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Svar på remiss - Mottagningsanordningar i hamn för
avfall från fartyg
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian
Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg. Nedan följer
Falkenbergs kommuns synpunkter.
•

Falkenbergs kommun tycker det är viktigt att det tydligt framgår
vilka fritidsbåtshamnar som omfattas av kraven på exempelvis en
avfallshanteringsplan. I förslaget anges följande om vilka
fritidsbåtshamnar som kan vara undantagna från kraven:
Små icke-kommersiella hamnar som kännetecknas av sällsynt eller
lite trafik bestående av enbart fritidsbåtar får undantas från krav att
upprätta planer, om deras mottagningsanordningar är integrerade i
det avfallshanteringssystem som förvaltas av kommunen
Skrivning ovan tycker nämnden är för oprecis. Det ska inte råda
någon oklarhet vilka fritidsbåtshamnar som omfattas av kraven.
Kravet på vilka hamnar som omfattas skulle exempelvis kunna
baseras på antal båtplatser eller antal gästnätter i en fritidsbåtshamn.

•

Falkenbergs kommun håller inte med om formuleringen i den
föreslagna paragrafen 11 d § i lag om ändring i lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg. Lydelsen i den nya paragrafen
föreslås vara: Tillsynsmyndigheten får helt eller delvis avstå från att
ta ut en sanktionsavgift om överträdelsen är ringa eller ursäktlig
eller om det annars med hänsyn till omständigheterna framstår som
oskäligt att ta ut avgiften. Kommunen anser att en tillsynsmyndighet
ska göra en bedömning om en överträdelse skett och därmed besluta
om en sanktionsavgift ska dömas ut. Det ska inte råda några
oklarheter när en miljösanktionsavgift är tillämplig. Nämnden anser
att det är en domstol som ska göra bedömningen av om en
sanktionsavgift ska jämkas/ändras. Om tillsynsmyndigheter själva
ska göra bedömningen om en sanktionsavgift ska tas ut ökar risken
att fritidsbåtshamnar behandlas olika beroende på var i landet
hamnen ligger. Paragrafen bör formuleras om eller tas bort.

•

Falkenbergs kommun ifrågasätter lydelsen i föreslagen paragraf 11 f
i lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg. I paragrafen anges: En sanktionsavgift ska betalas till
tillsynsmyndigheten inom 30 dagar efter det att ett beslut om avgift
har fått laga kraft.. Kommunen anser inte att sanktionsavgiften ska
tillfalla tillsynsmyndigheten. Kommunen anser att sanktionsavgiften
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precis som miljösanktionsavgifter ska tillfalla staten och betalas till
kammarkollegiet.
•

Falkenbergs kommun önskar att det tas fram en blankett som
fritidsbåtshamnar kan använda sig av vid upprättande av en
avfallshanteringsplan. Att det finns färdigt material att tillgå gör att
varje hamn/kommun inte behöver lägga tid på att utforma en egen
blankett. Detta skulle även öka möjlighet till samsyn över
kommungränser och underlätta för fritidsbåtshamnarna när de
upprättar avfallshanteringsplanen.
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