ombord på fartygen varierar men speglar
alltifrån vad vi finner i våra hushåll till industriverksamhet. Havsmiljön
dras i dag med stora problem, varav kemikalier och plaster i olika former
är några exempel. Även om mycket av föroreningarna kommer från land
står maritima verksamheter för en betydande del av nedskräpningen och
utsläppen. Kustområden, där en majoritet av den biologiska mångfalden
finns, är ofta extra känsliga. Det är också den biologiska mångfalden, i sina
olika former, som är bas för många näringar eller sociala värden. Förslagen
i promemorian syftar till att säkra hanteringen av miljöfarligt avfall och
minska utsläppen från sjöfarten till denna havsmiljö, både i dag och i en
framtid med en fortsatt växande sjöfartsnäring.
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7.3

Enskilda

7.3.1

Hamnarna

Bedömning: Förslagen kommer att medföra vissa tillkommande
arbetsuppgifter för hamnarna. För vissa industrihamnar kan utgifterna
reduceras.
Skälen för bedömningen
Avfallshanteringsplanen ska godkännas och rapporteras
Förslagen i denna promemoria innebär framför allt vissa ytterligare
skyldigheter av mer administrativ karaktär. Hamnar har redan enligt
befintliga bestämmelser en skyldighet att ha mottagningsanordningar för
avfall från fartyg och att ha en avfallshanteringsplan. Det som tillkommer
enligt förslagen i denna promemoria är att planen ska vara godkänd, se
avsnitt 4.2.2. Detta krav kan innebära ett visst tillkommande arbete för
hamnarna, eftersom de kommer att behöva sända in sina planer till den
godkännande myndigheten och eventuellt behöva justera sin plan om
myndigheten kräver det. Vidare ska uppgifter från de godkända
avfallshanteringsplanerna rapporteras till Safe Sea Net, se avsnitt 4.2.2.
Det är i dag oklart om registreringen kommer att kunna göras direkt av
hamnarna eller om det kommer att ske genom berörda myndigheters
försorg.
Eftersom planerna efter godkännande ska revideras vid behov vart femte
år, bör dessa tillkommande uppgifter inte bli särskilt omfattande för
hamnarna.
Kvitto ska lämnas på mottaget avfall
Enligt förslaget i avsnitt 4.3.4 ska hamnarna lämna kvitto till fartyget på
det avlämnade avfallet. För de större hamnarna bör detta kunna ske utan
några större konsekvenser. För små hamnar finns en möjlighet att meddela
föreskrifter om undantag från krav på att lämna kvitto, se avsnitt 4.5.
Avgiftssystemet bör medföra att svenska hamnar får ta emot mindre
avfall
Syftet med direktivet är att i större utsträckning harmonisera
avfallsmottagningen i EU:s hamnar. Detta gäller särskilt sättet på vilket
hamnarna får ta ut avgift för mottagningen av avfallet från fartygen, där
systemet i det nya direktivet innebär en mycket mer detaljerad
avgiftsreglering och där möjligheterna för hamnarna att ta betalt för det
faktiska avfallet har ökat jämfört med det tidigare direktivet. Detta bör
medföra att fenomenet med ”waste shopping” minskar. Waste shopping
innebär att fartyg sparar delar av sitt avfall, ofta mer svårhanterligt avfall,
till dess de kommer till en hamn där det är billigast eller smidigast att
lämna av det. Eftersom den svenska regleringen har följt den tidigare
principen ”ingen särskild avgift”, har de svenska hamnarna ofta fått ta
emot en oproportionerlig del avfall utan att få extra betalt för det.
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7.3.2

Rederierna

Bedömning: De nya uppgifterna att spara förhandsanmälan och kvitto
i fråga om avfallslämning ombord och att rapportera kvittouppgifterna
i Safe Sea Net medför mycket begränsade konsekvenser för rederier och
personalen ombord. Mottagningsförfarandet i europeiska hamnar
kommer att bli mer förutsägbart.
Skälen för bedömningen: Förslaget i avsnitt 4.3.2 innebär att det införs
en skyldighet att ombord på fartyget spara förhandsanmälan om det avfall
som fartyget avser att lämna i hamn. Enligt förslaget i avsnitt 4.3.4 ska
kvittot för mottagning av avfall sparas ombord på fartyget, och uppgifterna
på kvittot ska dessutom rapporteras i Safe Sea Net.
Någon större skillnad jämfört med i dag torde detta inte innebära.
Uppgifterna måste ändå tas fram för att kunna skickas och finns alltså
redan ombord. Skyldigheten att därutöver spara anmälan och kvittot kan
inte anses utgöra någon större tillkommande uppgift, särskilt som anmälan
görs i elektronisk form och också bör kunna sparas på samma sätt.
Rapporteringskravet som ska genomföras i Safe Sea Net kommer att kunna
ske samordnat med andra befintliga rapporteringsuppgifter som också sker
i Safe Sea Net. Sammanfattningsvis bör de nämnda uppgifterna inte
medföra några större konsekvenser för rederierna.
Däremot kommer förslagen i promemorian, bl.a. kraven på att
avfallshanteringsplanerna ska vara godkända och den förbättrade
tillsynen, att innebära att mottagningen av avfallet i europeiska hamnar
blir betydligt mer förutsägbar. Varje enskild hamns mottagningsförmåga
kommer att bli tydligare. Detta bör underlätta för rederierna i deras
planering för avfallslämnandet.

7.3.3

Fiskarna

Bedömning: Skyldigheten att i hamn lämna passivt fiskat avfall
bedöms inte medföra några stora kostnader för fiskarna utan kan i stället
bli en viss vinst, då all inlämning av uttjänta och passivt uppfiskade
fiskeredskap och annat skräp inkluderas i hamnavgiften.
Skälen för bedömningen: Förslaget i avsnitt 4.3.3 innebär att det införs
en skyldighet för att avlämna passivt fiskat avfall i hamn. Skyldigheten lär
av naturliga skäl endast träffa fiskare. Med passivt fiskat avfall avses enligt
artikel 2.4 i direktivet avfall som samlas i nät under fiskeinsatser. Det
förekommer redan i dag att fiskefartyg som i sina nät får upp avfall, t.ex.
tappade fiskeredskap eller skräp, tar med det på fartyget och lämnar det i
avfallshanteringen i hamn. Det saknas dock siffror på hur ofta och i vilken
omfattning det sker och även på i vilken omfattning sådant passivt fiskat
avfall förekommer vid fiske. Det saknas också ett brett underlag på vilka
kostnader detta utgör för fiskare och hamnar. Det är därför mycket svårt
att bedöma vilka effekter denna skyldighet får för fiskarna. Varje
fiskefartyg kommer dock att behöva se till att fartyget har förutsättningar
att ta om hand sådant avfall. Beroende på storleken på fartyget, dess
konstruktion osv. kan dessa förutsättningar vara mycket olika, men det kan
inte uteslutas att det kan krävas investeringar för att t.ex. skapa extra
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utrymmen ombord för det fall det inte redan finns sådana som är möjliga
att använda.
I övrigt berörs fiskare av samma skyldigheter som rederier, se
avsnitt 4.2.2.

7.3.4

Fritidsbåtsanvändarna

Bedömning: Någon större skillnad uppstår inte för personer som med
fritidsbåt utnyttjar hamnars mottagningsanordningar. Kraven på
hamnarna kan skapa en större förutsägbarhet för fritidsbåtsanvändarna
och underlätta för dem att lämna sitt avfall i hamn.
Skälen för bedömningen: Inga förslag i denna promemoria innehåller
några nya skyldigheter för fritidsbåtsanvändarna. Eftersom hamnarnas
avfallshanteringsplan föreslås vara godkänd och hamnarna ska informera
om planen bör förutsägbarheten för båtanvändarna att lämna sitt avfall i
hamn öka. De ökade kraven i form av godkännande av planer och
förbättrad tillsyn bör också medföra att själva mottagningsanordningarna
förbättras, vilket underlättar den faktiska avlämningen av avfallet.

7.4

Myndigheterna

7.4.1

Transportstyrelsen

Bedömning: De nya arbetsuppgifterna för Transportstyrelsen bedöms
vara av begränsad art och kunna hanteras inom befintliga ramar.
Skälen för bedömningen
Godkännande och rapportering av avfallshanteringsplanen
Förslaget i avsnitt 4.2.1 att alla avfallshanteringsplaner ska vara godkända
kommer att innebära att Transportstyrelsen kommer att behöva bedöma
och fatta beslut om att godkänna de planer som rör industrihamnar.
Uppskattningsvis rör det sig om ca 400–500 planer som ska hanteras.
Denna uppgift bedöms ta mer tid i anspråk inledningsvis då många planer
ska bedömas och beslutas för första gången. Därefter kommer eventuella
ändringar av planerna och därmed medföljande nya godkännanden ske
vart femte år, vilket inte bör föranleda särskilt stort arbete för
myndigheten.
Stöd till kommunernas tillsyn av fritidsbåtshamnar
I avsnitt 4.7.3 föreslås att Transportstyrelsen ska ha till uppgift att ge
kommunerna vägledning i tillsynen över fritidsbåtshamnarna. I vilken
omfattning och på vilket sätt sådan vägledning kommer att behövas går
inte att säga. Uppgiften bör i vilket fall som helst inte bli alltför betungande
även om uppgiften inledningsvis kan blir något mer omfattande än den
senare kontinuerligt kommer att bli.
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Rapporteringsuppgifter
Skyldigheten för en medlemsstat att rapportera de godkända
avfallshanteringsplanerna i Safe Sea Net kan, om rapporteringen inte kan
läggas på hamnarna själva, behöva göras av myndighet. Förslaget i
avsnitt 4.2.2 innebär att Transportstyrelsen har en skyldighet att se till att
rapporteringskravet uppfylls för samtliga hamnar, dvs. även för
fritidsbåtshamnar där godkännandet föreslås ske av kommunerna (såvida
inte rapporteringen kan ske direkt av hamnarna). Detta kommer att
generera ett visst arbete. Antalet hamnar som bedöms omfattas av kraven
och vars planer därmed ska rapporteras till Safe Sea Net är ungefär 2 500.
I ett initialt skede kan alltså en större mängd rapporteringar behöva ske.
Beroende på hur systemet utformas bedöms dock rapporteringen kunna
göras relativt automatiserad. Efter det att alla hamnars planer har
registrerats kommer arbete med rapportering att begränsa sig till de fall när
en plan har ändrats, vilket bör bli relativt sällan.
Transportstyrelsen föreslås även få i uppgift att sköta en rad andra
administrativa rapporterings- och informationskrav enligt direktivet, se
t.ex. avsnitt 4.2.2, 4.3.4, 4.5 och 4.6. Flertalet av dessa rapporteringar ska
ske direkt i Safe Sea Net. Detta är ett system som Transportstyrelsen redan
har tillgång till och god kunskap om. De tillkommande uppgifterna bör
därför kunna hanteras inom befintliga ramar.

7.4.2

Sjöfartsverket

Bedömning: Den tillkommande uppgiften att hantera ytterligare
uppgifter i Safe Sea Net medför marginellt ökade arbetsuppgifter och
kan hanteras inom befintliga ramar.
Skälen för bedömningen: Förslaget i avsnitt 4.10 innebär att nya
uppgifter ska rapporteras i Safe Sea Net genom Single Window.
Sjöfartsverket ansvarar för att tillhandahålla den databasen och det system
som krävs för att göra rapporter genom Single Window. De få
tillkommande uppgifter som ska rapporteras in medför framför allt att
verket kan behöva göra tekniska ändringar i datasystemen. Därefter
bedöms förslaget inte medföra något större arbete för myndigheten.

7.4.3

Domstolarna

Bedömning: De allmänna förvaltningsdomstolarna kan få ett ökat antal
mål. Eventuella ökningar ska hanteras inom befintliga ramar.
Åklagarmyndigheten och de allmänna domstolarna kan få minskad
arbetsbörda, eftersom vissa överträdelser avkriminaliseras.
Skälen för bedömningen: Promemorian innebär att hamnarnas
avfallshanteringsplaner ska godkännas, se avsnitt 4.2.1. Denna nya typ av
beslut kommer att kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Vidare införs ett system med sanktionsavgifter för överträdelser, se
avsnitt 4.11. Besluten om sanktionsavgift föreslås få överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Det är svårt att avgöra hur många mål om
sanktionsavgift som kommer att överklagas till domstolarna. Antalet mål
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kan dock antas bli relativt begränsat och bör kunna hanteras inom
befintliga ramar.
Förslagen i avsnitt 4.11 innebär vidare att vissa straffbestämmelser tas
bort. Även om antalet mål i de allmänna domstolarna avseende de nu
borttagna straffbestämmelserna har varit begränsat, innebär förslagen en
marginell minskning av antalet mål. Även Åklagarmyndigheten påverkas
av minskat antal ärenden till följd av avkriminaliseringen.

