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Mottagning av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön
Den 1 anuari 20 1 6 och den 1 januari 20 1 8 träder förbud mot utsläpp a toaletiavfal 1
frin nya respektive befintliga passagerarfart g ( 1 2 passagerare) i kraft. Vi
‘il komnar Förbudet i sak. Passarerarfartvgen måste endera installera renings—
anläggningar eller lämna avfallet till en mottagningsanordning i hamii
ven för fart\ g
med reningsanl äggu ingar kan fl nnas ett behov av att 1 ämna det sIam som uppstar vid
reningsprocessen. Förbudet har sitt ursprung i Internationella laritima
Or.anisationens (IMO) resolution MEPC.200(62).
..

Problemet
Bestimmcl ser innebär att fall) gen måste lämna il and sitt avloppsvatten (svartvatten
oftast blandat med gräatten) och alt hamnen är sk) Idig att ta emot avloppsvattnet
utan att kunna st1lla krav pa det avfall som lämnas. Samtidigt finns enligt lagen om
allmänna vattentjänster inte nägon sk) Idighet för kommunala avloppsreningsverk att
ta emot annat än avlopp frän normal hLlshållsanvändning, inte heller om det kan skada
avloppss) stemet eller gör det omöjligt för dem att klara sina utsläppskrav eller krav på
slamkvalitc. Följaktligen kan situationen uppstå att en hamn måste ta emot avlopps—
alten frän Grt g utan att ha någon realistisk möjlighet att ayttra det. Till bil den hör
också att det i vfallsförordningen finns bestämmelser om att kommunen ska svara
för att dcl avfall som faitg är förbjudna att släppa ut transporteras bort frän
mottagn i ngsan 1 äggni ngar.
‘

Hemställan
Nedanstående organisationer vill ii LI framföra en hemstäl Ian om att lagstiftningen
samordnas för att säkra en heltäckande och fungerande mottagningskedja för
avloppsvatten från fart g ‘ ia hamn till avloppsreningsverk.
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