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Yttrande över remiss – Medlemsförslag om totalförbud och
kontrollsystem för utsläpp av toalettavfall i Östersjön
Sjöfartsverket har tagit del av Nordiska rådets medlemsförslag om
totalförbud och kontrollsystem för utsläpp av toalettavfall i Östersjön
och vill lämna nedanstående synpunkter.
Övergödning betraktas som ett av de största miljöproblemen i Östersjön.
Utsläpp av toalettavfall från fartyg bidrar till ökad övergödning, dock i
mindre omfattning än utsläpp av näringsämnen från landbaserade källor
(främst kväve och fosfor av atmosfärdeposition, avloppsutsläpp och
avrinning från åkermark). Enligt MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 11
samt Helsingforskonventionens Annex IV råder förbud mot utsläpp av
obehandlat toalettavfall inom 12 nautiska mil från land. För finfördelat och
desinficerat toalettavfall är gällande avstånd från land tre nautiska mil.
Förbudet gäller fartyg och båtar utrustade med toalett. Även om att det inte
finns ett generellt förbud mot att släppa ut toalettavfall i öppet hav (utanför
gränsen 12 nautiska mil), har inom samarbetet mellan Östersjöländerna
ansträngningar gjorts för att förhindra utsläpp av toalettavfall från
passagerarfartyg i Östersjön mot bakgrund av det stora antalet personer
ombord. Sverige har varit drivande i detta arbete. De flesta stora färjorna i
trafik på Finland har numera uppsamlingstankar ombord och lämnar sitt
toalettavfall till mottagningsanordningar i hamn.
Sjöfartsverket anser att ett införande av tvingande regler med utsläppsförbud
för annan trafik än färjetrafiken, framförallt lastfartyg, bör utredas. De flesta
lastfartygen har inte tillräcklig tank- och pumpkapacitet och skulle behöva
genomföra ändringar i konstruktion för att behålla toalettavfallet ombord för
leverans till mottagningsanordning i land. Antalet personer på dessa fartyg
är inte stort och mängden toalettavfall är därför från övergödningssynpunkt,
tämligen försumbar.
Införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall innebär att fartygen
skall kunna behålla avfallet ombord och lämna det iland. Hamnarna ska
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