7.5

Kommunerna

Bedömning: De nya uppgifterna för kommunerna att godkänna
fritidsbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner och utöva tillsyn över
dessa hamnar innebär en ny uppgift som tar resurser i anspråk. Eftersom
tillsynen går att samordna med den tillsyn enligt miljöbalken som
kommunerna redan ansvarar för, bör effekten av de nya uppgifterna bli
begränsad. Den ekonomiska effekten för kommunerna minskar också
genom den föreslagna rätten att ta ut en avgift som täcker kostnaderna
för tillsynen.
Uppgiften att utöva tillsyn utgör en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen som bedöms vara proportionerlig.
Skälen för bedömningen
Tillsynsuppgiften går att samordna med tillsyn enligt miljöbalken och
innebär därför inte en särskilt omfattande ny uppgift
Förslagen i avsnitt 4.2.1 och 4.7.3 innebär att kommunerna får till uppgift
att godkänna fritidsbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner och att utöva
tillsyn över att de hamnarna fullgör sina uppgifter när det gäller
mottagningen av avfall från fartyg. Fritidsbåtshamnar finns i de flesta av
Sveriges kustkommuner och i många av de kommuner inom vars gränser
det finns någon större insjö. Någon uppgift om hur många kommuner det
finns fritidsbåtshamnar i finns dock inte. Det totala antalet
fritidsbåtshamnar i kommunerna har i avsnitt 4.1.1 uppskattats till ca
2 000. De hamnar som omfattas av regleringen omfattas redan av
miljöbalkens krav på hantering av avfall, som kommunen utövar tillsyn
över. Tillsynen över den nu aktuella regleringen bör därför i allt väsentligt
kunna samordnas med tillsynen enligt miljöbalken. Den tillkommande tid
som kan krävas för inläsning av regelverk och kontroll av om hamnen har
följt reglerna om mottagningsanordningar bedöms bli begränsad.
Därutöver föreslås i avsnitt 4.7.3 x en rätt för kommunen att ta ut en avgift
som täcker kostnaden för tillsynen. Eftersom kommunerna har möjlighet
att finansiera de ökade kostnaderna med avgifter, görs det inte någon
reglering enligt den kommunala finansieringsprincipen.
Inskränkningen i den kommunala självstyrelsen är proportionerlig
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När det gäller lagstiftning som inskränker kommunernas självbestämmande ska en avvägning göras mellan de kommunala
självstyrelseintressena och de nationella intressen som den föreslagna
lagstiftningen ska tillgodose (se 14 kap. 3 § regeringsformen). Förslaget i

denna promemoria att kommunerna ska få till uppgift att godkänna
fritidsbåtshamnars avfallshanteringsplaner och utöva tillsyn över
hamnarna innebär att en ny uppgift åläggs kommunerna. Det är alltså fråga
om en inskränkning av kommunernas självstyrelse som därmed ska
föranleda en proportionalitetsbedömning. Frågan är om syftet med den
föreslagna regleringen tillgodoser ett sådant nationellt intresse att
inskränkningen i den kommunala självstyrelsen kan anses godtagbar.
En effektiv tillsyn över att hamnarna uppfyller sina skyldigheter att ha
mottagningsanordningar för avfall från fartyg m.m. krävs enligt det
aktuella EU-direktivet liksom enligt EU-rätten generellt. Ett effektivt
omhändertagande av fartygens avfall i hamnarna är en förutsättning för en
god havsmiljö, såväl för Sveriges del som regionalt, särskilt för Östersjön.
Ett effektivt genomförande av direktivet genom bl.a. verkningsfull tillsyn
tillgodoser alltså ett angeläget nationellt intresse.
Dagens tillsynssystem, där Transportstyrelsen är ansvarig, har inte lett
till en tillräckligt effektiv tillsyn, framför allt beroende på den
myndighetens bristande lokala närvaro och i stora delar obefintliga
kännedom om hamnarnas verksamhet. Transportstyrelsen har normalt
mycket få uppgifter som rör hamnar och i princip inga uppgifter alls som
rör fritidsbåtshamnar. Det vore naturligtvis möjligt att ändra
Transportstyrelsens organisation genom att t.ex. införa en lokal närvaro i
kommunerna. En sådan reform skulle dock kräva kraftigt ökade anslag för
att täcka personalökningar, lokalanskaffning etc. I princip skulle en helt
ny organisation behöva upparbetas.
En viktig aspekt med förslaget att låta kommunerna och inte någon
statlig förvaltningsmyndighet utöva tillsynen är att de ingripanden i form
av tillsynsåtgärder som behöver ske av det allmänna så långt som möjligt
bör begränsas och kostnaderna för det allmänna och de enskilda hållas
nere. Detta uppnås genom förslaget i denna promemoria genom att utnyttja
de tillsynsmyndigheter som redan utövar tillsyn över hamnarna enligt
andra regelverk om avfallshantering. Eftersom kommunerna redan har
kontakt med och tillsyn över hamnarna i dag i enlighet med annan befintlig
lagstiftning som rör avfallshantering, är det av godo för de enskilda att
kommunerna är tillsynsmyndighet enligt den aktuella lagstiftningen
jämfört med om någon annan, statlig myndighet, skulle få uppgiften ut öva
tillsyn. Att låta kommunerna utöva tillsynen bör sammantaget medföra
lägre kostnader för såväl det allmänna som för enskilda jämfört med om
tillsynsuppgifterna skulle läggas på en eller flera myndigheter som i dag
inte utövar tillsyn över eller på annat sätt har kontakt med tillsynsobjekten.
Alternativet att låta en statlig myndighet utföra tillsyn skulle riskera att
medföra flera tillsynstillfällen för hamnarna än i dag och ökade kostnader
för såväl de enskilda som det allmänna. Dessa nackdelar bedöms vara
större än den begränsade uppgift som förslaget innebär för kommunerna.
Den föreslagna lagstiftningen bör därför kunna motiveras utifrån de
samlade nationella intressena att införa en effektiv tillsyn som samtidigt
begränsar påverkan på de enskilda anläggningsinnehavarna och undviker
extra kostnader för det allmänna. Sammanfattningsvis bör inskränkningen
i den kommunala självstyrelsen som förslaget medför anses vara
proportionerlig.
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8

Författningskommentar

8.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:424)
om åtgärder mot förorening från fartyg

1 kap. Inledande bestämmelser
2§

I lagen används beteckningar som har följande betydelse.

Beteckning

Betydelse

Östersjöområdet

Allt vattenområde i den egentliga Östersjön med
Bottniska viken, Finska viken och inloppet till
Östersjön upp till latitudparallellen genom Skagen i
Skagerack vid 57º 44,8´ nord

Fartyg

Fartyg, svävare, undervattensfartyg, fasta eller
flytande plattformar samt andra flytande
anordningar som används till sjöss

Skadligt ämne

Olja och andra ämnen som, om de kommer ut i
havet, i något annat vattenområde eller i luften, kan
innebära risker för människors hälsa, vara skadliga
för den marina faunan eller floran, skada skönhetseller rekreationsvärden eller störa annat rättmätigt
utnyttjande av havet eller andra vattenområden

Utsläpp

Varje utsläpp i havet, i andra vattenområden eller i
luften, såsom utströmning, kvittblivning, spill,
läckage, utpumpning, utspridning eller uttömning

Avfall från fartyg i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen ska betraktas som avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

Paragrafen innehåller förklaringar av vissa beteckningar. Den genomför
artikel 2.3 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.2.
Andra stycket, som är nytt, innebär att det avfall från fartyg som ska
lämnas in av fartyg i hamnar, och som hamnarna har en skyldighet att ta
emot, ska betraktas som avfall enligt den definition av avfall som finns i
15 kap 1 § miljöbalken.

3 kap. Mottagning av avfall från fartyg
4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet för hamnar att ta ut avgift för mottagning av avfall från
fartyg.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall
medge undantag från föreskrifter som har meddelats med stöd av första stycket.
Sådana undantag får förenas med villkor.
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Paragrafen innehåller bemyndiganden att meddela föreskrifter om
skyldighet för hamnar att ta ut avgift för mottagning av avfall från fartyg

och att besluta om undantag från sådana skyldigheter. Den genomför
artiklarna 4.2 c, 8.1–5 och 9.1 i direktivet. Innehållet i paragrafens
hittillsvarande andra stycke tas bort. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.
Bemyndigandet i första stycket innebär att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
skyldighet att ta ut avgift och om storleken på avgiften, baserat på den
reglering som finns i direktivet. Direktivets möjligheter till exempelvis
undantag från skyldighet att betala avgift och rabatt på avgiften kan
beaktas i dessa föreskrifter. Den tidigare utgångspunkten att ingen avgift
får tas ut i vissa fall är borttagen från lagen men kan införas i de föreskrifter
som får meddelas inom de gränser som direktivet tillåter.
Det andra stycket motsvarar delvis det tidigare tredje stycket. Någon
möjlighet att meddela föreskrifter om undantag finns inte längre enligt
andra stycket. Stycket reglerar en möjlighet för regeringen att i enskilda
fall besluta om undantag från de föreskrifter som avses i första stycket.
Föreskrifter om undantag kan i stället meddelas med stöd av första stycket.
7 § Den som svarar för sådana mottagningsanordningar som avses i 1–3 §§ ska
se till att dessa är placerade och utformade och drivs så att de fartyg som använder
anordningarna inte orsakas onödig försening.

Paragrafen reglerar översiktligt hur mottagningsanordningar ska placeras,
utformas och drivas och genomför artikel 4.2 a och b i direktivet.
Övervägandena finns i avsnitt 4.3.1.
Paragrafen utökas med en skyldighet att även se till att
mottagningsanordningarna drivs så att de fartyg som använder
anordningarna inte orsakas onödig försening. I begreppet drivs ligger t.ex.
det mer praktiska tillhandahållandet av anordningarna, inklusive de
formaliteter som kan krävas, så att anordningarna kan användas enkelt och
snabbt. Hur skyldigheten ska uppfyllas mer i detalj kan regleras genom
verkställighetsföreskrifter. Det hittillsvarande bemyndigandet att meddela
föreskrifter om detta tas därför bort.
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet att
1. från fartyg lämna avfall som innehåller olja eller andra skadliga ämnen till en
mottagningsanordning,
2. i förväg anmäla avlämning av avfall från fartyg till en mottagningsanordning,
utom i de avseenden som anges i 6 §, och att spara anmälningarna ombord,
3. vidta åtgärder i samband med mottagningen och hanteringen av avfall som
innehåller skadliga ämnen från fartyg,
4. ha en godkänd plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg,
informera om innehållet i planen och rapportera uppgifter från planen,
5. lämna kvitto på mottaget avfall, spara kvittona ombord och rapportera
uppgifter från kvittona,
6. lämna uppgifter om en hamn.

Paragrafen innehåller bemyndiganden. Övervägandena finns i
avsnitt 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2, 4.3.4 och 4.8.
Enligt det tillägg som görs i punkt 2 får föreskrifterna även avse en
skyldighet att spara uppgifterna från förhandsanmälan ombord. Tillägget
möjliggör genomförande av artikel 6.3 i direktivet.
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Punkt 4 utökas så att föreskrifterna får avse en skyldighet att ha
godkända avfallshanteringsplaner, inte enbart en skyldighet att ha en plan.
Föreskriftsrätten utökas därutöver med en skyldighet att informera om
innehållet i planerna och rapportera uppgifter från planerna. Rapportering
ska enligt direktivet ske i det svenska nationella Safe Sea Net via Single
Window. De ändrade bemyndigandena möjliggör föreskrifter för att
genomföra artiklarna 5.2, 5.4, 8.6 och 13.3 i direktivet.
En ny punkt 5 läggs till. Punkten möjliggör föreskrifter om skyldighet
att lämna kvitto på mottaget avfall, att spara kvittouppgifterna ombord och
att rapportera kvittouppgifterna. Enligt direktivet ska rapportering ske i
Safe Sea Net via Single Window. Föreskrifter som får meddelas med stöd
av bemyndigandet möjliggör genomförande av artikel 7.2 och 7.3 i
direktivet.
Även punkt 6 är ny. Bemyndigandet möjliggör föreskrifter om
skyldighet att lämna uppgifter om en t.ex. en hamns plats, verksamhet,
organisation eller andra omständigheter som har betydelse för
tillsynsmyndigheten eller som krävs för att skyldigheterna enligt artikel
5.2 och 13.3 i direktivet att registrera uppgifter om hamnar i Safe Sea Net
ska kunna uppfyllas. Skyldigheten kan åläggas till exempel den som äger
eller ansvarar för driften av hamnen. Uppgifterna kan åläggas att lämnas i
första hand till tillsynsmyndigheterna eller till en eventuell registerförande
myndighet.
9 § Beslut om att godkänna en fritidsbåtshamns plan för mottagning och
hantering av avfall från fartyg fattas av kommunen.
Regeringen bestämmer vilken myndighet som fattar beslut om att godkänna
övriga hamnars planer för mottagning och hantering av avfall från fartyg.

I paragrafen anges vem som fattar beslut om att godkänna en hamns
avfallshanteringsplan. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.1.
Första stycket behandlar godkännande av fritidsbåtshamnars
avfallshanteringsplaner. Av kommunallagen (2017:725) följer att det är
den kommun inom vilken hamnen är belägen som ansvarar för att göra
prövningen. Bestämmelserna om kommunal samverkan innebär att två
kommuner kan avtala om att en av kommunerna ska överta den andra
kommunens uppgift, jfr 9 kap. 37 § kommunallagen. Det finns också
bestämmelser om gemensam nämnd och kommunalförbund i 9 kap.
kommunallagen som innebär att beslut om godkännande kan fattas av
någon annan än den kommun inom vars område hamnen är belägen.
Av andra stycket framgår att regeringen bestämmer vilken myndighet
som
prövar
frågan
om
att
godkänna
övriga
hamnars
avfallshanteringsplaner.

6 kap. Tillsyn
Föreskrifter om tillsynen
4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om tillsyn enligt denna lag och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.
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Paragrafen bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om tillsyn. Paragrafen förses med en
rubrik. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.4.
Paragrafen ändras på flera sätt. För det första utformas paragrafen som
ett bemyndigande, inte en upplysning om att regeringen kan meddela
verkställighetsföreskrifter. För det andra reglerar paragrafen en möjlighet
att meddela föreskrifter om tillsyn som är ett vidare begrepp än det
hittillsvarande tillsynsförrättning, se prop. 2018/19:116 s. 16 och 17 samt
27 och 28. För det tredje innebär paragrafen en möjlighet att meddela
föreskrifter om tillsyn över hela lagen, inte enbart delar av lagen som enligt
den hittillsvarande lydelsen.
Tillsynsmyndighet
5 § Regeringen bestämmer vilken myndighet som utövar tillsyn enligt denna lag
och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, om inte annat följer av 5 a §.
Tillsynsmyndigheten får uppdra åt sakkunniga att utom riket verkställa
tillsynsförrättningar.

Paragrafen reglerar vem som utövar tillsyn. Övervägandena finns i
avsnitt 4.7.2 och 4.7.3.
Första stycket upplyser om att regeringen bestämmer vilken myndighet
som utövar tillsyn, såvida inte annat följer av 5 a §. Paragrafen ändras på
så sätt att den avser tillsynsmyndighet för hela lagen, inte enbart för fartyg,
med undantag för tillsyn över mottagningsanordningar för
fritidsbåtshamnar som regleras i 5 a §.
I paragrafen införs ett nytt andra stycke vars innehåll i sak är flyttat från
första stycket.
5 a § Tillsyn över att bestämmelserna i 3 kap. följs när det gäller
mottagningsanordningar i fritidsbåtshamnar utövas av kommunen. En
fritidsbåtshamns avfallshanteringsplan ska godkännas av kommunen.
En kommuns uppgifter ska fullgöras av en eller flera nämnder.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om kommuners tillsyn.

Paragrafen anger vilka uppgifter en kommun har när det gäller
mottagningsanordningar i fritidsbåtshamnar. Paragrafen ändras så att den
endast pekar ut kommuners ansvar. Regeringen bestämmer
tillsynsmyndighet för övriga delar av lagen, se 5 §. Övervägandena finns i
avsnitt 4.7.3.
I första stycket anges att kommunerna utövar tillsyn över
mottagningsanordningar i fritidsbåtshamnar och godkänner sådana
hamnars avfallshanteringsplaner. Av kommunallagen (2017:725) följer att
en kommuns uppgifter omfattar de fritidsbåtshamnar som är belägna inom
kommunen. Bestämmelserna om kommunal samverkan innebär att två
kommuner kan avtala om att en av kommunerna ska överta den andra
kommunens uppgift, jfr 9 kap. 37 § kommunallagen. Det finns också
bestämmelser om gemensam nämnd och kommunalförbund i 9 kap.
kommunallagen som innebär att tillsyn kan utövas av någon annan än den
kommun inom vars område hamnen är belägen.
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I andra stycket anges att en kommuns uppgifter ska fullgöras av en eller
flera nämnder. Det ska också noteras att 6 kap. 7 § kommunallagen hindrar
att en kommun driver en egen gästhamn genom samma nämnd som utför
tillsynen eller godkänner avfallshanteringsplanen.
Det hittillsvarande andra stycket utgår till följd av den nya lydelsen av
6 kap. 4 §.
Tredje stycket motsvarar i sak det hittillsvarande andra stycket, men
gäller nu, liksom paragrafen i övrigt, endast för den tillsyn som utövas av
kommuner.
Förelägganden
5 b § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
enligt 3 kap. och för att de som omfattas av tillsynen ska fullgöra sina skyldigheter
enligt 3 kap. och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap.
Ett föreläggande får förenas med vite.

