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Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms
län, enligt beslut TRN 2018-0077 - Slutrapport
Projektet har bedrivits under 2018-2019, med tonvikt på båtsäsongen 2019.

Workshop 2019, givande samtal med representanter från Värmdö och Vaxholms kommun, näringslivsenheten och en enskild
näringsidkare.

Projektets syfte var att genom en funktionell syn på toalettavfall från båtar och genom samverkan
mellan kommuner, länsstyrelser och regionplaneorgan möjliggöra en förbättrad hantering av
toalettavfall från fritidsbåtar på ett hållbart sätt inom regionen. Med toalettavfall från fritidsbåtar
avses både båtlatrin och landtoaletter. Fritidsbåtar rör sig i skärgården oaktat kommungränser och
andra administrativa system och därför behövs en regional överblick och underlag. Projektets mål var
att ta fram principerna för detta underlag som ska kunna användas i kommunala översiktsplaner och
regionala planer. Ytterst syftade projektet till att minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar
till Östersjön.

Rörelsemönster och målpunkter för fritidsbåtar i ett regionalt perspektiv.
För att utreda rörelsemönster och målpunkter för fritidsbåtar har i första hand har befintliga uppgifter
använts; hamnregister, AIS-data, logg från gästhamnars omsättning. Även underlag från tidigare LOVAprojekt har använts. Aktiviteten påbörjades i november 2018. Arbetet har till största delen genomförts
med webb/arkivsökning, intervjuer med kommuner och aktörer i skärgården. Ett möte med
Naturvårdsverket har genomförts och en kommunworkshop genomfördes den 13 februari 2019.
Under denna aktivitet har det framkommit att besökare i skärgården behöver betydligt mer
information om var man kan lämna sopor, hitta tömningsstationer för båtlatrin mm.
Projektet visar att:
•
•
•
•

Större fritidsbåtar gör idag längre etapper och ligger stilla i större hamnar längre tid
Mindre fritidsbåtar utan toalett, kanoter och andra farkoster angör naturhamnar och
liknande områden och är därför viktiga att ta med i rörelsemönster och målpunkter
Landtoaletter och sophämtning är lika viktigt att planera för som tömningsstationerna.
Besökare i skärgården behöver mer information och service.
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Hur ser ansvarsförhållanden ut mellan centrala, regionala och lokala myndigheter och vilka
planeringsinsatser som gör mest nytta för omhändertagande av toalettavfall från båtar.
Frågorna har berörts inom tidigare LOVA-projektet och ytterligare kunskap har att inhämtats genom
workshops för att sammanställa erfarenheter av och potentiella problem och möjligheter med att
hantera tömning/mottagning funktionellt i stället för inom kommunens administrativa gräns.
Kontakter har tagits med regionala och nationella nyckelaktörer i frågan, STORSTHLM, Avfall Sverige,
Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelser m fl.
Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av fritidsbåtshamnar och deras mottagning av avfall. Det
innebär också möjlighet att förelägga om vite om påpekanden inte följs. Transportstyrelsen har en
applikation, Hamnkartan, som utvisar var mottagningsstationer finns. Landtoaletter innefattas inte i
fritidsbåtshamnarnas ansvar för mottagning av avfall, vilket betyder att det finns en lucka i det
nationella regelverket. I övrigt har olika aktörer i olika omfattning ansvar för olika delar av
mottagande av avfall. Det rör kommuner, Naturvårdsverket samt båtägarna m.fl. Det finns ett behov
av att tydliggöra information om hur ansvaret är fördelat och vem som gör vad. Hamnkartan har
brister, bland annat status för mottagningsstationer och möjlighet att direkt kontakta den som är
ansvarig. Synergier mellan kommuners arbete och Transportstyrelsen har tidigt identifierats,
exempelvis är kommunerna själva ansvariga för ett antal hamnar.
I den regionala planeringen arbetar man med större geografiska områden än kommuner, och
samordnar planeringsfrågor som går över kommungränserna. Detta regleras (främst) i plan- och
bygglagen (PBL). Efter förändringarna av PBL som trädde i kraft 1/1 2019 reglerar lagen den regionala
fysiska planering som ska ske i Skåne och Stockholm län. Regional fysisk planering är tänkt att införas
i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns, som ett led i att
åstadkomma mer enhetlighet i landet. Landstinget ansvarar för den regionala fysiska planeringen.
Enligt lagen (2010.630) om regionalt utvecklingsansvar har landstingen rätt att besluta att
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen istället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelse. Lagstiftningen använder genomgående benämningen landsting. I Stockholms län finns
en regional utvecklingsplan, RUFS 2050, och länsstyrelsen i Stockholm publicerar Skärgårdsfakta. Det
finns dessutom ett samarbetsprojekt som kallas Ö för Ö som tar upp utvecklingsfrågor i skärgården.
RUFS 2050 innehåller inget specifikt som rör mottagningsstationer, Skärgårdsfakta har genom vårt
projekt fått in befintliga mottagningsstationer i sitt kartmaterial. Ö för Ö håller nu på med en
inventering av avfallsfrågor i Stockholms skärgård.
Kommunerna har ansvaret för fysisk planering av mark- och vatten inom sitt geografiska område. Det
resulterar i översiktsplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov och tillstånd. Kommuner ska
även ha en avfallsplan. Kommunerna är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen. Det
kan här noteras att begreppet hushållsavfall med stor sannolikhet kommer att ersättas av begreppet
avfall som kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall
och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter.
Det är översiktsplan och avfallsplan som närmast berörs av frågan om tömningsstationer. Kommuner
har en skyldighet enligt vattentjänstlagen att förse områden med vatten och avlopp om det finns
behov med hänsyn till hälsa eller miljö och det pågår ett omfattande arbete med planering för vatten
och avlopp. Omhändertagande av latrin från båtar nämns i översiktsplaner men ingen av de
deltagande kommunerna har i dagsläget fysisk planering för mottagningsstationerna och dessa
behandlas inte närmare i va-planer. Inom kommunerna finns endast svag samverkan i samarbetet
mellan Miljö/Tillsyn, VA-planering, Avfall och den fysiska planeringen enligt PBL.
3

