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Synpunkter från SFPO i anledning av remiss av Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg, dnr I2021/02803

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt
hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.
I promemorian lämnas förslag till hur 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 handelsoch 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 i fortsättningen utföras av den
kommun där fritidsbåtshamnen finns. Vid överträdelser ska sanktionsavgift påföras. Lag- och
förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2022.

SFPO välkomnar förbättringar på området, dock ser SFPO en fara i en överbyråkratisering
och vill betona en pragmatisk ansats. Verkligheten idag är att yrkesfiskare tar med sig marint
skräp och där mottagningskapacitet saknas själva bekostar ett omhändertagande av skräpet.
Yrkesfisket är med andra ord redan idag i högsta grad en ansvarstagande aktör.
Hamnansvariga måste fullgöra sina skyldigheter i denna del, något som inte fungerat som
tänkt. SFPO anser därför att förslaget att underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet bestraffas
genom ett påförande av en sanktionsavgift är rätt väg att gå.
Angående förhandsanmälan av avfall, som föreskrivs i direktivet, anser SFPO att det är fel ansats. Ansatsen borde vara att i största möjliga mål underlätta för mottagningen av avfall, inte
att lägga ytterligare en administrativ börda på aktörer.
Vad gäller kostnadstäckning är det fel ansats att avgiftsbelägga annat än avfall direkt hänförligt till det aktuella fartyget. Fartyg som erhåller och ilandför avfall som inte genererats av det
aktuella fartyget bör premieras och belönas för sin insats att ilandföra sådant avfall – positiv
incitamentsstyrning. I 4.3.3 föreslås att Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om
skyldighet att avlämna passivt uppfiskat avfall i hamn. Att passivt uppfiskat avfall avlämnas i
hamn är positivt för den marina miljön. Sådant avlämnande bör således premieras för att säkerställa största möjliga nytta.
I 4.11 framgår att skyldigheten att förhandsanmäla, liksom att rapportera uppgifter från avfallsavlämningskvittot, gäller för fartyg med en bruttodräktighet överstigande 300 ton. Vi tolkar skrivningen i artikel 6 i direktiv 2019/883/EU, med dess hänvisning till tillämpningsområdet enligt artikel 2 i direktiv 2002/59/EG, som att fiskefartyg under 45 meter längd inte omfattas av skyldigheten till förhandsanmälan, rapportering av avfallshanteringskvitto eller att
spara dessa uppgifter ombord. SFPO anser att de skyldigheter som följer av nationell lagstiftning inte ska gå utöver vad som krävs enligt EU:s direktiv. Kravet att elektroniskt förhandsanmäla och rapportera samt spara uppgifter kan tyckas som en mindre börda, men förslaget om
denna ytterligare börda måste ses i en samlad bild av yrkesfiskets administrativa bördor. Behovet av regelförenkling på fiskets område är påtagligt såsom också konstaterats av riksdagen.
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