Paragrafen reglerar tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela
förelägganden. Den motsvarar i huvudsak de hittillsvarande 3 kap. 9 och
11 §§ som har upphört att gälla. Genom ändringen genomförs artikel 7.5 i
direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.5.
Förelägganden kan enligt första stycket för det första avse åtgärder som
behövs för att tillsynen avseende 3 kap. i sig ska kunna genomföras. Det
kan röra till exempel krav att ställa personal till förfogande vid tillsynen
och att tillhandahålla information eller handlingar. För det andra kan
förelägganden beslutas för att förmå den som omfattas av tillsynen att
uppfylla kraven som avses i 3 kap. och i föreskrifter som har meddelats
med stöd av kapitlet. Möjligheten till förelägganden utökas jämfört med
hittillsvarande regler på så sätt att föreläggandena kan avse samtliga
skyldigheter i 3 kap.
Enligt andra stycket får ett föreläggande förenas med vite.
Bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) om viten.
5 c § Ett beslut om föreläggande enligt 5 b § ska föregås av samråd med den
kommun eller den myndighet som enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av miljöbalken har det operativa tillsynsansvaret över den
verksamhet som föreläggandet avser.

Paragrafen innehåller krav på samråd före beslut om föreläggande.
Övervägandena finns i avsnitt 4.7.5.
I fall där kommunen enligt 5 a § utövar tillsyn över verksamheten krävs
inte något samråd för det fall tillsynen enligt denna lag och enligt
miljöbalken sker av samma nämnd.
Tillsynsförrättningar
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8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter till staten för
1. tillsyn,
2. provning och granskning av material och utrustning till fartyg,
3. ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, och
4. förande av ett hamnregister.

En kommun som utövar tillsyn enligt 5 a § får meddela föreskrifter om avgifter
för tillsynen, för godkännande av planer för mottagning och hantering av avfall
från fartyg och för övrig ärendehandläggning.

Paragrafen innehåller bemyndiganden om att meddela föreskrifter om
avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.3 och 4.8.
I första stycket läggs en ny punkt 4 till, genom vilken det möjliggörs
föreskrifter om avgifter för förande av ett hamnregister.
I ett nytt andra stycke införs en rätt för den kommun som utövar tillsyn
enligt 5 a § att meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen, godkännande
av planer och övrig ärendehandläggning.
Sanktionsavgift
11 a § Tillsynsmyndigheten ska påföra en sanktionsavgift vid överträdelser av
denna lag eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, om
överträdelsen avser skyldigheten att
1. ha en godkänd plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 8 §,
2. ha anordningar för mottagning av avfall från fartyg enligt 3 kap. 1–3 §§ eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av de paragraferna,
3. anmäla det avfall som ska lämnas i hamn enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 3 kap. 8 §,
4. lämna avfall från fartyget i hamn enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 8 §,
5. lämna kvitto på mottaget avfall enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 3 kap. 8 §,
6. rapportera uppgifterna på kvittot enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 8 §,
7. spara förhandsanmälan eller avfallsavlämningskvittot ombord enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 8 §.
Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Paragrafen är ny och behandlar vilka överträdelser som ska föranleda att
sanktionsavgift påförs. Sanktionsavgiftssystemet i paragrafen och de
efterföljande paragraferna innebär att kraven på sanktioner i artikel 16 i
direktivet uppfylls. Övervägandena finns i avsnitt 4.11.1 och 4.11.3.
Av första stycket framgår vid vilka överträdelser en sanktionsavgift ska
påföras. Skyldigheterna som avses i paragrafen anges i föreskrifter som får
meddelas med stöd av 3 kap. 8 §, utom när det gäller punkt 2 där
skyldigheten följer antingen direkt av 3 kap. 1 § eller av föreskrifter som
får meddelas med stöd av 3 kap. 1–3 §§.
Av andra stycket framgår att sanktionsavgifterna tillfaller staten.
11 b § Regeringen får meddela föreskrifter om sanktionsavgiftens storlek och
vem som ska påföras sanktionsavgiften.

Paragrafen är ny och bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om
sanktionsavgiftens storlek och vem som ska påföras avgiften.
Övervägandena finns i avsnitt 4.11.4.
Kravet i artikel 16 i direktivet att de sanktioner som medlemsstaten inför
ska vara effektiva, proportionella och avskräckande ska tillämpas även vid
fastställandet av de avgiftsnivåer som ska gälla vid överträdelser.
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Därutöver kan vid fastställande av avgiftsnivåerna beaktas exempelvis
överträdelsen allvarlighet, risken för miljöskada och fartygets storlek.
I normalfallet bör den som ansvarar för att uppfylla en viss skyldighet
också vara den som ska påföras sanktionsavgiften för överträdelse av
skyldigheten. Det kan dock inte uteslutas att det i vissa fall är lämpligare
att någon annan påförs avgiften. Exempelvis kan det tänkas att en
sanktionsavgift för överträdelser av skyldigheter som åligger befälhavaren
bör påföras någon annan, exempelvis befälhavarens arbetsgivare, eller
rederiet.
11 c § En sanktionsavgift får inte påföras för en överträdelse som omfattas av ett
föreläggande som har förenats med vite, om det har gjorts en ansökan om
utdömande av vitet.

Paragrafen reglerar frågan om sanktionsavgift när det finns ett
vitesföreläggande avseende samma överträdelse. Övervägandena finns i
avsnitt 4.11.1.
Hindret mot att en sanktionsavgift påförs uppkommer vid tidpunkten då
en domstolsprocess inleds genom ansökan om utdömande av vitet.
11 d § Tillsynsmyndigheten får helt eller delvis avstå från att ta ut
sanktionsavgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars
med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut avgiften.

Paragrafen är ny och behandlar förutsättningarna för jämkning av eller
avstående från att ta ut sanktionsavgiften. Övervägandena finns i
avsnitt 4.11.5.
En nedsättning av sanktionsavgiften får för det första ske om
överträdelsen är ringa. Med detta avses att överträdelsen rent objektivt är
liten, oavsett vilka förutsättningar eller vilken avsikt den enskilde har haft.
Om den negativa påverkan på miljön till följd av överträdelsen är
obefintlig eller mycket liten kan detta innebära att förutsättningar för
nedsättning finns. Likaså bör inte ett enskilt fel i exempelvis en i övrigt
uppfylld rapporteringsskyldighet medföra full avgift. En överträdelse av
de grundläggande skyldigheterna att ha en mottagningsanordning och att
lämna allt avfall i anordningen bör endast i undantagsfall kunna medföra
nedsättning på denna grund.
Vidare får en nedsättning ske om överträdelsen är ursäktlig. Nedsättning
på denna grund kan alltså ske till följd av omständigheter hos den som är
ansvarig att uppfylla det aktuella kravet. Vid plötslig sjukdom kan
exempelvis denna grund vara tillämplig. Utrymmet för nedsättning på
grund av okunskap om regleringen bör dock vara begränsat.
Nedsättning av avgiften kan slutligen ske om det med hänsyn till
omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut avgiften. Om ett
påförande av full avgift medför ekonomiska svårigheter för ett litet rederi
kan förutsättningar finnas för nedsättning på denna grund. Det kan vidare
tänkas att mycket små rederier eller mycket små hamnar av resursskäl kan
ha svårt att tillgodogöra sig den nya lagstiftningen och uppfylla kraven,
åtminstone en tid direkt efter ikraftträdandet av lagändringarna, och att det
därför kan anses oskäligt att ta ut full avgift.
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Möjligheten att sätta ned sanktionsavgiften helt bör dock utnyttjas
återhållsamt och i princip endast tillämpas när det framgår att det på grund
av någon omständighet som ligger utanför den ansvariges kontroll har varit
omöjligt att uppfylla den aktuella skyldigheten.
11 e § En sanktionsavgift får endast beslutas om den som avgiften gäller har
getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att överträdelsen ägde rum.

Paragrafen är ny och behandlar förutsättningarna för att en sanktionsavgift
ska få beslutas. Övervägandena finns i avsnitt 4.11.5.
Paragrafen innebär att om kommunikation enligt förvaltningslagen
(2017:900) med den som avgiften ska tas ut av inte har gjorts inom två år
från den dag då överträdelsen ägde rum, får en sanktionsavgift inte tas ut.
Bevisbördan för att kommunikation har genomförts ligger på
tillsynsmyndigheten.
11 f § En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar efter
det att ett beslut om avgiften har fått laga kraft eller inom den längre tid som anges
i beslutet.

Paragrafen är ny och reglerar inom vilken tid en sanktionsavgift ska
betalas. Övervägandena finns i avsnitt 4.11.6.
11 g § Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om
avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 11 e §.

Paragrafen är ny och behandlar när ett beslut om sanktionsavgift får
verkställas. Övervägandena finns i avsnitt 4.11.6.
11 h § Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 11 e §,
ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Paragrafen är ny och behandlar indrivning av en obetald sanktionsavgift.
Övervägandena finns i avsnitt 4.11.6.
11 i § En sanktionsavgift behöver inte betalas om beslutet inte har verkställts
inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Paragrafen är ny och reglerar preskription av beslut om att påföra
sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 4.11.6.

7 kap. Särskilda åtgärder mot förorening
Förbud och förelägganden beträffande fartyg
6 a § Regeringen får meddela sådana föreskrifter om förbud för fartyg att anlöpa
svensk hamn som följer av ett direktiv eller en förordning som antagits inom
Europeiska unionen eller av något internationellt avtal eller motsvarande som
Sverige har ingått.
Om ett fartyg har förbjudits att anlöpa svensk hamn enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av första stycket, får Transportstyrelsen även förbjuda svenska
hamnar att ta emot det fartyget. Detsamma gäller om fartyget har förbjudits att
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anlöpa hamn med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 530/2012 av den 13 juni 2012 om ett påskyndat införande av krav på
dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov, i den
ursprungliga lydelsen.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande till regeringen att meddela
föreskrifter om förbud för fartyg att anlöpa svensk hamn och ett
bemyndigande till Transportstyrelsen att förbjuda hamnar att ta emot
fartyg som har förbjudits att anlöpa svensk hamn. Övervägandena finns i
avsnitt 6.1.
Hänvisningen till EU-förordningen i andra stycket ändras till
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 530/2012, som har
ersatt en tidigare förordning. Den nya förordningen har i sak samma
innehåll i de delar som regleras i paragrafen. Ändringen av hänvisningen
medför därför inte att någon skillnad i sak uppstår. Hänvisningen är statisk,
dvs. den görs till den nya EU-förordningen i den ursprungliga lydelsen.
6 b § Om ett fartyg inte följer föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap.
8 § 1, får Transportstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer
förbjuda fartyget att avgå från en svensk hamn.

Paragrafen behandlar förbud för fartyg att avgå från en hamn om
skyldigheter att lämna olja eller andra skadliga ämnen i hamn inte har
följts. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.5.
Det hittillsvarande andra stycket tas bort.
7 § Beslut enligt 4, 5, 6 a eller 6 b § om förbud ska innehålla uppgift om de
åtgärder som ska vidtas för rättelse. Beslut om föreläggande enligt 4 eller 5 § ska
innehålla uppgift om den tid inom vilken åtgärderna ska vara vidtagna.

Paragrafen anger vilka uppgifter som beslut enligt uppräknade paragrafer
i kapitlet ska innehålla. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.4.
Hänvisningen till 6 b § ändras till följd av den paragrafens nya lydelse.
Någon skillnad i sak uppstår inte.

9 kap. Överklagande m.m.
2 § Följande beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:
– beslut som har fattats av Transportstyrelsen som rör en sådan fråga som avses
i 3 kap. 9 §, 6 kap. 5 b och 11 a–i §§ och 7 kap. 4 § första stycket och 5, 6, 6 a och
6 b §§,
– beslut som har fattats av en kommun som rör en sådan fråga som avses i 3 kap.
9 § och 6 kap. 5 b och 11 a-i §§.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i andra frågor som avses i 1–7 kap. får överklagas hos
1. Transportstyrelsen, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som
inte är central förvaltningsmyndighet och inte heller kommunal myndighet, eller
2. regeringen, om beslutet har meddelats av Transportstyrelsen eller av en annan
myndighet som är central förvaltningsmyndighet.

I paragrafen anges vilka beslut som får överklagas och till vem som
överklagande sker. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.1 och 4.11.7.
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Första stycket ändras så att även beslut som rör godkännande av en
hamns avfallshanteringsplan och beslut om att påföra sanktionsavgift får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Stycket ändras också så att
även en kommuns beslut när det gäller dessa typer av ärenden, samt en
kommuns förelägganden vid tillsyn över fritidsbåtshamnar, överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.
6 § Kustbevakningens
beslut
och
domstols
dom
varigenom
vattenföroreningsavgift påförs får verkställas genast, om inte annat förordnas eller
säkerhet ställs för avgiftsskyldighetens fullgörande. Om verkställigheten gäller i
övrigt vad som föreskrivs i utsökningsbalken om allmänt mål. Utmätt egendom får
dock inte säljas utan gäldenärens samtycke, förrän beslutet eller domen har vunnit
laga kraft.
Andra beslut i frågor som avses i 1–8 kap., dock inte beslut om sanktionsavgift,
gäller omedelbart, om inte något annat föreskrivs i beslutet. I fråga om beslut som
ska underställas Transportstyrelsen eller Kustbevakningen kan Transportstyrelsen
eller Kustbevakningen förordna att beslutet tills vidare inte ska gälla.

Paragrafen behandlar vilka beslut som får verkställas genast eller gäller
omedelbart. Övervägandena finns i avsnitt 4.11.6.
Andra stycket ändras så att beslut om att påföra sanktionsavgift inte
gäller omedelbart.

