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Remiss 
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 20XX:XX) om mottagning     
av avfall från fritidsbåtar 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
EU:s direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall 
från fartyg har ersatts 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. Detta direktiv måste 
införlivas i svensk rätt, vilket sker i lagen (1980:424) om åtgärder mot 
förorening från fartyg, förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening 
från fartyg och i Transportstyrelsens föreskrifter. Nytryck sker av Sjöfarts-
verkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:13) om mottagning av 
avfall från fritidsbåtar. 

Förslagets innehåll i korthet 
Nytrycket innehåller huvudsakligen dessa ändringar: 
– Att det införs ett krav på att mottagningsanordningarna ska fungera
klanderfritt och vid behov repareras utan onödigt dröjsmål.

– Att det tydliggörs att varje mottagningsanordning ska ha tillräcklig
kapacitet.

– Att fritidsbåtshamnar ges möjlighet att i viss utsträckning ta ut en särskild
avgift för mottagning och behandling av toalettavfall från fritidsbåtar.

– Att fritidsbåtshamnar undantas från mottagningsdirektivets krav på kvitto
vid avfallsavlämning.
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– Att viss information från planerna ska offentliggöras samt tillhandahållas 
på engelska vid behov. 

– Att tidsintervallet för revidering av planen utökas från 3 till 5 års 
mellanrum. 

– Att det införs krav på fortlöpande samråd under planens giltighetstid. 

– Att det tydliggörs för vilka avfallstyper en fritidsbåtshamn normalt ska ha 
mottagningsanordningar. 

– Att en fritidsbåtshamn som även normalt anlöps av andra fartyg än 
fritidsbåtar vid behov även ska kunna ta emot dessa fartygs avfall. 

– Att det för gemensamma mottagningsanordningar läggs till att det inte får 
innebära onödigt dröjsmål för fritidsbåtarna. 

– Att det införs ett krav på att en kommun som har godkänt en plan ska 
lämna information till Transportstyrelsen om hamnens namn och geogra-
fiska belägenhet samt om hamnen tar emot fartyg med en bruttodräktighet 
över 300. 

– Att fritidsbåtshamnar som har identifierat att inget mottagningsbehov 
föreligger ska redogöra för detta i sin plan. 

– Att möjligheten att upprätta regionala planer tas bort. 

– Att det införs ett krav på att vid revidering ska planen lämnas till kommu-
nen minst 2 månader innan föregående plan har löpt ut. 

– Att det införs krav på säkerhetsåtgärder för att förhindra att avfall vid 
avlämning och mottagning kommer ut i vattnet eller på land samt krav på att 
begränsa eventuella utsläpp. 

 
Observera att föreskriftsförslaget utgår från de lag- och förordnings-
ändringar som regeringskansliet har presenterat i promemorian ”Mottag-
ningsanordningar i hamn för avfall från fartyg”. En eventuell ändring av 
dessa förslag kan medföra att vårt föreskriftsförslag måste ändras. 
 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 maj 2023.  
 
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/


  

  Datum Dnr/Beteckning 3 (4)  
2023-02-03 TSF 2020-75 
  

 
 

 
 

 
 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvens-
utredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 
3 mars 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-75 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

sjofart@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de remiss-
synpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen och 
kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller sekretess-
belagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att publiceras.  

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Lina Petersson, miljöhandläggare 
lina.petersson@transportstyrelsen.se 
010-49 53252 

Christine Vallhagen, jurist 
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se 
010-495 63 27 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Lina Petersson 
miljöhandläggare 
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Sändlista 
 
Avfall Sverige 
Havsmiljöinstitutet 
Håll Sverige Rent 
Kustbevakningen 
Naturskyddsföreningen 
Riksföreningen Gästhamnar i Sverige  
Sjöfartsverket 
Sveriges kommuner och regioner, SKR 
Skärgårdsredarna 
Skärgårdsstiftelsen 
Svenska Båtunionen  
Svenska Kryssarklubben 
Svenska Seglarförbundet 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
Sweboat 
Världsnaturfonden WWF 
Västkuststiftelsen 
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