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Sjöfartsverkets remissvar avseende remiss av promemorian 

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg 

 

Sjöfartsverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande. Sjöfartsverket 

avstyrker förslagets punkt 4.5 avseende att Transportstyrelsen ska få meddela 

föreskrifter om och i särskilda fall besluta om undantag från kraven att i förväg 

anmäla avlämning av avfall från fartyg till en mottagningsanordning. I övrigt 

tillstyrker Sjöfartsverket förslaget. 

 

I samband med avstyrkandet av förslagets punkt 4.5 föreslår Sjöfartsverket istället 

att den befintliga hanteringen för undantag från att rapportera avfallsanmälan 

kvarstår i sin nuvarande form i samband med uppdateringen till Safe Sea Net 

version 5 som sker under årets andra kvartal enligt EMSAs implementeringskrav. 

Om det finns ett behov av att hanteringen ändras behöver Transportstyrelsen så 

snart som möjligt kravställa detta och meddela Sjöfartsverket så att en teknisk 

implementering kan genomföras i samband med ikraftträdandet den 1 november 

2022. 

 

Sjöfartsverket vill i samband med remissvaret även framföra en synpunkt om de 

nya uppgifter som ska rapporteras i Safe Sea Net genom Single Window. I 

promemorian bedöms dessa tillkommande uppgifter ge marginellt ökade 

arbetsuppgifter som kan hanteras inom befintliga ramar. Detta förutsätter dock att 

Transportstyrelsen bistår med underlag och information som visuellt kan visas i 

Single Window. Det förutsätter också att Tranportstyrelsen även kan ta fram 

underlag för, bistå vid samt delta i en informationskampanj mot branschen som 

ska genomföra den nya rapporteringen.  

 

Ärendet har beslutats av generaldirektör Katarina Norén. I handläggningen har 

ingått verksjurist Annica Johansson, rederidirektör Fredrik Backman, 

ställföreträdande chef Anlöpsservice Jonna Tornemark, objektspecialist 

Anlöpsservice Rebecca Reby, miljökoordinator Verksamhetsstyrning Maria 

Fagerberg, samt handläggare, tillika föredragande Ellen Doll. 

 

 
Katarina Norén  