10 kap. Ansvar m.m.
3 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot
1. en föreskrift om begränsning av eller förbud mot trafik eller läktring av
skadliga ämnen som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 eller 2 §,
2. ett förbud eller föreläggande i fråga om ett fartyg som har meddelats med stöd
av 7 kap. 4 eller 5 §,
3. ett förbud i fråga om ett fartyg som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 a §, eller
4. ett beslut om förbud för fartyg att anlöpa svensk hamn som har meddelats med
stöd av förordning (EU) nr 530/2012 om ett påskyndat införande av krav på
dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov, i den
ursprungliga lydelsen.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i
avsnitt 6.1.
Punkt 4 ändras så att punkten behandlar straff för överträdelser av beslut
som har meddelats med stöd av EU-förordningen nr 530/2012 som har
ersatt en tidigare EU-förordning med samma innehåll i sak i de delar som
avses i straffbestämmelsen. Hänvisningen är statisk, dvs. den görs till den
nya EU-förordningen i den ursprungliga lydelsen.
4 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms
1. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg i strid
med ett förbud som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 §,
2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift
a) om hantering av skadliga ämnen som har meddelats med stöd av 4 kap. 3 §,
b) om dagböcker och andra handlingar som har meddelats med stöd av 5 kap.
1 §, eller
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c) om skyldighet att rapportera utsläpp och andra händelser eller att lämna
uppgifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 §,
3. den som uppsåtligen bryter mot föreskriften i 5 kap. 2 § första stycket om
skyldighet att hålla dagbok och andra handlingar tillgängliga,
4. ett fartygs redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter
att se till att fartyget genomgår sådan besiktning som anges i 6 kap.1 §.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i
avsnitt 4.11.1.
Den hittillsvarande punkten 1 tas bort. De kvarvarande punkterna
numreras om.
5 § Till böter döms
1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot lastning,
reparation eller annan verksamhet enligt 3 kap. 6 § eller bryter mot en föreskrift
som har meddelats med stöd av samma paragraf,
2. den som uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift till en tillsynsmyndighet för att
få ett certifikat som utfärdas med stöd av denna lag eller för att få giltighetstiden
för ett sådant certifikat förlängd,
3. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift
om märkning av olja som har meddelats med stöd av 7 kap. 11 § första stycket.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i
avsnitt 4.11.1.
I paragrafen tas de hittillsvarande punkterna 1 och 5 bort. De
kvarvarande punkterna numreras om. Vidare ändras den nya punkten 1 så
att det hittillsvarande ansvaret vid överträdelse av uppgiftsskyldigheten i
3 kap. 6 § första stycket tas bort. De nya punkterna 2 och 3 är oförändrade
till sitt innehåll.
6 § Ett fartygs redare eller ägare ska göra vad som skäligen kan fordras för att
förhindra någon av följande gärningar:
1. utsläpp av ett skadligt ämne i strid med ett förbud som gäller enligt 2 kap. 2 §
första stycket eller mot 2 kap. 4 § eller i strid med en föreskrift som har meddelats
med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket eller 2 kap. 3 §,
2. åsidosättande av en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 eller
3 § eller 7 kap. 1, 2 eller 11 §,
3. överträdelse av ett förbud eller ett föreläggande som har meddelats med stöd
av 7 kap. 4, 5 eller 6 § eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd
av 7 kap. 6 a §, eller
4. användning av ett fartyg i strid med ett beslut som har meddelats med stöd av
förordning (EU) nr 530/2012 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov
eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov, i den ursprungliga
lydelsen.
Om fartygets redare eller ägare inte gör vad som skäligen kan fordras för att
förhindra någon av gärningarna i första stycket döms han eller hon som om han
eller hon själv hade begått gärningen.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i
avsnitt 6.1.
De hittillsvarande punkterna 4 och 5 tas bort. Innehållet förs i stället till
punkterna 2 och 3. De efterföljande punkterna numreras om. Därutöver
görs redaktionella ändringar.
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Punkt 4 ändras så att punkten behandlar straff för överträdelser av beslut
som har meddelats med stöd av EU-förordningen nr 530/2012 som har
ersatt en tidigare EU-förordning med samma innehåll i sak i de delar som
avses i straffbestämmelsen. Hänvisningen är statisk, dvs. den görs till den
nya EU-förordningen i den ursprungliga lydelsen.

8.2

Förslaget till lag om ändring i
fartygssäkerhetslagen (2003:364)

5 kap. Tillsyn
Tillsynsförrättningar
4 a § En dokumentationskontroll ska göras av fartyg som omfattas av krav på
egenkontroll enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § 7. Vid
kontrollen ska tillsynsmyndigheten pröva om fartyget motsvarar föreskrivna krav
med ledning av de handlingar som ska finnas för fartyget enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Paragrafen behandlar dokumentationskontroll av fartyg. Övervägandena
finns i avsnitt 6.2.
I paragrafen ändras hänvisningen till 7 kap. 6 § till att avse punkten 7 i
den paragrafen med anledning av ändringar som gjordes genom
proposition 2018/19:116.

8 kap.
2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter för att få ett dokument om
godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat som utfärdas enligt denna lag,
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 § eller enligt förordning
(EG) nr 336/2006 eller för att få giltighetstiden för ett sådant dokument eller
certifikat förlängd,
2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett
fartyg till sjöfart utan att ha ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation, ett
certifikat eller en annan handling som ska ha utfärdats för rederiet, fartyget, dess
utrustning, lastning eller säkerhetsorganisation enligt denna lag, enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen eller enligt förordning (EG) nr 336/2006,
3. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett
fartyg eller dess utrustning i strid med någon bestämmelse i ett dokument om
godkänd säkerhetsorganisation, ett certifikat eller en annan handling som avses i
2,
4. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett
fartyg till sjöfart utan att det är försett med föreskrivna fribordsmärken,
5. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att
göra vad som skäligen kan fordras för att förhindra att den som ingår i
säkerhetsbesättningen och tillhör däcks- eller maskinpersonalen utan tillstånd
anställs av någon annan än redaren eller ägaren,
6. befälhavare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framför ett fartyg i strid
med vad som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemanningsföreskrifter,
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7. redare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att göra vad som
skäligen kan fordras för att förhindra att fartyget framförs i strid med vad som
gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemanningsföreskrifter,
8. redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till att
fartyget undergår tillsyn eller redare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
underlåter att se till att rederiverksamhet undergår tillsyn enligt denna lag, enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt förordning (EG) nr
336/2006,
9. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots när han eller
hon är skyldig att göra det på grund av en särskild föreskrift, och
10. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om
skyldighet att lämna uppgifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § 5.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i
avsnitt 6.2.
I punkt 10 ändras hänvisningen till 7 kap. 6 § till att avse punkten 5 i den
paragrafen med anledning av ändringar som gjordes genom proposition
2018/19:116.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/883
av den 17 april 2019
om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv
2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och
av följande skäl:
(1)

Unionens havspolitik syftar till att säkerställa en hög säkerhets- och miljöskyddsnivå. Detta kan uppnås genom att
internationella konventioner, koder och resolutioner iakttas samtidigt som friheten för sjöfarten i enlighet med
Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) bibehålls.

(2)

Förenta nationernas mål för hållbar utveckling nr 14 uppmärksammar hoten från havsföroreningar, tillförsel av
näringsämnen, resursutarmning och klimatförändringar, som alla i första hand är orsakade av människan. Dessa
hot ökar trycket på miljösystemen, som den biologiska mångfalden och den naturliga infrastrukturen, och ger
upphov till globala socioekonomiska problem, bland annat hälso- och säkerhetsrisker och ekonomiska risker.
Unionen måste arbeta för att skydda marina arter och för att stödja de människor som är beroende av haven,
oavsett om det är för arbete, resurser eller fritidsaktiviteter.

(3)

Den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (nedan kallad Marpolkonventionen)
föreskriver allmänna förbud mot utsläpp från fartyg till havs, men reglerar också villkoren för när vissa typer
av avfall får släppas ut i den marina miljön. Enligt Marpolkonventionen ska de fördragsslutande parterna säkerställa
tillhandahållandet av adekvata mottagningsanordningar i hamn.

(4)

Unionen har genomfört delar av Marpolkonventionen genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/59/EG (4), genom att följa en hamnbaserad strategi. Direktiv 2000/59/EG syftar till att förena intresset av
smidiga sjötransporter med skyddet av den marina miljön.

(5)

Under de senaste två årtiondena har Marpolkonventionen och dess bilagor genomgått betydande ändringar, och
genom dessa ändringar har strängare normer samt förbud mot avfallsutsläpp från fartyg till havs införts.

(6)

I bilaga VI till Marpolkonventionen infördes utsläppsnormer för nya avfallskategorier, i synnerhet resterna från
avgasreningssystem, bestående av både slam och avtappningsvatten. Dessa avfallskategorier bör inkluderas i detta
direktivs tillämpningsområde.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EUT C 283, 10.8.2018, s. 61.
EUT C 461, 21.12.2018, s. 220.
Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 april 2019.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygs
genererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81).
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(7)

Medlemsstaterna bör fortsätta att inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) arbeta för att på ett uttöm
mande sätt beakta miljöpåverkan av avloppsvattenutsläpp från öppna skrubbrar, inbegripet åtgärder för att mot
verka eventuell påverkan.

(8)

Medlemsstaterna bör uppmuntras att besluta om lämpliga åtgärder i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/60/EG (5), inbegripet förbud mot utsläpp av avloppsvatten från öppna skrubbrar och vissa lastrester i
sina territorialvatten.

(9)

Den 1 mars 2018 antog IMO den reviderade Consolidated Guidance for port reception facility providers and users
(MEPC.1/Circ. 834/Rev.1) (nedan kallad IMO:s konsoliderade vägledning), som inkluderar standardformatet för avfall
sanmälan, avfallsavlämningskvitto och rapportering om påstådda brister vid mottagningsanordningar i hamnar
samt rapporteringskrav för mottagningsanordningar för avfall.

(10)

Trots denna utveckling av regelverket förekommer fortfarande utsläpp av avfall till havs till stora miljömässiga,
sociala och ekonomiska kostnader. Detta beror på en kombination av olika faktorer, nämligen att adekvata
mottagningsanordningar inte alltid är tillgängliga i hamnar, att genomdrivandet ofta är otillräckligt och att det
finns en brist på incitament att avlämna avfall på land.

(11)

Direktiv 2000/59/EG har bidragit till att allt större avfallsvolymer har avlämnats till mottagningsanordningar i
hamn, bland annat genom att säkerställa att fartyg bidrar till kostnaderna för anordningarna oavsett deras faktiska
användning av dessa anordningar, och har därigenom hjälpt till att minska avfallsutsläppen till havs, vilket fram
kom i den utvärdering av det direktivet som genomfördes inom ramen för programmet om lagstiftningens
ändamålsenlighet och resultat (nedan kallad Refit-utvärderingen).

(12)

Refit-utvärderingen har också visat att direktiv 2000/59/EG inte har varit helt effektivt på grund av bristande
överensstämmelse med ramen för Marpolkonventionen. Dessutom har medlemsstaterna utvecklat olika tolkningar
av de viktigaste begreppen i det direktivet, t.ex. tillgång till adekvata anordningar, förhandsanmälan av avfall,
obligatorisk avlämning av avfall till mottagningsanordningar i hamn och undantag för fartyg i tidtabellsbunden
trafik. I Refit-utvärderingen efterlystes ytterligare harmonisering av dessa begrepp och fullständig anpassning till
Marpolkonventionen för att undvika onödiga administrativa bördor både för hamnarna och för hamnanvändarna.

(13)

I syfte att anpassa Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG (6) till de relevanta bestämmelserna om
utsläppsnormer i Marpolkonventionen bör kommissionen bedöma om det är önskvärt att se över det direktivet,
särskilt genom att utvidga dess tillämpningsområde.

(14)

Unionens havspolitik bör syfta till en hög skyddsnivå för den marina miljön med hänsyn tagen till mångfalden av
havsområden i unionen. Den bör bygga på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att förstöring av den
marina miljön företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala.

(15)

Detta direktiv bör vara av betydelse för tillämpningen av central miljölagstiftning och de viktigaste miljöprinciperna
när det gäller hamnar och hanteringen av avfall från fartyg. I synnerhet är Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/56/EG (7) och direktiv 2008/98/EG (8) relevanta instrument i detta avseende.

(16)

I direktiv 2008/98/EG fastställs de viktigaste principerna för avfallshantering, inklusive principen om att förorenaren
betalar och avfallshierarkin, som förespråkar återanvändning av avfall samt materialåtervinning framför andra
former av återvinning och bortskaffande av avfall och kräver inrättande av system för separat insamling av avfall.
Dessutom är begreppet utökat producentansvar en vägledande princip i unionens avfallsrätt, på grundval av vilken
tillverkarna är ansvariga för sina produkters inverkan på miljön under produkternas hela livscykel. Dessa skyldig
heter gäller även för hanteringen av avfall från fartyg.

(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder
på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och om
införande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott (EUT L 255, 30.9.2005, s. 11).
(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv
(EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
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(17)

Separat insamling av avfall från fartyg, inklusive övergivna fiskeredskap, är nödvändig för att säkerställa fortsatt
återvinning av detta avfall så att det kan förberedas för återanvändning eller materialåtervinning i senare led av
avfallshanteringskedjan och för att förhindra att det orsakar skada för marint djurliv och marina miljöer. Avfall
sorteras ofta ombord på fartyg i enlighet med internationella normer och standarder, och unionsrätten bör
säkerställa att dessa insatser för avfallssortering ombord inte undergrävs av att det saknas arrangemang för separat
insamling på land.

(18)

Varje år hamnar en avsevärd mängd plast i unionens hav. I de flesta havsområden kommer majoriteten av det
marina skräpet från landbaserad verksamhet, men även sjöfartsbranschen, inbegripet fiske- och fritidssektorerna,
bidrar i betydande omfattning med utsläpp av avfall, inbegripet plastavfall och övergivna fiskeredskap, som går
direkt ut i havet.

(19)

I direktiv 2008/98/EG uppmanas medlemsstaterna att hejda uppkomsten av marint skräp som ett bidrag till
Förenta nationernas mål för hållbar utveckling att förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet.

(20)

I kommissionens meddelande av den 2 december 2015 med titeln Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den
cirkulära ekonomin, erkänns den särskilda roll som direktiv 2000/59/EG hade att spela i detta avseende, genom att
säkerställa tillgången till adekvata anordningar för mottagning av avfall, och genom att innehålla åtgärder för både
rätt incitamentsnivå och genomdrivande av avfallsavlämning till anordningarna på land.

(21)

Offshoreanläggningar är en av de havsbaserade källorna till marint skräp. Medlemsstaterna bör därför besluta om
lämpliga åtgärder avseende avfallsavlämning från offshoreanläggningar som för deras flagg eller drivs i deras vatten,
eller både och, samt säkerställa efterlevnad av de stränga utsläppsnormer för offshoreanläggningar som fastställs i
Marpolkonventionen.

(22)

Avfall, särskilt plastavfall, från floder är en av huvudkällorna till marint skräp, och häri ingår utsläpp från fartyg i
inlandssjöfart. Stränga utsläpps- och avlämningsnormer bör därför gälla för dessa fartyg. Som det nu är fastställs
dessa regler av relevant flodkommission. Inlandshamnar omfattas emellertid av unionens avfallsrätt. I syfte att
fortsätta arbetet med att harmonisera lagstiftningsramen för unionens inre vattenvägar uppmanas kommissionen
att utvärdera ett unionssystem för utsläpps- och avlämningsnormer för fartyg i inlandssjöfart, med beaktande av
konventionen av den 9 september 1996 om insamling, deponering och mottagande av avfall som genererats vid
sjöfart på Rhen och inre vattenvägar.