Regelverket täcker i teorin de olika aktörerna och de olika ansvarsområdena men i praktiken utgör
toalettavfall från fritidsbåtar en mellankommunal fråga, där planeringsunderlaget åtminstone måste
ha en regional kontext. Dessutom kommer i praktiken även nationella och internationella aspekter in
i skärgårdsområden. Kommunen har en nyckelroll inom fysisk planering, har bäst lokal kännedom om
förhållanden och måste tydligare engagera sig i denna planering om mottagande av toalettavfallet
ska kunna öka. Det finns även en viktig informationskedja kommun – båtklubb – båtägare som måste
fungera om mottagningskapaciteten för toalettavfall ska kunna ökas.
Projektet visar att:
•
•
•
•
•

Det är fortfarande oklart hur ansvaret fördelas mellan myndigheter
”Hamnkartan” måste fås att fungera bättre, exempelvis genom direktkontakt med ansvariga
för stationen.
”Ö för Ö” är bra exempel på att insatser görs från regionen och länsstyrelsen men borde
samordnas bättre, framförallt med kommunernas fysiska planering
Svag koppling mellan Miljö-VA-Avfall-Fysisk planering i kommuner
Kommun – Båtklubb - Båtägare; Information och tillsyn kan förbättras.
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Principerna för ett regionalt planeringsunderlag om toalettavfall från båtar
I detta arbete har det ingått studier av hur den regionala nivån normalt organiserar arbetet, hur
ansvaret är fördelat samt lämpligt innehåll och upplägg av en regional plan vad avser toalettavfall
från fritidsbåtar. Till detta kommer beskrivning av andra skärgårdsrelaterade planeringsfrågor som
har koppling till fritidsbåtar.
Regionala eller nationella myndigheter som involverades i projektet genom att delta vid workshop,
Skype-möte eller annan kommunikation var Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholm och
Naturvårdsverket.
Planeringsunderlag, som detta projekt ytterst handlar om, innehåller information om en plats, en
funktion eller ett fenomen. De beskriver, förklarar och ökar förståelsen för det som är i fokus för
utredningen. Planeringsunderlag innehåller oftast ett antagande om det som redovisas. Det kan
också sträva efter att integrera alla aspekter för att i ett tidigt skede arbeta mot en långsiktigt hållbar
lösning. Kommuner använder exempelvis planeringsunderlag i sitt arbete med översiktsplanen,
fördjupade översiktsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar. Beroende på projektets eller
processens inriktning varierar planeringsunderlagen i både storlek och innehåll. Exempel på några
typer av planeringsunderlag är inventeringar, förstudier, platsanalyser, områdesanalyser,
ortsanalyser, kulturmiljöanalyser, riskanalyser, SWOT-analyser, nulägesbeskrivningar och
barnkonsekvensanalyser. Ett planeringsunderlag för att peka ut lämpliga platser för
tömningsstationer för fritidsbåtar bör innehålla rörelsemönster för båtar, antaganden om behovet
och övriga utvecklingsfrågor inom skärgårdsområdet.
Ett användbart planeringsunderlag är AIS-data, som i har tagits fram i ett angränsande projekt för att
kartlägga båtrörelser i Norrtälje kommun och förslag ges även på lokalisering av nya
latrintömningsstationer i Norrtälje.

