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Fakta om båtlivet
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Uppdrag

- Verka för att Sverige ska uppnå de Transportpolitikmål 
och de miljökvalitetsmål som regeringen har ställt uppoch de miljökvalitetsmål som regeringen har ställt upp

Genom:
- Normgivning
- Tillstånd
- Tillsyny
- Register
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Vad gör vi på TS

Regelgivning

• Föreskrifter om:
• krav på CE-märkning fritidsbåt/motor/utrustning
• mottagning av avfall i hamnar• mottagning av avfall i hamnar
• förbud på utsläpp av toalettavfall (2012)
• Sjövägsregler
• M.fl.
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Vad gör vi på TS

Tillsyn

• Marknadskontroll av CE-märkning
• TullenTullen
• Tillverkare
• Återförsäljare
• Mässor• Mässor

• Tillsyn av avfallshantering i hamnar
• Tillsyn av fritidsfartyg med en bruttodräktighet på 100Tillsyn av fritidsfartyg med en bruttodräktighet på 100 

eller mer
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Vad gör vi på TS

Tillståndsprövning

• Utfärdar behörigheter klass VII, klass VIII
• Utfärdar tillstånd för sjösäkerhetsanordningarUtfärdar tillstånd för sjösäkerhetsanordningar
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Vad gör vi på TS

Registerhållning

• Obligatorisk registrering av fritidsbåtar 12x4m (skepp)
• Frivillig registrering av fritidsbåtar mindre än ovan (båt)Frivillig registrering av fritidsbåtar mindre än ovan (båt)
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Vad gör vi på TS

Andra aktiviteter

• Strategi säkrare båtliv 2020
• Båtlivsundersökningen 2004/2010
• Olycksstatistik
• Utredning och analys

Fö b d i t• Förebyggande insatser
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Vad gör vi på TS

Andra aktiviteter

• Ordförande i båtmiljörådet 
(TS, NV, KemI, SjöV, SBU, SXK, RGS, SSD, HSR, Lst Sto, SPI, Sweboat, SMTF, SKL, 
Sportfiskarna, Gbg Miljöförvaltningen, Västkuststiftelsen, Skärgårdsstiftelsen)

• Ordförande i sjösäkerhetsrådet
(TS, KBV, RPS, Sjöpolis, MSB, SBU, SXK, SSF, RGS, SSD, SSRS, SLS, Sweboat, 
Försvarsmakten, Sportdykarna, Sportfiskarna)

• Ordförande och en av parterna i Nämnden För 
Båtlivsutbildning, NFB 
(TS SXK SBU SSF)(TS, SXK, SBU, SSF)
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Hur ser det ut?
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41 personer dog eller är sakande 2011

Olika indelning (summan överstiger 41)
6 Fartrelaterade
0 kollision
0 Små barn
6 Utomskärs
4 I hamn
4 ensamma seglare
8 andra ensamma personerp
6 omkomna tror flytväst/flytplagg
2 Grundstötning
2 Kanot

13 av 41 dödsolyckor olyckor 2011

Medel promille1 34
3 Kvinnor
6 Seglare
12 Fiskare

Medel promille 1,34

Medelålder 54 år
ca: 70% 

alkoholpåverkade
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Rapporter
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Förbud mot utsläpp av toalettavfall från 
fritidsbåtar

När, hur och varför!



Vår omvärld
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Konventioner



Regeringens mål

2012‐03‐11

17



Miljökvalitetsmålen 

Mål 
nr

Miljökvalitetsmål Sjöfart

å1 Begränsad klimatpåverkan X
2 Frisk luft X
3 Bara naturlig försurning X
4 Giftfri miljö X

Rödmarkerade mål= 
prioriterade i Prop. 
2008/09:93. 

5 Skyddande ozonskikt X
6 Säker strålmiljö X
7 Ingen övergödning X

8 Levande sjöar och vattendrag X

Grönmarkerade mål = 
är de som berör 
Transportstyrelsen utan att

9 Grundvatten av god kvalitet
10 Hav i balans samt levande kust och skärgård X
11 Myllrande våtmarker
12 Levande skogar

Transportstyrelsen, utan att 
höra till de i propositionen 
prioriterade målen. 

13 Ett rikt odlingslandskap
14 Storslagen fjällmiljö
15 God bebyggd miljö
16 Ett rikt växt‐ och djurliv X
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Vad gör Sverige
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Åtagande inom Helcom

Sveriges åtagande i Helcoms plan för återställande av 
den ekologiska balansen i Östersjön:den ekologiska balansen i Östersjön:

• Minska utsläppet av kväve med 20 800 ton/år
• Minska utsläppet av fosfor med 290 ton/år
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Andra åtgärder inom sjöfarten

Utsläppsförbud för toalettavfall från passagerarfartyg i 
Östersjön på internationellt vatten (Beslut i IMOÖstersjön på internationellt vatten. (Beslut i IMO 
sommaren 2011) 
• för nybyggda fartyg från 2016
• för befintliga fartyg från 2018

Utsläppsförbud av toalettavfall från lastfartyg:Utsläppsförbud av toalettavfall från lastfartyg:
• Transportstyrelsen har i uppdrag av regeringen att 

undersöka förutsättningarna. 
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Vad bidrar förbudet till?