(23)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (9) ska unionsfiskefartyg ha utrustning ombord för bärgning av
förlorade redskap. Om redskap förloras ska fartygets befälhavare försöka bärga dem så fort som möjligt. Om
de förlorade redskapen inte kan bärgas ska fartygets befälhavare underrätta myndigheterna i dess flaggmedlemsstat
inom 24 timmar. Flaggmedlemsstaten ska därefter informera den behöriga myndigheten i kustmedlemsstaten.
Informationen inbegriper fiskefartygets externa registreringsnummer och namn, typen av och position för redskap
som förlorats samt vilka åtgärder som vidtagits för att bärga dem. Undantag kan göras för fiskefartyg med en längd
under 12 meter. Enligt förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
1224/2009 ska fiskefartygens rapportering ske i en elektronisk loggbok, och medlemsstaterna är skyldiga att samla
in och registrera information om förlorade redskap och på begäran lämna den till kommissionen. Den information
som samlas in och finns tillgänglig på avfallsavlämningskvitton för passivt uppfiskat avfall i enlighet med detta
direktiv skulle också kunna rapporteras på detta sätt.

(24)

Enligt den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, som
antogs den 13 februari 2004 av IMO och som trädde i kraft den 8 september 2017, är alla fartyg skyldiga att
genomföra förfaranden för barlastvattenhantering i enlighet med IMO:s normer, och hamnar och terminaler som
anvisats för rengöring och reparation av barlastvattentankar måste tillhandahålla lämpliga anordningar för motta
gande av sediment.

(9) Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002,
(EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG)
nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93,
(EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
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(25)

En mottagningsanordning i hamn anses vara adekvat om den kan tillgodose behoven hos de fartyg som normalt
använder hamnen utan att orsaka onödigt dröjsmål, vilket också specificeras i IMO:s konsoliderade vägledning och
i IMO:s riktlinjer för säkerställande av att mottagningsanordningar för avfall i hamn är adekvata (resolution
MEPC.83(44)). Begreppet adekvat relaterar dels till driftsförhållandena vid anordningen med hänsyn till användar
nas behov, dels till miljöledningen vid anordningarna i enlighet med unionens avfallsrätt. Det kan i vissa fall vara
svårt att bedöma om en mottagningsanordning i hamn som är belägen utanför unionen uppfyller en sådan
standard.

(26)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (10) ska matavfall som härrör från trans
portmedel i internationell trafik förbrännas eller bortskaffas genom nedgrävning i godkänd deponi, inbegripet avfall
från fartyg som anlöper unionshamnar och som kan ha varit i kontakt med animaliska biprodukter ombord. För
att detta krav inte ska begränsa förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall från fartyg, bör
insatser göras i överensstämmelse med IMO:s konsoliderade vägledning för att förbättra avfallssorteringen så att
potentiell förorening av avfall, exempelvis förpackningsavfall, kan undvikas.

(27)

Enligt förordning (EG) nr 1069/2009, jämförd med kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (11), räknas inte
resor inom unionen som transport i internationell trafik och matavfall från sådana resor behöver inte förbrännas.
Sådana resor inom unionen anses dock vara internationella resor enligt internationell sjöfartslagstiftning (Marpol
konventionen och den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (Solas)). För att
säkerställa konsekvens i unionsrätten bör definitionerna i förordning (EG) nr 1069/2009 följas när omfattningen
och behandlingen av matavfall som härrör från transportmedel i internationell trafik fastställs i detta direktiv,
jämfört med förordning (EU) nr 142/2011.

(28)

För att säkerställa adekvata mottagningsanordningar i hamn är utveckling, genomförande och omprövning av
planen för mottagande och hantering av avfall av grundläggande betydelse, på grundval av samråd med alla
berörda aktörer. Av praktiska och organisatoriska skäl kan närbelägna hamnar i samma geografiska region vilja
utveckla en gemensam plan som omfattar tillgång till mottagningsanordningar i varje hamn som omfattas av den
planen och samtidigt erbjuder en gemensam administrativ ram.

(29)

Det kan vara en utmaning att anta och övervaka planer för mottagande och hantering av avfall för små, ickekommersiella hamnar, till exempel förtöjningsområden och småbåtshamnar, som tar emot lite trafik, bestående
endast av fritidsbåtar, eller som bara används under en del av året. Avfallet från dessa små hamnar hanteras
normalt av det kommunala avfallshanteringssystemet i enlighet med principerna i direktiv 2008/98/EG. För att inte
överbelasta de lokala myndigheterna och för att underlätta avfallshanteringen i sådana små hamnar, bör det räcka
att avfallet från sådana hamnar inkluderas i det kommunala avfallsflödet och hanteras i enlighet därmed, att
hamnen ger hamnanvändare information om avfallsmottagning, och att undantagna hamnar rapporteras i det
elektroniska systemet så att övervakningen kan minimeras.

(30)

För att på ett effektivt sätt hantera problemet med marint skräp är det av grundläggande betydelse att vidta
åtgärder för rätt incitamentsnivå för avlämning av avfall, särskilt avfall enligt definitionen i bilaga V till Marpol
konventionen (nedan kallat avfall som omfattas av bilaga V till Marpolkonventionen), till mottagningsanordningar i
hamn. Detta kan uppnås genom ett kostnadstäckningssystem som kräver tillämpning av en indirekt avgift. Den
indirekta avgiften bör betalas utan hänsyn till avlämningen av avfall och bör ge rätt till avlämning av avfallet utan
några ytterligare direkta avgifter. Fiske- och fritidssektorerna bör, med tanke på deras bidrag till uppkomsten av
marint skräp, bör också vara föremål för den indirekta avgiften. Om ett fartyg avlämnar en exceptionellt stor
mängd avfall som omfattas av bilaga V till Marpolkonventionen, i synnerhet driftsavfall, som överskrider den
maximala särskilda lagringskapacitet för avfall som anges i formuläret för förhandsanmälan om avlämning av avfall
får bör det dock vara möjligt att dessutom ta ut en direkt avgift för att säkerställa att kostnaderna för mottagning
av denna exceptionella avfallsmängd inte medför en oproportionerlig börda för en hamns kostnadstäcknings
system. Detta kan också vara fallet om den deklarerade särskilda lagringskapaciteten är överdriven eller orimlig.

(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).
(11) Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet för
ordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det
direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).
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(31)

I vissa medlemsstater har system inrättats för att tillhandahålla alternativ finansiering av kostnader för insamling
och hantering på land av fiskeredskapsavfall och passivt uppfiskat avfall, bland annat system för fiske av skräp.
Sådana initiativ bör välkomnas, och medlemsstaterna bör uppmuntras att komplettera de kostnadstäckningssystem
som inrättats i enlighet med detta direktiv med system för fiske av skräp i syfte att täcka kostnaderna för passivt
uppfiskat avfall. Som sådana bör dessa kostnadstäckningssystem, som baseras på tillämpningen av en sådan
indirekt avgift på 100 % för avfall som omfattas av bilaga V till Marpolkonventionen, exklusive lastrester, inte
avskräcka fiskehamnar att delta i befintliga system för passivt uppfiskat avfall.

(32)

Ett fartygs avgifter bör sänkas för de fartyg som är utformade, utrustade eller drivs på ett sätt som minimerar avfall,
i överensstämmelse med vissa kriterier som ska utarbetas genom genomförandebefogenheter som tilldelas kom
missionen, i enlighet med IMO-riktlinjer för genomförandet av bilaga V till Marpolkonventionen och med stan
darder som utarbetats av Internationella standardiseringsorganisationen. Minskning och effektiv materialåtervinning
av avfall kan framför allt uppnås genom effektiv avfallssortering ombord i linje med de riktlinjerna och stan
darderna.

(33)

På grund av den typ av handel som bedrivs, vilken kännetecknas av täta hamnanlöp, drabbas närsjöfarten under
det rådande systemet av betydande kostnader för avlämning av avfall till mottagningsanordningar i hamn, eftersom
det är nödvändigt att betala en avgift vid varje hamnanlöp. Trafiken är inte heller tillräckligt tidtabellsbunden eller
regelbunden för att vara berättigad till undantag från betalning och avlämning av avfall på dessa grunder. För att
begränsa den ekonomiska bördan för sektorn bör en nedsatt avgift tas ut för fartyg, baserat på den typ av trafik
fartygen används i.

(34)

Lastrester förblir lastägarens egendom efter lossning av lasten i terminalen, och kan ha ett ekonomiskt värde. Av
denna anledning bör lastrester inte ingå i kostnadstäckningssystemen och tillämpningen av den indirekta avgiften.
Avgifterna för avlämning av lastrester bör betalas av den som använder mottagningsanordningen i hamn, såsom
anges i avtalen mellan berörda parter eller i andra lokala överenskommelser. Lastrester inbegriper även rester av
oljehaltig last eller skadlig flytande last efter rengöring, vilka omfattas av utsläppsnormerna i bilagorna I och II till
Marpolkonventionen och som under vissa omständigheter, i enlighet med dessa bilagor, inte måste avlämnas i
hamn för att undvika onödiga driftskostnader för fartyg och trafikstockningar i hamnarna.

(35)

Medlemsstaterna bör uppmuntra avlämning av lastrester från tankrengöring som innehåller högviskosa, svårned
brytbara flytande ämnen, möjligen genom lämpliga ekonomiska incitament.

(36)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 (12) omfattar tillhandahållandet av mottagningsanord
ningar i hamn som en tjänst inom ramen för dess tillämpningsområde. Den innehåller regler om insyn när det
gäller de avgiftssystem som tillämpas för användningen av hamntjänster, om samråd med hamnanvändare och om
rutiner för hantering av klagomål. Detta direktiv går utöver den ram som fastställs i den förordningen genom att
tillhandahålla mer detaljerade krav för utformningen och driften av kostnadstäckningssystemen för mottagnings
anordningar i hamn för avfall från fartyg och för insynen i kostnadsstrukturen.

(37)

Förutom att skapa incitament till avlämning av avfall är ett effektivt genomdrivande av avlämningsskyldigheten av
största vikt och bör följa en riskbaserad strategi för vilken en riskbaserad målinriktningsmekanism för unionen bör
inrättas.

(38)

Ett av de största hindren för ett effektivt genomdrivande av avlämningsskyldigheten har varit skillnaderna i
medlemsstaternas tolkning och genomförande av undantaget baserat på tillräcklig lagringskapacitet. För att undvika
att tillämpningen av detta undantag undergräver direktivets huvudsyfte bör det specificeras ytterligare, särskilt i
fråga om nästa anlöpshamn, och tillräcklig lagringskapacitet bör fastställas på ett harmoniserat sätt på grundval av
gemensamma metoder och kriterier. I fall där det är svårt att avgöra om det finns adekvata mottagningsanord
ningar i hamnar utanför unionen är det viktigt att den behöriga myndigheten noga överväger tillämpningen av
undantaget.

(12) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av
hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EUT L 57, 3.3.2017, s. 1).
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(39)

Det finns ett behov av ytterligare harmonisering av systemet med undantag för fartyg som används i tidtabells
bunden trafik med täta och regelbundna hamnanlöp, i synnerhet klargörande av termer som används och villkoren
för dessa undantag. Refit-utvärderingen och konsekvensbedömningen har visat att bristen på harmonisering av
villkoren för och tillämpningen av undantag har lett till en onödig administrativ börda för fartyg och hamnar.

(40)

Övervakning och genomdrivande bör underlättas genom ett system som bygger på elektronisk rapportering och
elektroniskt informationsutbyte. I detta syfte bör det befintliga informations- och tillsynssystem som inrättats enligt
direktiv 2000/59/EG vidareutvecklas och bör fortsätta att användas på grundval av befintliga elektroniska data
system, i synnerhet unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet) som inrättats genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (13) och inspektionsdatabasen (Thetis) som inrättats genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG (14). Ett sådant system bör även omfatta information om
tillgängliga mottagningsanordningar i de olika hamnarna.

(41)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU (15) förenklas och harmoniseras de administrativa
förfaranden som gäller för sjöfarten genom en mer allmän användning av elektronisk informationsöverföring
och en rationalisering av rapporteringsformaliteterna. I Vallettaförklaringen om prioriteringar för EU:s sjöfarts
politik fram till 2020, som stöddes av rådet i dess slutsatser av den 8 juni 2017, uppmanades kommissionen att
föreslå en lämplig uppföljning av översynen av det direktivet. Ett offentligt samråd om rapporteringsformaliteter
för fartyg genomfördes av kommissionen mellan den 25 oktober 2017 och den 18 januari 2018. Den 17 maj
2018 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet ett förslag till förordning om inrättande av en enda
kontaktpunkt för europeisk sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU.

(42)

Enligt Marpolkonventionen ska de avtalsslutande parterna ha uppdaterad information om sina mottagningsanord
ningar i hamn och överlämna denna information till IMO. För detta ändamål har IMO inrättat en databas med
information om mottagningsanordningar i hamn inom sitt globala integrerade sjöfartsinformationssystem (nedan
kallat Gisis).

(43)

I IMO:s konsoliderade vägledning föreskriver IMO rapportering av påstådda brister hos mottagningsanordningar i
hamn. Enligt det förfarandet bör ett fartyg rapportera sådana brister till flaggstatens administration, som i sin tur
ska informera IMO och hamnstaten om händelsen. Hamnstaten bör granska rapporten och vidta lämpliga åtgärder
samt informera IMO och den rapporterande flaggstaten. Rapportering av denna information om påstådda brister
direkt till det informations-, övervaknings- och tillsynssystem som föreskrivs i detta direktiv skulle möjliggöra
efterföljande överföring av denna information till Gisis, och befria medlemsstaterna i deras egenskap av flaggstater
och hamnstater från sin rapporteringsskyldighet gentemot IMO.

(44)

Undergruppen för mottagningsanordningar i hamn, som inrättades inom ramen för det europeiska forumet för
hållbar sjötransport, och som fört samman ett brett spektrum av experter inom området föroreningar förorsakade
av fartyg och hantering av avfall från fartyg, ajournerade sig i december 2017 inför inledningen av de inter
institutionella förhandlingarna. Eftersom den undergruppen gav kommissionen värdefull vägledning och sakkun
skap vore det önskvärt att inrätta en liknande expertgrupp med mandat att utbyta erfarenheter av genomförandet
av detta direktiv.

(45)

Det är viktigt att eventuella sanktioner som fastställs av medlemsstaterna genomförs korrekt och att de är effektiva,
proportionella och avskräckande.