AIS-data från projektet BATSECO-BOAT sommar 2018.
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Ytterligare ett planeringsunderlag är Hamnkartan, som Transportstyrelsen tagit fram och som nu
även finns som App, fördelen med att använda appen är främst att informationen blir mer
lättillgänglig och enklare att få fram. Dessutom kan appen använda GPS information från din
mobiltelefon och därmed guida dig till närmaste tömningsstation. Appen kan också laddas ner och
användas utan internetuppkoppling.
Med hjälp av ppen kan båtägaren titta på en interaktiv karta var det finns toatömningsstationer och
om några av dessa är anmälda som icke fungerande. Appen, som än så länge är i en testversion, är en
vidareutveckling av den interaktiva hamnkartan som funnits på Transportstyrelsens webbplats sedan
2015. Det är inte Transportstyrelsen som uppdaterar informationen i appen. Transportstyrelsen har
tagit fram appen för att underlätta för fritidsbåtägare. Det är den som besökt anläggningen, eller
hamnarna, som anger om en toatömningsstation eller något annat fungerar eller inte eller kanske
saknas där det borde finnas.

Exempel från Transportstyrelsens Hamnkarta, sommaren 2019.
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Det finns ett antal planeringsunderlag i Regionens RUFS 2050 som visar skärgårdsområden med
replipunkter och kärnöar. Frågor om toalettavfall och mottagningsstationer finns inte specifikt
behandlad. Det finns några enstaka skrivningar om att minska påverkan från småbåtar.
Det finns även en Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård från 2008 (rapport
15:2008). Frågor om avfall och påverkan finns allmänt beskriven men inte heller här finns något
direkt planeringsunderlag om toalettavfall.

RUFS 2050 Karta 35. Kärnöar och replipunkter i Stockholms län.
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Slutligen finns Skärgårdsfakta från länsstyrelsen. Genom Skärgårdsfakta presenteras information som
visar på de utpekade skärgårdssamhällenas och kärnöarnas förhållanden. Vissa kartor visar även
information om kringliggande samhällen eller öar då det för den specifika sakfrågan varit relevant att
inkludera. Syftet med kartorna är att tydliggöra och geografiskt visualisera en del av skärgårdens
förutsättningar. Skärgårdsfakta har genom vårt projekt fått in befintliga mottagningsstationer i sitt
kartmaterial.

Skärgårdsfakta 2019, sid 25, kompletterad med mottagningsstationer
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Att ta fram ett helt separat planeringsunderlag för mottagningsstationer är inte relevant. Det finns
dessutom ett stort antal andra utvecklingsfrågor kopplade till skärgården som har betydelse för
antal, placering och övriga omständigheter.
Det som är mest relevant är att kommunerna tar med frågan om toalettavfall från fritidsbåtar som
ett tematiskt tillägg i sina befintliga översiktsplaner, eller som ett separat avsnitt i sina nya när dessa
ska tas fram. Även i den kommunala avfallsplanen bör dessa frågor tas in.
Projektet visar att:

•
•
•
•

Frågorna bör tas med som tematiska tillägg i kommunernas översiktsplaner och
avfallsplaner
Hamnkartan, AIS-data och Skärgårdsfakta kan användas som planeringsunderlag
RUFS 2050 bör förtydligas vad gäller ”minska påverkan från småbåtar”
Underlag om vatten- , avlopps- och avfallsfrågor i skärgården behöver samordnas
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Ta fram ett enkelt informationsmaterial samt kommunikationsplan, som dels kan användas av
båtklubbar/båthamnar och dels användas av kommuner.
I informationsmaterialet koncentreras på lagstiftningen och slutsatser från projektet.
Tömningsstationerna anges med ett utdrag ur Skärgårdsfakta.

Omslag broschyr

På uppdrag av Svealands Kustvattenvårdsförbund

…………………………………………………………………………..
Fredrik Meurman, Ecoloop
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