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Vad tycker du? 

•  För 50 år sedan hade man en annan syn på avfall. 
Klicka på länken till Youtube eller sök på ”sjövett 1964” 

•  http://youtu.be/t03saJVFkv4 

•  Förändrad syn även på toalettavfall framöver? 
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Idag ska jag prata om…	  

#	  Varför	  e.	  utsläppsförbud?	  
#	  Förbudets	  innehåll?	  
#	  Vad	  kan	  hamnen	  göra?	  
#	  Vad	  kan	  båtägarna	  göra?	  



Varför är det viktigt med ett 
utsläppsförbud? 

•  Attitydförändring, viktigaste budskapen; 

- Inget avfall till vattnet! 
 
- Det ska vara lätt att göra rätt! 



Förbud mot utsläpp av toalettavfall 

h.p://www.youtube.com/
watch?v=wdwFCfNzD_M	  
	  

h.p://www.transportstyrelsen.se/toa	  
	  



Övergödning 

•  Fosfor och kväve (mest i urinen) 

•  Igenvuxna vikar och krympande fria vattenytor 
 
•  Arbete sker för samtliga utsläppskällor 
 

 



Det	  röda	  markerar	  områden	  
där	  det	  finns	  
övergödningsproblem	  idag,	  
eller	  där	  det	  finns	  risk	  för	  	  
övergödningsproblem	  om	  
åtgärder	  inte	  sä.s	  in	  



Det	  röda	  markerar	  områden	  
där	  det	  finns	  
övergödningsproblem	  idag,	  
eller	  a.	  det	  finns	  risk	  för	  
övergödningsproblem	  om	  
åtgärder	  inte	  sä.s	  in.	  



Lokalt perspektiv 

•  Under högsäsong i välbesökta badvikar och hamnar 

•  Bad- och dricksvatten med E-kolibakterier 



Hur ser förbudet ut? 

1 april 2015 förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar 
 
Gäller alla fritidsbåtar, dock inte K-märkta. 
 
Förbudet omfattar svenskt sjöterritorium, 
hav, sjöar och inre vattendrag 
 
Förbudet införs genom ändringsföreskrift  
TSFS 2012:13 (grund TSFS 2010:96) 

 
 
 
 
 
 



Förbudets bakgrund 

•  Uppdrag från Regeringen till Transportstyrelsen 2010 
 

  
 

 Syfte 
•  Förhindra ytterligare övergödning (utsläpp av fosfor 

och kväve) och sanitära olägenheter lokalt. 
•  Uppfyllande av Helsingforskonventionen (1998, 

2005) samt andra internationella regler och åtaganden. 
 



Vilka båtar omfattas? 

•  Förbudet att släppa ut toalettavfall omfattar alla 
fritidsbåtar, med undantag för K-märkta båtar 

•  Definition av fritidsbåt enligt Fritidsbåtsdirektivet;  
 ”varje båt avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ 
och framdrivningssätt, med en skrovlängd på 2,5 m–24 m, 
mätt enligt den harmoniserade standarden; den 
omständigheten att samma båt kan användas för 
charterverksamhet eller för fritidsbåtutbildning hindrar inte 
att den omfattas av detta direktiv när den släpps ut på 
gemenskapsmarknaden för fritidsändamål” 



Vad menas med toalettavfall? 

•  Med toalettavfall menas ”allt utsläpp av avloppsvatten 
och annat avfall från varje toalett eller urinoar” 

 
•  Porta potti och liknande räknas som en typ av toalett 

och måste tömmas till land 

•  Undantag för hink, potta eller liknande 
 



 
Vad kan vår hamn göra? 

 
• 	  Inventering	  och	  kartläggning	  av	  behov	  

• 	  Anskaffa	  mo.agningsanordning?	  

• 	  Upprä.a/uppdatera	  avfallshanteringsplan	  

• 	  Informera	  medlemmarna	  och	  ev.	  besökare	  



Vem är ansvarig för hamnen? 

•  Enligt SJÖFS 2001:13 2:2 är  
–  ”den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift 

ansvarig för att mottagningsanordningar finns tillgängliga och 
uppfyller de krav som ställs,  

–  i övriga hamnar ansvarar fastighetsägaren för detta.” 