(46)

Goda arbetsvillkor för hamnpersonal som arbetar vid mottagningsanordningar i hamn är ytterst viktigt för att
skapa en säker, effektiv och socialt ansvarstagande sjöfartssektor som kan locka kompetenta arbetstagare och
säkerställa lika villkor över hela Europa. Grundläggande utbildning och fortbildning av personal är avgörande
för att säkerställa tjänstekvalitet och skydd för arbetstagare. Hamnmyndigheter och myndigheter som ansvarar för
mottagningsanordningar i hamn ska säkerställa att all personal erhåller nödvändig utbildning för att förvärva den
kunskap som krävs för deras arbete, med särskilt fokus på hälso- och säkerhetsaspekter i samband med hantering
av farligt material, och att utbildningskraven uppdateras regelbundet för att möta de utmaningar som den tekniska
innovationen medför.

(13) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informations
system för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EUT L 208, 5.8.2002, s. 10).
(14) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57).
(15) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankom
mer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (EUT L 283, 29.10.2010, s. 1).

L 151/122

SV

Europeiska unionens officiella tidning

7.6.2019

(47)

De befogenheter som kommissionen tilldelats för att genomföra direktiv 2000/59/EG bör uppdateras i enlighet
med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(48)

Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med
avseende på ändring av bilagorna till detta direktiv och hänvisningarna till internationella instrument i den
utsträckning det är nödvändigt för att bringa dem i överensstämmelse med unionsrätten eller för att ta hänsyn
till utveckling på internationell nivå, i synnerhet inom IMO; ändring av bilagorna till detta direktiv när detta är
nödvändigt för att förbättra de genomförande- och övervakningsarrangemang som fastställs genom direktivet, i
synnerhet för att säkerställa effektiv anmälan och avlämning av avfall samt en korrekt tillämpning av undantag,
samt, under exceptionella omständigheter, om det är vederbörligen motiverat efter en lämplig analys utförd av
kommissionen och i syfte att undvika ett allvarligt och oacceptabelt hot mot den marina miljö, ändring av detta
direktiv i den utsträckning som krävs för att undvika detta hot, i syfte att, vid behov, förhindra att ändringar av
dessa internationella instrument gäller vid tillämpningen av detta direktiv. Det är särskilt viktigt att kommissionen
genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå och att dessa samråd sker i
enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (16). För att
säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla
handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i
kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(49)

Kommissionen bör tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att fastställa de metoder som ska användas för
beräkningen av den tillräckliga särskilda lagringskapaciteten ombord; utarbeta gemensamma kriterier för erkän
nande, i syfte att bevilja fartyg en nedsatt avfallsavgift, av att ett fartygs utformning, utrustning och drift påvisar att
det genererar mindre mängder avfall och hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt; fastställa metoder
för övervakningsuppgifter för passivt uppfiskat avfall och formatet för rapporteringen; i detalj fastställa de olika
delarna i unionens riskbaserade målinriktningsmekanism. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europa
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (17).

(50)

Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att skydda den marina miljön från avfallsutsläpp till havs, inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning, kan
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv
inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(51)

Unionen kännetecknas av regionala skillnader på hamnnivå, vilket också visas i den territoriella konsekvensbedöm
ningen som har utförts av kommissionen. Hamnar skiljer sig åt i fråga om geografisk belägenhet, storlek, ad
ministrativ struktur och ägandeförhållanden och kännetecknas av de typer av fartyg som normalt anlöper ham
narna. Dessutom avspeglar avfallshanteringssystemen skillnaderna på kommunal nivå, inbegripet infrastruktur för
avfallshantering i senare led.

(52)

Enligt artikel 349 i EUF-fördraget ska hänsyn tas till särdragen i unionens yttersta randområden, nämligen Gua
deloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. För att
säkerställa att det finns tillgång till adekvata mottagningsanordningar i hamn kan det vara lämpligt att medlems
staterna tillgängliggör regionalt driftsstöd för operatörer av mottagningsanordningar i hamn eller hamnmyndighe
terna i de regionerna inom unionen i syfte att hantera följderna av de bestående nackdelar som avses i den artikeln.
Regionalt driftsstöd som tillgängliggörs av medlemsstater i det sammanhanget är undantaget från anmälnings
skyldigheten enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget, om stödet vid den tidpunkt då det beviljas uppfyller villkoren i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (18) som antagits enligt rådets förordning (EG) nr 994/98 (19).

(53)

Direktiv 2000/59/EG bör därför upphävas.

(16) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(17) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och
principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011,
s. 13).
(18) Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).
(19) Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (EGT L 142, 14.5.1998, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Avsnitt 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 1
Syfte
Detta direktiv syftar till att skydda den marina miljön mot de negativa effekterna av utsläpp av avfall från fartyg som
anlöper hamnar i unionen, samtidigt som en smidigt fungerande sjöfart säkerställs, genom att förbättra tillgången till och
användningen av adekvata mottagningsanordningar i hamn och avlämningen av avfall till dessa anordningar.

Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv avses med

1. fartyg: alla typer av havsgående fartyg som används i den marina miljön, inbegripet fiskefartyg, fritidsbåtar, bärplans
båtar, svävare, undervattensfarkoster och flytande farkoster,

2. Marpolkonventionen: den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg, i dess uppdaterade
version,

3. avfall från fartyg: allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och
rengöring, och som omfattas av tillämpningsområdet för bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpolkonventionen, samt
passivt uppfiskat avfall,

4. passivt uppfiskat avfall: avfall som samlas i nät under fiskeinsatser,

5. lastrester: sådana rester av lastmaterial ombord som finns kvar på däck eller i lastrum eller tankar efter lastning och
lossning, inbegripet överskott eller spill som uppkommer i samband med lastning och lossning, antingen under våta
eller torra förhållanden eller ansamlade i spolvatten, exklusive lastdamm som finns kvar på däck efter sopning eller
damm på fartygets externa ytor,

6. mottagningsanordning i hamn: alla fasta, flytande eller rörliga anordningar som kan tillhandahålla tjänsten att ta emot
avfall från fartyg,

7. fiskefartyg: alla fartyg som är utrustade eller i kommersiellt syfte används för att fånga fisk eller andra levande
tillgångar från havet,

8. fritidsbåt: alla typer av fartyg, med en skrovlängd på minst 2,5 meter, oavsett framdrivningssätt, som är avsedda för
sport- eller fritidsändamål och som inte används yrkesmässigt,

9. hamn: en plats eller ett geografiskt område som tillskapats genom sådana förbättringsarbeten och med sådan
utrustning som huvudsakligen utformats så att mottagande av fartyg möjliggörs, inbegripet ankarplatsen inom
hamnens jurisdiktion,

10. tillräcklig lagringskapacitet: tillräcklig kapacitet för att lagra avfallet ombord från avgångstidpunkten fram till nästa
anlöpshamn, inklusive det avfall som sannolikt kommer att genereras under resan,
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11. tidtabellsbunden trafik: trafik baserad på en offentliggjord eller planerad lista över avgångs- och ankomsttider mellan
fastställda hamnar eller återkommande överfarter som utgör en vedertagen tidtabell,

12. regelbundna hamnanlöp: upprepade resor med samma fartyg, som bildar ett konstant mönster, mellan fastställda
hamnar, eller en serie resor från och till samma hamn utan mellanliggande hamnanlöp,

13. täta hamnanlöp: besök av ett fartyg i samma hamn minst en gång varannan vecka,

14. Gisis: globalt integrerat sjöfartsinformationssystem (Global Integrated Shipping Information System) som inrättats av
IMO,

15. behandling: återvinning eller bortskaffande, inklusive förberedelse för återvinning eller bortskaffande,

16. indirekt avgift: en avgift som betalas för tillhandahållandet av tjänster avseende mottagningsanordningar i hamn, utan
hänsyn till den faktiska avlämningen av avfall från fartyg.

Avfall från fartyg som avses i led 3 ska betraktas som avfall i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG.

Artikel 3
Tillämpningsområde
1.

Detta direktiv tillämpas på

a) alla fartyg, oberoende av deras flagg, som anlöper eller framförs i en medlemsstats hamn, med undantag för fartyg
som används för hamntjänster i den mening som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/352 och med undantag
för örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av en stat och som för närvarande endast
används på statlig, icke-kommersiell basis,

b) alla hamnar i medlemsstaterna som normalt anlöps av fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för led a.

Vid tillämpningen av detta direktiv, och i syfte att undvika onödiga dröjsmål för fartyg, får medlemsstaterna besluta att
undanta ankarplatserna i sina hamnar från tillämpningen av artiklarna 6, 7 och 8.

2.
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att, när så rimligen är möjligt, fartyg som inte omfattas av
detta direktivs tillämpningsområde avlämnar sitt avfall på ett sätt som är förenligt med detta direktiv.

3.
Medlemsstater som varken har hamnar eller fartyg som för deras flagg vilka omfattas av detta direktivs tillämp
ningsområde får, med undantag för den skyldighet som anges i tredje stycket i denna punkt, avvika från bestämmelserna i
detta direktiv.

Medlemsstater som inte har hamnar som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde får avvika från bestämmelserna i
detta direktiv som enbart rör hamnar.

De medlemsstater som har för avsikt att utnyttja sådana avvikelser som anges i denna punkt ska meddela kommission
senast den 28 juni 2021 om huruvida de relevanta villkoren har uppfyllts och ska därefter årligen informera kom
missionen om eventuella senare ändringar. Innan dessa medlemsstater har införlivat och genomfört detta direktiv får de
inte ha hamnar som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde och de får inte heller tillåta fartyg, inklusive båtar,
som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde att föra deras flagg.
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Avsnitt 2
Tillhandahållande av adekvata mottagningsanordningar i hamn
Artikel 4
Mottagningsanordningar i hamn
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns tillgång till mottagningsanordningar i hamn som är adekvata för att
tillgodose behoven hos de fartyg som normalt använder hamnen utan att dessa orsakas onödigt dröjsmål.
2.

Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

a) Att mottagningsanordningarna i hamn har kapacitet att ta emot typerna och mängderna av avfall från fartyg som
normalt använder den hamnen, med beaktande av
i) hamnanvändarnas operativa behov,
ii) den hamnens storlek och geografiska belägenhet,
iii) den typ av fartyg som anlöper hamnen, och
iv) de undantag som medges enligt artikel 9.
b) Att formaliteterna och de praktiska arrangemangen i samband med användningen av mottagningsanordningarna i
hamn är enkla och snabba så att onödiga dröjsmål för fartyg undviks.
c) Att de avgifter som tas ut för avlämning inte avskräcker från användning av mottagningsanordningarna i hamn.
d) Att mottagningsanordningarna i hamn möjliggör hantering av avfall från fartyg på ett miljömässigt hållbart sätt i
enlighet med direktiv 2008/98/EG och annan relevant unionsrätt och nationell rätt om avfall.
Med avseende på tillämpningen av första stycket led d ska medlemsstaterna säkerställa separat insamling för att underlätta
återanvändning och materialåtervinning av avfall från fartyg i hamnar i enlighet med kraven i unionsrätten om avfall,
särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (20), direktiv 2008/98/EG och Europaparlamentets och rådets
direktiv 2012/19/EU (21). För att underlätta denna process får mottagningsanordningar i hamn samla in de separata
avfallsfraktionerna i enlighet med de avfallskategorier som fastställs i Marpolkonventionen, med beaktande av riktlinjerna i
denna konvention.
Första stycket led d ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de strängare krav som införts genom förordning (EG)
nr 1069/2009 för hanteringen av matavfall som härrör från transportmedel i internationell trafik.
3.
Medlemsstaterna ska, i egenskap av flaggstater, använda IMO:s formulär och förfaranden för att till IMO och
myndigheterna i hamnstaten anmäla påstådda brister vid mottagningsanordningar i hamn.
Medlemsstaterna ska, i egenskap av hamnstater, utreda alla rapporterade fall av påstådda brister och använda IMO:s
formulär och förfaranden för att underrätta IMO och den rapporterande flaggstaten om resultaten av undersökningen.
4.
De berörda hamnmyndigheterna eller, i annat fall, de relevanta myndigheterna ska säkerställa att det i samband med
avlämning och mottagande av avfall vidtas tillräckliga säkerhetsåtgärder för att avvärja risker för människor och miljön i
hamnar som omfattas av detta direktiv.
5.
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla parter som är involverade i avlämningen eller mottagandet av avfall från
fartyg kan begära ersättning för skada som orsakats av onödigt dröjsmål.
(20) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade
batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (EUT L 266, 26.9.2006, s. 1).
(21) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).
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Artikel 5
Planer för mottagande och hantering av avfall
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att en lämplig plan för mottagande och hantering av avfall upprättas och har
genomförts för varje hamn efter fortlöpandesamråd med de berörda parterna, särskilt hamnanvändare eller deras före
trädare, samt när så är lämpligt lokala behöriga myndigheter, operatörer av mottagningsanordningar i hamn, organisa
tioner som genomför skyldigheter inom utökat producentansvar och företrädare för det civila samhället. Dessa samråd
bör hållas både under det första upprättandet av planerna för mottagande och hantering av avfall och efter det att de har
antagits, särskilt om betydande förändringar har skett, med avseende på kraven i artiklarna 4, 6 och 7.
Utförliga krav för utarbetandet av planerna för mottagande och hantering av avfall återges i bilaga 1.
2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att följande information, från planerna för mottagande och hantering av avfall, om
tillgången till adekvata mottagningsanordningar i hamn i deras hamnar och om kostnadsstrukturen på ett tydligt sätt
meddelas fartygsoperatörerna, görs offentligt tillgänglig och är lättillgänglig på ett officiellt språk i den medlemsstat där
hamnen är belägen och, i relevanta fall, på ett internationellt använt språk:
a) Uppgift om var de anordningar som hör till varje kaj-/ankarplats är belägna och, när så är relevant, deras öppettider.
b) Förteckning över fartygsavfall som normalt hanteras av hamnen.
c) Förteckning över kontaktställen, operatörer av mottagningsanordningar i hamn och de tjänster som tillhandahålls.
d) Beskrivning av förfarandena för avlämning av avfall.
e) Beskrivning av kostnadstäckningssystemen, inbegripet, i tillämpliga fall, system och medel som avses i bilaga 4, för
avfallshantering.
Den information som avses i första stycket i den här punkten ska också göras tillgänglig i elektronisk form och hållas
uppdaterad i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 13.
3.
Om det krävs av effektivitetsskäl får de planer för mottagande och hantering av avfall utarbetas gemensamt av två
eller flera närbelägna hamnar i samma geografiska region, med lämplig medverkan från varje hamn, under förutsättning
att behovet av och tillgången på mottagningsanordningar i hamnar specificeras för varje hamn.
4.
Medlemsstaterna ska utvärdera och godkänna planen för mottagande och hantering av avfall och säkerställa att den
godkänns på nytt åtminstone vart femte år efter det att den har godkänts eller godkänts på nytt, och efter det att det skett
betydande förändringar av det sätt på vilket hamnen drivs. Dessa förändringar får omfatta strukturella förändringar i trafik
till hamnen, utveckling av ny infrastruktur, förändringar i efterfrågan och tillhandahållandet av mottagningsanordningar i
hamn, och ny teknik för behandling ombord.
Medlemsstaterna ska övervaka hamnens genomförande av planen för mottagande och hantering av avfall. Om inga
betydande förändringar har ägt rum under den femårsperiod som avses i första stycket får det förnyade godkännandet
bestå i en validering av de befintliga planerna.
5.
Små, icke-kommersiella hamnar som kännetecknas av sällsynt eller lite trafik bestående enbart av fritidsbåtar får
undantas från punkterna 1–4 om deras mottagningsanordningar i hamn är integrerade i det avfallshanteringssystem som
förvaltas av den relevanta kommunen eller på den relevanta kommunens vägnar, och de medlemsstater där dessa hamnar
är belägna säkerställer att information om avfallshanteringssystemet görs tillgänglig för hamnanvändarna.
De medlemsstater där sådana hamnar är belägna ska på elektronisk väg, i den del av informations-, övervaknings- och
tillsynssystemet som avses i artikel 13, meddela namnet på hamnarna och var de är belägna.
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Avsnitt 3
Avlämning av avfall från fartyg
Artikel 6
Förhandsanmälan av avfall
1.
Operatören av, agenten för eller befälhavaren för ett fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv
2002/59/EG och som är på väg till en unionshamn ska sanningsenligt och noggrant fylla i formuläret i bilaga 2 till
det här direktivet (nedan kallad förhandsanmälan av avfall) och anmäla all den information som ingår däri till den
myndighet eller det organ som utsetts för detta ändamål av den medlemsstat där hamnen är belägen
a) minst 24 timmar före ankomsten om anlöpshamnen är känd,
b) så snart anlöpshamnen är känd, om denna information är tillgänglig mindre än 24 timmar före ankomsten, eller
c) senast när fartyget lämnar föregående hamn, om resan varar mindre än 24 timmar.
2.
Informationen från förhandsanmälan av avfall ska rapporteras elektroniskt i den del av informations-, övervakningsoch tillsynssystemet som avses i artikel 13 i detta direktiv, i enlighet med direktiven 2002/59/EG och 2010/65/EU.
3.
Informationen från förhandsanmälan av avfall ska finnas tillgänglig ombord, helst i elektronisk form, åtminstone till
nästa anlöpshamn och ska på begäran tillhandahållas de relevanta myndigheterna i medlemsstaterna.
4.
Medlemsstaterna ska säkerställa att den information som anmäls i enlighet med denna artikel granskas och delas
med de relevanta tillsynsmyndigheterna utan dröjsmål.
Artikel 7
Avlämning av avfall från fartyg
1.
Befälhavaren för ett fartyg som anlöper en unionshamn ska, innan fartyget lämnar hamnen, avlämna allt avfall som
medförs ombord till en mottagningsanordning i hamn i enlighet med relevanta utsläppsnormer som fastställs i Marpol
konventionen.
2.
Vid avlämning ska operatören av mottagningsanordningen i hamn eller myndigheten i den hamn där avfallet har
avlämnats sanningsenligt och noggrant fylla i formuläret i bilaga 3 (nedan kallat avfallsavlämningskvitto) samt utfärda och
utan onödigt dröjsmål tillhandahålla avfallsavlämningskvittot till befälhavaren för fartyget.
Det krav som anges i första stycket ska inte gälla i små hamnar vars anordningar är obemannade eller som är avlägset
belägna, förutsatt att den medlemsstat där sådana hamnar är belägna har anmält dessa hamnars namn och belägenhet
elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 13.
3.
Operatören av, agenten för eller befälhavaren för ett fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv
2002/59/EG ska före avgång, eller så snart avfallsavlämningskvittot har mottagits, på elektronisk väg rapportera den
information som finns på detta i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 13 i det
här direktivet, i enlighet med direktiven 2002/59/EG och 2010/65/EU.
Informationen från avfallsavlämningskvittot ska finnas tillgänglig ombord på fartyget i minst två år, där så är relevant
tillsammans med tillämplig oljedagbok, lastdagbok, avfallsdagbok eller avfallshanteringsplan, och ska på begäran till
handahållas myndigheterna i medlemsstaterna.
4.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får ett fartyg fortsätta till nästa anlöpshamn utan att avlämna
avfallet, om
a) den information som lämnas i enlighet med bilagorna 2 och 3 visar att det finns tillräcklig särskildlagringskapacitet för
allt avfall som har ackumulerats och kommer att ackumuleras under fartygets planerade resa fram till nästa anlöps
hamn,
b) den information som finns tillgänglig ombord på fartyg som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv
2002/59/EG visar att det finns tillräcklig särskild lagringskapacitet för allt avfall som har ackumulerats och kommer
att ackumuleras under fartygets planerade resa fram till nästa anlöpshamn, eller
c) fartyget endast vistas på ankarplatsen under mindre än 24 timmar eller anlöper under svåra väderförhållanden,
förutom om området i fråga har undantagits i enlighet med artikel 3.1 andra stycket.
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För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av det undantag som avses i första stycket a och b, ska kom
missionen anta genomförandeakter för att fastställa de metoder som ska användas för beräkningen av den tillräckliga
särskilda lagringskapaciteten ombord. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som
avses i artikel 20.2.
5.

