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Sjöfartsverket föreskriver1 med stöd av 1 kap. 2 §, 3 kap. 11 och 13 §§
samt 9 kap. 1 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från
fartyg följande.2
1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpning
1 § Dessa föreskrifter äger tillämpning på svenska fritidsbåtshamnar.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter används beteckningar som har följande betydelser.
Avfall – avfall som uppstår under användandet av fritidsbåt såsom hushållsavfall, toalettavfall, olja och annat farligt avfall.
Fritidsbåt – ett fartyg, oavsett typ och framdrivningssätt, som används för
sport- eller fritidsändamål.
Fritidsbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge
service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser.
Mottagningsanordning – en fast, flytande eller rörlig anordning som är avsedd för omhändertagande av avfall.
2 kap.

Mottagningsanordningar

1 § Mottagningsanordningar för avfall skall finnas i fritidsbåtshamnar för
att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen.
2 § Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening
från fartyg är den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift
1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om
mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332,
28.12.2000, s. 81, Celex 32000L0059).
2
Genom föreskrifterna införlivas den s.k. Östersjöstrategin antagen av Helsingforskommissionen genom HELCOM rekommendationer 17/11 från år 1996 och 19/7-14 från år
1998.
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ansvarig för att mottagningsanordningar finns tillgängliga och uppfyller de
krav som ställs, i övriga hamnar ansvarar fastighetsägaren för detta.
3 § Mottagningsanordningar i fritidsbåtshamnen skall finnas på en för fritidsbåtarna ändamålsenlig plats.
Gemensamma mottagningsanordningar för fritidsbåtshamnar
4 § Två eller fler fritidsbåtshamnar får ha gemensamma mottagningsanordningar om det inte orsakar olägenheter för de fritidsbåtar som har behov
av att lämna avfall till dessa hamnar.
De gemensamma mottagningsanordningarna skall ha tillräcklig kapacitet
för att motsvara behovet hos dem som nyttjar fritidsbåtshamnarna. I de fall
två eller fler fritidsbåtshamnar har gemensamma mottagningsanordningar
skall detta anges i respektive hamns avfallshanteringsplan.
3 kap.

Mottagning av avfall från fritidsbåtar

1 § En fritidsbåtshamn skall ta emot sådant avfall från fritidsbåt som hamnen har inrättat mottagningsanordning för.
2 § Bestämmelser om förbud att ta ut särskild avgift för mottagning och
hantering av avfall och om rätt att ta ut en generell avgift finns i lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och i förordningen
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.
3 § Mottagning av avfall från en fritidsbåt skall genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
4 kap.

Avfallshanteringsplan

1 § En fritidsbåtshamn skall ha en avfallshanteringsplan.
2 § Avfallshanteringsplanen får utarbetas på regional nivå under förutsättning att behovet av och tillgången på mottagningsanordningar specificeras
för varje enskild fritidsbåtshamn.
3 § Bestämmelser om krav på samråd med kommunen vid upprättande av
avfallshanteringsplanen finns i 3 kap. 13 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Samråd skall vid behov ske med andra
berörda parter.
4 § En fritidsbåtshamn skall utse en person för det praktiska genomförandet av avfallshanteringsplanen.
Avfallshanteringsplanens innehåll
5 § Avfallshanteringsplanen för fritidsbåtshamn skall innehålla följande
uppgifter:
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1. Fritidsbåtshamnens namn och adress samt vem som är utsedd enligt 4 §
att genomföra avfallshanteringsplanen.
2. Antal fritidsbåtar som är hemmahörande i hamnen och uppskattat antal
fritidsbåtar som kommer att gästa hamnen per år.
3. Uppskattning av den mängd och slag av avfall som kommer att tas
emot per år från de fritidsbåtar som använder hamnen och underlaget för
uppskattningen. Hänsyn skall tas till framtida förändringar av mängd och
typ av avfall som kommer att tas emot.
4. Beskrivning av mottagningsanordningarna, vilket slag av avfall de är
avsedda för och hur stor kapacitet de har.
5. En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för de respektive avfallsslagen är belägna i fritidsbåtshamnen.
6. Vilken kommun eller vilket företag som tar emot eller transporterar
bort avfallet.
7. Hur fritidsbåtshamnens nyttjare underrättas om hamnens mottagningsanordningar och hur fortlöpande samråd sker med fritidsbåtshamnens nyttjare och andra berörda parter.
8. Vilka åtgärder som har vidtagits för att förenkla avfallslämningen från
de fritidsbåtar som anlöper fritidsbåtshamnen.
Revidering av avfallshanteringsplanen
6 § Avfallshanteringsplanen skall revideras med högst 3 års mellanrum
eller så snart fritidsbåtarnas behov av att lämna avfall till fritidsbåtshamnen
väsentligen förändras.
5 kap.

Information om fritidsbåtshamnens mottagningsanordningar

1 § Fritidsbåtshamnen skall informera de som nyttjar hamnen om mottagningsanordningarna för avfall och hur mottagningen sker. Informationen
skall innehålla följande:
1. Karta eller skiss som visar var mottagningsanordningar för de respektive avfallsslagen är belägna i fritidsbåtshamnen.
2. Förteckning över de avfallsslag som normalt omhändertas i fritidsbåtshamnen.
3. Beskrivning av avlämningsförfarandet för avfall.
4. Vem som kan kontaktas för mer information om avfallsmottagningen i
fritidsbåtshamnen.
________________
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2002.
JAN-OLOF SELÉN
Johan Franson
(Sjöfartsinspektionen)
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