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Synpunkter över promemorian mottagningsanordningar i
hamn för avfall från fartyg
Ärendebeskrivning

Hudiksvalls kommun har fått nedanstående promemoria på remiss för yttrande.
I promemorian lämnas förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ska
genomföras i lag och förordning.
Det föreslås att den plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg som
hamnar är skyldiga att ha även ska vara godkänd. Godkännandet ska göras av
Transportstyrelsen när det gäller handels- och industrihamnar och av kommunerna
när det gäller fritidsbåtshamnar.
En skyldighet att i hamn även lämna avfall som fastnat i fiskenät föreslås. Principen
om s.k. no-special-fee för mottagning av avfall från fartyg tas enligt förslaget bort
från lag, och Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att ta ut avgifter i hamn
för mottagning av avfall från fartyg. Tillsynen när det gäller fritidsbåtshamnarnas
skyldigheter föreslås utföras av den kommun där fritidsbåtshamnen finns medans
Transportstyrelsen fortsättningsvis har tillsyn över fartyg och industrihamnar. Vid
överträdelser ska sanktionsavgifter påföras.
Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2022.
Miljökontoret har i egenskap av tillsynsmyndighet fått ärendet för yttrande. Även
Tekniska nämndens avfallsavdelning har granskat materialet men uppgav sig inte ha
några synpunkter utan hänvisade till Avfall Sveriges yttrande i fråga.
Miljökontorets bedömning

Kommunen har två roller i denna fråga. Tekniska förvaltningen -Avfallsavdelningen
såsom mottagare av avfallet samt Miljökontoret såsom tillsynsmyndighet för hamnar
för fritidsbåtar. Ingen av avdelningarna har några direkta synpunkter över förslaget
till de nya föreskrifterna men miljökontoret vill passa på att framföra ett par
reflektioner.

Norrhälsinge miljökontor
Postadress: 824 80 Hudiksvall • Besöksadress: Håstaängsvägen 3 • E-post: miljokontoret@hudiksvall.se
Tfn växel: 0650-190 00 www.hudiksvall.se • Org. Nr: 212000-2379

2 (2)

Miljökontorets bedömning idag är att förändringarna kommer att innebära nya
tillsynsuppgifter samtidigt som vi konstaterar att vi redan idag har tillsyn på dessa
anläggningar enligt miljöbalken varför arbetsbördan bedöms bli begränsad.
Vidare framgår att sanktionsavgifter kommer att påföras för överträdelser vilka
kommer att tillfalla beslutande myndighet. Miljökontoret är sedan tidigare van vid att
sanktionsavgifter både på miljö- och livsmedelsområdet tillfaller staten.
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