En medlemsstat ska ålägga fartyget att före avgång avlämna allt sitt avfall om

a) det, på grundval av den tillgängliga informationen, inbegripet information som är tillgänglig elektroniskt i den del av
informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 13 eller i Gisis, inte kan fastställas att adekvata
mottagningsanordningar i hamn finns tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller
b) nästa anlöpshamn är okänd.
6.
Punkt 4 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av strängare krav för fartyg vilka har antagits i enlighet
med internationell rätt.
Artikel 8
Kostnadstäckningssystem
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar i hamn för mottagande och
behandling av avfall från fartyg, förutom lastrester, täcks genom en avgift som tas ut från fartygen. Dessa kostnader
inbegriper de komponenter som förtecknas i bilaga 4.
2.
Kostnadstäckningssystemen får inte utgöra ett incitament för fartyg att släppa ut sitt avfall till havs. För detta
ändamål ska medlemsstaterna tillämpa samtliga följande principer vid utformningen och driften av kostnadstäcknings
systemen:
a) Fartyg ska betala en indirekt avgift, utan hänsyn till avlämning av avfall till en mottagningsanordning i hamn.
b) Den indirekta avgiften ska täcka
i) de indirekta administrativa kostnaderna,
ii) en betydande del av de direkta driftskostnaderna, i enlighet med bilaga 4, som. ska utgöra minst 30 % av de totala
direkta kostnaderna för faktisk avlämning av avfall under det föregående året; med möjligheten att också beakta
kostnader som gäller den förväntade mängden trafik för det kommande året.
c) För att skapa ett maximalt incitament till avlämning av avfall som omfattas av bilaga V till Marpolkonventionen,
undantaget lastrester, ska ingen direkt avgift tas ut för sådant avfall, i syfte att säkerställa rätt till avlämning utan några
ytterligare direkta avgifter baserade på de avfallsvolymer som avlämnats, undantaget om denna volym avlämnat avfall
överstiger den maximala särskilda lagringskapacitet för avfall som nämns i formuläret i bilaga 2 till detta direktiv;
passivt uppfiskat avfall, inbegripet rätten till avlämning, ska omfattas av denna ordning.
d) För att undvika att kostnaderna för insamling och behandling av passivt uppfiskat avfall uteslutande bärs av hamn
användare ska medlemsstaterna i förekommande fall täcka dessa kostnader med intäkterna från alternativa finan
sieringssystem, inbegripet från system för avfallshantering och från tillgänglig unionsfinansiering samt nationell och
regional finansiering.
e) För att uppmuntra avlämning av lastrester från tankrengöring som innehåller högviskosa, svårnedbrytbara flytande
ämnen får medlemsstaterna tillhandahålla lämpliga ekonomiska incitament för avlämning av sådana lastrester.
f) Den indirekta avgiften får inte omfatta avfall från avgasreningssystem, vars kostnader ska täckas på grundval av de
typer och mängder av avfall som avlämnas.
3.
Den del av kostnaderna som inte täcks av den indirekta avgiften ska i förekommande fall täckas på grundval av de
typer och mängder av avfall som faktiskt avlämnas av fartyget.
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Avgifterna får differentieras på grundval av

a) fartygets kategori, typ och storlek,
b) tillhandahållandet av fartygstjänster som utförs utanför normala öppettider i hamnen, eller
c) hur farligt avfallet är.
5.

Avgifterna ska sänkas på grundval av

a) den typ av handel som fartyget används för, särskilt om fartyget är i drift inom närsjöfart,
b) om fartygets konstruktion, utrustning och drift är sådana att det kan visas att fartyget genererar mindre mängder avfall
och hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt.
Senast den 28 juni 2020, ska kommissionen anta genomförandeakter för att bestämma kriterierna för att fastställa om ett
fartyg uppfyller de krav som anges i första stycket led b i fråga om fartygets avfallshantering ombord. Dessa genom
förandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 20.2.
6.
För att säkerställa att avgifterna är rättvisa, öppna, lätta att identifiera och icke-diskriminerande samt att de speglar
kostnaderna för de anordningar och tjänster som tillhandahålls och, i förekommande fall, används, ska avgifternas belopp
och grunden för beräkningen av dem tillgängliggöras för hamnanvändarna i planerna för mottagande och hantering av
avfall på ett officiellt språk i den medlemsstat där hamnen är belägen och, i relevanta fall, på ett språk som används
internationellt.
7.
Medlemsstaterna ska säkerställa att övervakningsuppgifter om volymen och kvantiteten av passivt uppfiskat avfall
samlas in och ska rapportera sådana övervakningsuppgifter till kommissionen. På grundval av dessa övervakningsupp
gifter ka kommissionen offentliggöra en rapport senast den 31 december 2022, och därefter vartannat år.
Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa metoder för övervakningsuppgifterna och formatet för
rapporteringen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 20.2.
Artikel 9
Undantag
1.
Medlemsstaterna får undanta ett fartyg som anlöper deras hamnar från skyldigheterna i artiklarna 6, 7.1 och 8
(nedan kallat undantaget), om det finns tillräckliga bevis för att följande villkor är uppfyllda:
a) Fartyget används i tidtabellsbunden trafik med täta och regelbundna hamnanlöp.
b) Det finns ett arrangemang för att säkerställa avlämning av avfallet och betalning av avgifterna i en hamn längs
fartygets rutt som:
i) styrks av ett undertecknat kontrakt med en hamn eller avfallsentreprenör och av avfallsavlämningskvitton
ii) har anmälts till alla hamnar längs fartygets rutt, och
iii) har godkänts av den hamn där avlämning och betalning sker, vilket kan vara en unionshamn eller annan hamn, i
vilken det är fastställt på grundval av den information som rapporteras elektroniskt till den del av informations-,
övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 13 och i Gisis att adekvata anordningar finns tillgängliga.
c) Undantaget har ingen negativ inverkan på sjösäkerhet, hälsa, boende- eller arbetsförhållanden ombord eller på den
marina miljön.
2.
Om undantaget beviljas ska den medlemsstat där hamnen är belägen utfärda ett intyg om undantag, på grundval av
det format som anges i bilaga 5, som bekräftar att fartyget uppfyller de nödvändiga villkoren och kraven för till
lämpningen av undantaget och som anger undantagets varaktighet.
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3.
Medlemsstaterna ska rapportera informationen från intyget om undantag på elektronisk väg i den del av infor
mations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 13.

4.
Medlemsstaterna ska säkerställa en effektiv övervakning och tillämpning av de arrangemang som inrättats för
avlämning och betalning för de undantagna fartyg som besöker deras hamnar.

5.
Trots det beviljade undantaget får ett fartyg inte fortsätta till nästa anlöpshamn om det inte finns tillräcklig särskild
lagringskapacitet för allt avfall som har ackumulerats och som kommer att ackumuleras under fartygets planerade resa
fram till nästa anlöpshamn.

Avsnitt 4
Tillsynsåtgärder
Artikel 10
Inspektioner
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla fartyg kan underkastas inspektioner, även slumpmässiga sådana, för att kontrollera
att de uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 11
Inspektionsåtaganden
1.
Varje medlemsstat ska utföra inspektioner av fartyg som anlöper dess hamnar motsvarande minst 15 % av det totala
antalet enskilda fartyg som anlöper dess hamnar årligen.

Det totala antalet enskilda fartyg som anlöper en medlemsstat ska beräknas som det genomsnittliga antalet enskilda fartyg
under de tre föregående åren enligt vad som har rapporterats via den del av informations-, övervaknings- och tillsyns
systemet som avses i artikel 13.

2.
Medlemsstaterna ska fullgöra punkt 1 i denna artikel genom att välja ut fartyg på grundval av en av unionens
riskbaserade målinriktningsmekanismer.

För att säkerställa harmonisering av inspektionerna och enhetliga villkor för urvalet av de fartyg som ska inspekteras ska
kommissionen anta genomförandeakter för att i detalj fastställa de olika delarna i unionens riskbaserade målinriktnings
mekanism. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 20.2.

3.
Medlemsstaterna ska fastställa förfaranden för inspektioner av fartyg som inte omfattas av tillämpningsområdet för
direktiv 2002/59/EG i syfte att, i den mån det är praktiskt möjligt, säkerställa efterlevnad av det här direktivet.

När medlemsstaterna fastställer dessa förfaranden får de ta hänsyn till unionens riskbaserade målinriktningsmekanism
som avses i punkt 2.

4.
Om den berörda myndigheten i medlemsstaten inte är nöjd med resultaten av inspektionen ska den, utan att det
påverkar tillämpningen av de sanktioner som avses i artikel 16, säkerställa att fartyget inte lämnar hamnen förrän det har
avlämnat sitt avfall till en mottagningsanordning i hamn i enlighet med artikel 7.

