
 

 

 1 (3) 

Transportstyrelsen 

701 88  Örebro 

 

Kopia till: 

Infrastukturdepartementet 

I2021/02803 

103 33  Stockholm 

 

 

Ert dnr TSF 2020-75 
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Malmö den 15 augusti 2022 

 

REMISSVAR: Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 20xx:xx) om 

mottagning av avfall från fartyg 

____________________________________________________________ 

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges 

medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på 

samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi 

verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår 

återvinns och tas om hand på bästa sätt. Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 

medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och 

kommunala regionbolag inom avfall och återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en 

stor del av näringslivet. Genom medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. 

Avfall Sverige har antagit ett antal generella ståndpunkter av relevans i detta sammanhang, varav 

särskilt följande bör nämnas: 

• Det är viktigt att arbeta för att motverka nedskräpning och dumpning. 

• Avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur. 

• Förorenarens betalningsansvar och principen om producentansvar ska fullföljas. 

• Avfallsanläggningar ska lokaliseras, utformas och drivas så att människors hälsa samt 

miljön skyddas både på kort och lång sikt.  

• En helhetssyn för insamlingen av olika avfallsfraktioner ska förordas. 

Synpunkter 

Avfall Sverige tackar för möjligheten att avge yttrande. 
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Transportstyrelsens förslag till föreskrift utgår från de lag- och förordningsändringar som 

Regeringskansliet har presenterat i promemorian ”Mottagningsanordningar i hamn för avfall från 

fartyg” (I2021/02803), som Avfall Sverige yttrade sig över den 22 mars 2022.  

Som ett tillägg till det yttrandet vill Avfall Sverige påtala att den svenska lagstiftningen bör ändra 

begreppet ”toalettavfall” till ”toalettavloppsvatten” eller ”avloppsvatten”. Det stämmer bättre överens 

med dels det engelska begreppet ”sewage” i MARPOL-konventionen som regleras i dess annex IV, 

dels den svenska miljölagstiftningen (9 kap. 2 § 1 miljöbalken). Kopia på detta yttrande lämnas 

därför till Infrastrukturdepartementet. 

Avfall Sverige har i övrigt endast följande erinran till förslaget om ny föreskrift:  

 

De föreslagna allmänna råden till 7 kap. 3 § anger vilka parter som det ska samrådas med i 

samband med upprättandet av avfallshanteringsplanen för mottagningsanläggningen. 

Avfall Sverige menar att det inte räcker att ange att samråd ska hållas med ”kommunen”, 

eftersom kommunens avfallsorganisation som ansvarar för att hämta avfallet från 

mottagningsanordningen kan vara exempelvis ett kommunalförbund. Det är viktigt att 

samråd sker direkt med kommunens avfallsorganisation eftersom avfallet måste kunna 

hämtas från anläggningen av denne och/eller dess entreprenörer. Om avfallet inte kan 

hämtas, riskerar mottagningsanordningen att inte tömmas, vilket kan medföra att den blir 

full så att fartygen hindras att lämna in sitt avfall. Samråd motverkar risken för att det ska 

hända.  

 

Samråd bör även ske med tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken, eftersom denna ska tillse 

att hamnens fortsatta hantering av avfallet sker i enlighet med miljöbalken och dess 

förordningar. Miljötillsynsmyndigheten bör också anses ha tolkningsföreträde vad gäller 

avfallsförordningens sorteringskrav. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken kan vara 

kommunen (kommunal nämnd eller kommunalförbund) eller länsstyrelse.  

 

Under rubriken Allmänna råd yrkar Avfall Sverige därför om att följande tillägg görs (här 

kursiverat): 

 

”Med andra berörda parter bör avses operatörer av mottagningsanordningar i hamn, den 

eller de kommunala organisationer som ansvarar för borttransport av avfallet, hamnens 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, organisationer som genomför skyldigheter inom 

utökat producentansvar och företrädare för det civila samhället.” 
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För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till Andrea Hjärne, senior miljöjurist, 

andrea.hjarne@avfallsverige.se, telefon 040-69 35 66. 

 

 

Med vänliga hälsning, 

Avfall Sverige  

 

 

 

 

Tony Clark 

Vd 
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