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Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för
avfall från fartyg
Ert diarienummer 2021/02803.
Jordbruksverket har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad promemoria.
Jordbruksverket ställer sig positivt till framtagandet av åtgärder med syfte att
skydda den marina miljön och bidra till att avfall samlas in och tas om hand.

Passivt uppfiskat avfall
Av förslaget framgår en skyldighet för fiskare att lämna in avfall samt skyldighet
för hamnar att ta ut avgift för inlämnat avfall. Det riskerar att skapa ökade
omkostnader för de företag som bedriver yrkesmässigt fiske. Vi ser en risk att det
föreslagna kostnadstäckningssystemet kan utgöra ett incitament för att släppa ut
passivt uppfiskat avfall till havs. Vi anser att det är viktigt att system för inlämning
av passivt uppfiskat avfall utformas på ett sådant sätt att den miljönytta som fisket
kan bidra med genom att reducera mängden skräp i marina miljöer inte går förlorad
genom ökade kostnader för enskilda företag.

Matavfall
I promemorian föreslås helt korrekt, och i enlighet med direktiv (EU) 2019/883 om
mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, att avfall från
fartyg ska betraktas som avfall enligt miljöbalken. Jordbruksverket vill dock erinra
om att allt matavfall från fartyg i internationell trafik är kategoriserat som hög risk
enligt EU:s förordning om animaliska biprodukter1 och ska hanteras i enlighet med
den lagstiftningen2. Även annat matavfall från fartyg som anlöper hamnar kan
omfattas av den lagstiftningen. Det är kommunerna som har tillsyn över

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är
avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
2

Se även tredje stycket i artikel 4.2.d i direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i
hamn för avlämning av avfall från fartyg.
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avfallshanteringen oavsett om det faller inom lagstiftningen om animaliska
biprodukter3 eller miljölagstiftningen.

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Heléne Ström har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också tillförordnade
chefsjuristen Ida Lindblad Hammar, Magnus Franzén, Mona Strandmark, Johan
Penner, Susanne Liljenström och Catalin Citu deltagit.

Christina Nordin

Heléne Ström

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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3

Förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
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