Artikel 12
Informations-, övervaknings- och tillsynssystem
Genomförandet och tillämpningen av detta direktiv ska underlättas genom den elektroniska rapporteringen och det
elektroniska utbytet av information mellan medlemsstater i enlighet med artiklarna 13 och 14.
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Artikel 13
Rapportering och utbyte av information
1.
Rapporteringen och utbytet av information ska baseras på unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten
(nedan kallat SafeSeaNet), som avses i artikel 22a.3 i och bilaga III till direktiv 2002/59/EG.
2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att följande information rapporteras elektroniskt och inom skälig tid i enlighet med
direktiv 2010/65/EU:
a) Informationen om faktisk ankomst- och avgångstid för alla fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv
2002/59/EG och som anlöper en unionshamn, tillsammans med en uppgift som identifierar den berörda hamnen.
b) Informationen från den förhandsanmälan av avfall som anges i bilaga 2.
c) Informationen från det avfallsavlämningskvitto som anges i bilaga 3.
d) Informationen från det intyg om undantag som anges i bilaga 5.
3.
Medlemsstaterna ska säkerställa att den information som förtecknas i artikel 5.2 görs elektroniskt tillgänglig genom
SafeSeaNet.
Artikel 14
Registrering av inspektioner
1.
Kommissionen ska utveckla, underhålla och uppdatera en inspektionsdatabas som alla medlemsstater ska vara
anslutna till och som ska innehålla all information som krävs för genomförandet av det inspektionssystem som föreskrivs
i detta direktiv (nedan kallad inspektionsdatabasen). Inspektionsdatabasen ska baseras på den inspektionsdatabas som avses i
artikel 24 i direktiv 2009/16/EG och ska ha funktioner liknande den databasens funktioner.
2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att informationen om inspektioner enligt detta direktiv, inbegripet information om
bristande efterlevnad och utfärdade förbud mot resa, utan dröjsmål överförs till inspektionsdatabasen så snart som
a) inspektionsrapporten har färdigställts,
b) förbudet mot resa har hävts, eller
c) ett undantag har beviljats.
3.
Kommissionen ska säkerställa att inspektionsdatabasen gör det möjligt att ta fram alla relevanta data, som rap
porterats av medlemsstaterna, i syfte att övervaka genomförandet av detta direktiv.
Kommissionen ska säkerställa att inspektionsdatabasen innehåller information för unionens riskbaserade målinriktnings
mekanism som avses i artikel 11.2.
Kommissionen ska regelbundet se över inspektionsdatabasen för att övervaka direktivets genomförande och fästa upp
märksamheten på eventuella tvivel rörande huruvida direktivet genomförs på ett heltäckande sätt, så att korrigerande
åtgärder kan vidtas.
4.

Medlemsstaterna ska alltid ha tillgång till den information som finns registrerad i inspektionsdatabasen.
Artikel 15
Utbildning av personal

Hamnmyndigheter och myndigheter som ansvarar för mottagningsanordningar i hamn ska säkerställa att all personal
erhåller nödvändig utbildning för att förvärva den kunskap som krävs för deras arbete med avfallshantering, med särskilt
fokus på hälso- och säkerhetsaspekter i samband med hanteringen av farligt material, och att utbildningskraven regel
bundet uppdateras för att möta de utmaningar som den tekniska innovationen medför.
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Artikel 16
Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt detta
direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, propor
tionella och avskräckande.
Avsnitt 5
Slutbestämmelser
Artikel 17
Utbyte av erfarenheter
Kommissionen ska vidta åtgärder för organisation av utbyten av erfarenheter mellan medlemsstaternas nationella myn
digheter och experter, även från den privata sektorn, civilsamhället och fackföreningar, om tillämpningen av detta direktiv
i unionshamnar.
Artikel 18
Ändringsförfarande
1.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 för att ändra bilagorna till detta
direktiv och hänvisningarna till IMO-instrument i detta direktiv i den utsträckning det är nödvändigt för att bringa dem i
överensstämmelse med unionsrätten eller för att ta hänsyn till utveckling på internationell nivå, i synnerhet inom IMO.
2.
Kommissionen ges även befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 för att ändra bilagorna när
detta är nödvändigt för att förbättra de genomförande- och övervakningsarrangemang som fastställs i detta direktiv, i
synnerhet de som föreskrivs i artiklarna 6, 7 och 9, för att säkerställa effektiv anmälan och avlämning av avfall samt en
korrekt tillämpning av undantag.
3.
Under exceptionella omständigheter, om det är vederbörligen motiverat efter en lämplig analys utförd av kom
missionen och i syfte att undvika ett allvarligt och oacceptabelt hot mot den marina miljön ges kommissionen, i syfte att
inom ramen för detta direktiv undgå obligatorisk tillämpning av en specifik ändring av Marpolkonventionen, befogenhet
att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 för att ändra detta direktiv, i den utsträckning som krävs för att
undvika detta hot.
4.
De delegerade akter som avses i denna artikel ska antas senast tre månader före utgången av den period som
fastställts internationellt för tyst godkännande av ändringen av Marpolkonventionen eller den planerade dagen för den
ändringens ikraftträdande.
Under den period som föregår ikraftträdandet av sådana delegerade akter ska medlemsstaterna avhålla sig från varje
initiativ som syftar till att införliva ändringen i nationell rätt eller tillämpa ändringen av det internationella instrumentet i
fråga.
Artikel 19
Utövande av delegeringen
1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.1, 18.2 och 18.3 ska ges till kommissionen för en
period på fem år från och med den 27 juni 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet
senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande
förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning
senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18.1, 18.2 och 18.3 får när som helst återkallas av Europapar
lamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i
beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

7.6.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 151/133

4.
Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i
enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.
En delegerad akt som antas enligt artikel 18.1, 18.2 och 18.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet
eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten
delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har
underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Artikel 20
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), som
inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (22). Denna kommitté ska vara en kom
mitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
Artikel 21
Ändring av direktiv 2010/65/EU

I punkt A i bilagan till direktiv 2010/65/EU ska punkt 4 ersättas med följande:
”4. Anmälan av avfall från fartyg, inbegripet lastrester
Artiklarna 6, 7 och 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mot
tagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande
av direktiv 2000/59/EG (EUT L 151, 20.5.2019, s. 116).”
Artikel 22
Upphävande
Direktiv 2000/59/EG ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet.
Artikel 23
Översyn
1.
Kommissionen ska utvärdera detta direktiv och överlämna resultaten av utvärderingen till Europaparlamentet och
rådet senast den 28 juni 2026. Utvärderingen ska även inbegripa en rapport som redogör för bästa praxis när det gäller
förebyggande och hantering av avfall ombord på fartyg.
2.
Kommissionen ska, inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1625 (23), när nästa
översyn av Europeiska sjösäkerhetsbyråns (Emsa) uppdrag ska göras, även utvärdera huruvida Emsa bör beviljas ytterligare
befogenheter avseende efterlevnaden av detta direktiv.
(22) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för
sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande
av förorening från fartyg (EGT L 324, 29.11.2002, s. 1).
(23) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1625 av den 14 september 2016 om ändring av förordning (EG)
nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EUT L 251, 16.9.2016, s. 77).
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Artikel 24
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska senast den 28 juni 2021 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 25
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 26
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Strasbourg 17 april 2019.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

A. TAJANI

G. CIAMBA

Ordförande

Ordförande
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BILAGA 1
KRAV PÅ PLANER FÖR MOTTAGANDE OCH HANTERING AV AVFALL

Planerna för mottagande och hantering av avfall ska omfatta alla typer av avfall från fartyg som normalt anlöper hamnen
och ska utarbetas med hänsyn till hamnens storlek och med hänsyn till de typer av fartyg som anlöper hamnen.
Planerna för mottagande och hantering av avfall ska innehålla följande:
a) En bedömning av behovet av mottagningsanordningar i hamn mot bakgrund av behoven hos de fartyg som normalt
anlöper hamnen.
b) En beskrivning av mottagningsanordningarnas typ och kapacitet.
c) En beskrivning av förfarandena för mottagande och insamling av avfall från fartyg.
d) En beskrivning av kostnadstäckningssystemet.
e) En beskrivning av förfarandet för rapportering av påstådda brister hos mottagningsanordningar i hamn.
f) En beskrivning av förfarandet för fortlöpande samråd med hamnanvändare, avfallsentreprenör, terminaloperatörer och
andra berörda parter.
g) En översikt över vilken typ av och vilka mängder avfall som tas emot från fartyg och hanteras i anordningarna.
Planerna för mottagande och hantering av avfall får omfatta följande:
a) En sammanfattning av relevant nationell rätt och av förfaranden och formaliteter för avlämning av avfallet till mot
tagningsanordningar i hamn.
b) En identifiering av ett kontaktställe i hamnen.
c) En beskrivning av utrustning och processer för förbehandling av specifika avfallsflöden i hamnen, om sådana finns.
d) En beskrivning av metoder för registrering av den faktiska användningen av mottagningsanordningarna i hamn.
e) En beskrivning av metoder för registrering av de mängder avfall som fartygen har avlämnat.
f) En beskrivning av metoder för hantering av de olika avfallsflödena i hamnen.
Förfarandena för mottagning, insamling, lagring, behandling och bortskaffande bör i alla avseenden överensstämma med
ett miljöledningssystem som utformats så att dessa verksamheters inverkan på miljön successivt minskar. Sådan över
ensstämmelse anses föreligga om förfarandena är förenliga med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1221/2009 (1).

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i
gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kom
missionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).
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BILAGA 2
STANDARDFORMAT FÖR FORMULÄRET FÖR FÖRHANDSANMÄLAN OM AVLÄMNING AV AVFALL VID
MOTTAGNINGSANORDNINGAR I HAMNAR

Anmälan om avlämning av avfall till

(anlöpshamnens namn enligt artikel 6 idirektiv (EU) 2019/883)

Detta formulär bör behållas ombord på fartyget tillsammans med relevant oljedagbok, lastdagbok, avfallsdagbok eller
avfallshanteringsplan, i enlighet med Marpolkonventionen.
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BILAGA 3
STANDARDFORMAT FÖR AVFALLSAVLÄMNINGSKVITO

Den utsedda företrädaren för tillhandahållaren av mottagningsanordningen ska lämna följande formulär till befälhavaren för ett fartyg
som har avlämnat avfall i enlighet med artikel 7 i direktiv (EU) 2019/883.
Detta formulär ska behållas ombord på fartyget tillsammans med relevant oljedagbok, lastdagbok, avfallsdagbok eller avfallshante
ringsplan, i enlighet med Marpolkonventionen.
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BILAGA 4
KOSTNADSKATEGORIER

FÖR

OCH
NETTOINTÄKTER
FRÅN
DRIFT
MOTTAGNINGSANORDNINGAR I HAMN

OCH

ADMINISTRATION

AV

Direkta kostnader

Indirekta kostnader

Nettointäkter

Direkta driftskostnader som uppstår
vid den faktiska avlämningen av avfall
från fartyg, inklusive de kostnader som
anges nedan.

Indirekta administrativa kostnader
som uppstår vid ledningen av syste
met i hamnen, inklusive de kostnader
som anges nedan.

Nettointäkter från system för avfalls
hantering och tillgänglig nationell/re
gional finansiering, inklusive de in
täktsfaktorer som anges nedan.

— Tillhandahållande av infrastruk — Utveckling och godkännande av
turen för mottagningsanordningar
planen för mottagande och hante
i hamn, inbegripet containrar, tan
ring av avfall, inbegripet revisio
kar, processverktyg, pråmar, lastbi
ner av den planen och genom
lar, mottagning av avfall, behand
förandet av den.
lings-anläggningar.
— Uppdatering av planen för motta
— Koncessioner för leasing av anlägg
gande och hantering av avfall, in
ningen, i tillämpliga fall, eller för
begripet arbetskraftskostnader och
leasing av den utrustning som
konsultkostnader, i tillämpliga
krävs för mottagnings-anordningar
fall.
i hamn.
— Organisering av samrådsförfaran
— Den faktiska driften av mottag
den för utvärderingen av planen
ningsanordningarna i hamn: in
för mottagande och hantering av
samling av avfall från fartyg, trans
avfall.
port av avfall från mottagnings
anordningar i hamn för slut — Förvaltning av systemen för an
mälan och kostnadstäckning, in
behandling, underhåll och rengör
klusive tillämpningen av nedsatta
ing av mottagnings-anordningar i
avgifter för gröna fartyg, tillhanda
hamn, personalkostnader, inklusive
hållande av it-system på hamn
övertid, el, avfallsanalys och försäk
nivå, statistisk analys och därmed
ring.
sammanhängande
arbetskost
— Förberedelse för återanvändning,
nader.
materialåtervinning eller bortskaf
fande av avfall från fartyg, inbegri — Organisering av förfaranden för
offentlig upphandling för tillhan
pet separat insamling av avfall.
dahållandet av mottagningsanord
— Administration: fakturering, utfär
ningar i hamn samt utfärdande av
dande av avfallsavlämnings-kvitton
nödvändiga tillstånd för tillhanda
till fartyget, rapportering.
hållande av mottagningsanord
ningar i hamn.

— Ekonomiska nettoförmåner som
tillhandahålls av system för utökat
producentansvar.

— Förmedling av information till
hamnanvändare genom flygblad,
skyltar och affischer i hamnen, el
ler genom hamnens webbplats,
samt elektronisk överföring av in
formationen i enlighet med arti
kel 5.
— Förvaltning av system för avfalls
hantering: system för utökat pro
ducentansvar, materialåtervinning
och ansökan om och förvaltning
av nationella/regionala medel.
— Övriga administrativa kostnader:
kostnader för övervakning och
elektronisk rapportering av un
dantag i enlighet med artikel 9.

— Andra nettointäkter från avfalls
hantering, såsom system för mate
rialåtervinning.
— Finansiering inom ramen för Euro
peiska havs- och fiskerifonden
(EHFF).
— Annan finansiering eller andra bi
drag för avfallshantering och fiske
som är tillgängliga för hamnar.
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BILAGA 5
INTYG OM UNDANTAG ENLIGT ARTIKEL 9 I FRÅGA OM KRAVEN ENLIGT ARTIKEL 6, ARTIKEL 7.1 OCH
ARTIKEL 8 I DIREKTIV (EU) 2019/883 I HAMNEN/HAMNARNA [ANGE HAMN] I [ANGE MEDLEMSSTAT] (1)

(1) Stryk om ej tillämpligt.

7.6.2019

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (2)

2021-10-19

§ 274
Dnr 2021-00790
Svar på Miljödepartementets remiss om En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-06, och översänder som sitt svar
till Miljödepartementet med följande ändring:
 Under rubriken "Sammanfattning" läggs följande stycke till sista meningen
"men vill betona vikten av det kommunala planmonopolet som självklart ska
gälla." så att meningen lyder: Kommunen instämmer därför i utredningens
förslag, men vill betona vikten av det kommunala planmonopolet som
självklart ska gälla.".
Sammanfattning av ärendet
Regeringen tillsatte i oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om
kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag
för det fall bestämmelsen inte kan tas bort. Syftet med utredningen är att undersöka
möjligheterna för om det går att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer
rättssäker och förutsägbar.
Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en
vindkraftsanläggning. Med anledning av den kritik som riktats mot såväl den
kommunala tillstyrkan som mot tidigare förslag om att avskaffa systemet helt och
hållet, fick utredningen i uppdrag att ta fram förslag som stärker rättssäkerheten när
nyetableringar av vindkraftverk bedöms.
Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsatt har en rätt att säga nej till
vindkraft. Till skillnad från i dag kommer kommunen ge besked tidigt i processen
och omfattningen av kommunens beslut begränsas till att enbart avse mark- och
vattenanvändning. En tydlig skillnad föreslås alltså mellan kommunala bedömningar
och tillståndsmyndighetens prövning. Kommunen avgör var i kommunen det är
lämpligt med vindkraft och ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för
att kunna lämna in en ansökan om tillstånd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 362
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Yttrande, 2021-09-06
En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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