Bidrar till att vi i Sverige 
kan uppnå vårt åtagande 
om minskade utsläpp av

En samhällsekonomisk 
kostnad för 
uppbyggande avom minskade utsläpp av 

kväve och fosfor. 
På så sätt bidrar vi till en 
östersjö som mår bättre och 

uppbyggande av 
infrastruktur och 
installation samt 
kostnader för årligtöste sjö so å bätt e oc

därmed ett attraktivare 
båtliv.

kostnader för årligt 
underhåll.
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Hur påverkas hamnarna?
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Hur påverkas hamnarna?

Hamnarna styrs idag bland annat av ett EU-direktiv som 
omsatts i föreskriften Sjöfs 2001:13

• 2 kap. 1 § Mottagningsanordningar för avfall ska 
finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet 
av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt 
anlöper hamnen.a öpe a e
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Revidering av direktivet

EU – omarbetar 
mottagnings direktivet Directive 2000/59/EC on port reception mottagnings direktivet

Planen var att det skulle 

p p
facilities Review Topics 1 

.Potential for recommendations / 
guidelines: 

göras under våren 2012 »Exemptions (i.e. definition of 
scheduled traffic, frequent and 
regular limitation to the EU) 

»Waste reception and handling»Waste reception and handling 
plans for small ports 
»Involvement of the ports 
»Guidelines for inspectors»Guidelines for inspectors
»Dealing with cargo residues
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Möjlighet att söka LOVA-bidrag

Bidrag för att bygga ut möjligheter för toatömning kan 
sökas - Lokala Vattenvårdsåtgärder LOVAsökas - Lokala Vattenvårdsåtgärder, LOVA

• Ansök hos din länsstyrelse
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Antal båtar med toalett 2004/2010
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Fördelning per kategori av båt
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Hur ser förbudet ut?

• Från och med 1 april 2014 förbud  mot att 
släppa ut toalettavfall från fritidsbåtarsläppa ut toalettavfall från fritidsbåtar 
inom Sveriges sjöterritorium. 
• Undantag görs för Bottniska viken norr om 

l tit d Ö kä f (60°31 6”) Dlatituden genom Örskärs fyr (60°31,6”). Den 
första delen av förbudet genomförs därmed i 
särskilt känsliga områden som Östersjön, 
Skagerrak Kattegatt Öresund samt i alla sjöarSkagerrak, Kattegatt Öresund samt i alla sjöar 
och inre vattendrag.

• Från och med 1 april 2016 förbud mot att 
lä l f ll f å f i id båsläppa ut toalettavfall från fritidsbåtar 

inom hela Sveriges sjöterritorium.
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Remissvar

• Intresseorganisationer avstyrker helt att ett förbud ska 
genomföras

• Hamnintressenter anser att det är för kort med tid att 
bygga ut infrastruktur för mottagning av avfallet

• Miljömyndigheterna vill att förbudet införs samtidigt i 
hela landet

• Önskemål om undantag för äldre båtarÖnskemål om undantag för äldre båtar 

• Kommunerna önskar få rätt att ställa krav på 
mottagningsanordningarna

• Flera remissinstanser påpekar att upptäckt och 
lagföring kommer att bli svårt
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Hur ser förbudet ut?

• Från och med 1 april 2015 är det förbud mot att släppa 
ut toalettavfall från fritidsbåtar inom Sverigesut toalettavfall från fritidsbåtar inom Sveriges 
sjöterritorium. 

• Fartyg byggda före 1965 som är K-märkta i enlighet 
med Statens maritima museers kriterier för K-märkning 
av fritidsbåtar får släppa ut toalettavfall om utsläppetav fritidsbåtar, får släppa ut toalettavfall om utsläppet 
sker minst en halv nautisk mil från närmaste land. 
Utsläppet ska dock alltid ske så långt från land som 
möjligt.
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Vad är Toalettavfall?

Toalettavfall definieras i bilaga 1 till Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om åtgärder motföreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot 
förorening från fartyg (TSFS 2010:96) och ska förstås 
som avloppsvatten och annat avfall från varje typ av 
t l tt h i D tt i bä tt fö b d t i ttoalett och urinoar. Detta innebär att förbudet inte 
avser tömning av toalettavfall från hink, potta eller 
liknande. 
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Hur ska vi lyckas?

För att få hela systemet att fungera krävs åtgärder

Resurser för att ändra beteende och attityder

Bidrag för att bygga ut mottagningsanordningar -Bidrag för att bygga ut mottagningsanordningar 
Lokala Vattenvårdsåtgärder, LOVA

Samordning regionalt för placering och tömning av 
mottagningsanordningar

Utbyggnad av toaletter i land

Innovation / Utveckling

Tillsyn av hamnar
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www.transportstyrelsen.se/batliv



En En AppApp som heter ”Båtmiljö” och finns på som heter ”Båtmiljö” och finns på 
Market och i Market och i AppstoreAppstore
För För AndoridtelefonerAndoridtelefoner och och Iphone/IpadIphone/Ipad))
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www.transportstyrelsen.se/batliv



Flera olika alternativ
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Utdrag ur missiv till regeringen
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Hur kan vi hjälpa till för att tillsammans nå målet?Hur kan vi hjälpa till för att tillsammans nå målet?
Läs gärna frågor och svar på vår hemsida. Är det då 

fortfarande en fråga som du har, kontakta då gärna 
oss. Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt vart efter det 
dyker upp nya frågor.

www transportstyrelsen se/batlivwww.transportstyrelsen.se/batliv

Det har hänt saker på 50 år! Klicka på länken till Youtubep p
http://youtu.be/t03saJVFkv4
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