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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver det arbete som gjorts inom ramen för 

Miljömålsrådets åtgärd Samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar, på 

land och i vattnet. Arbetet har bedrivits av Transportstyrelsen och 

Naturvårdsverket, tillsammans med en referensgrupp. Förstudien har 

skrivits av konsulter från Pontarius AB. 

Förstudien tar upp och beskriver problematiken kring toalettavfall från 

fritidsbåtar, och då främst det avfall som kommer från båtar som saknar 

toalett ombord. Även om Transportstyrelsen och Naturvårdsverket inte kan 

ställa sig bakom allt som förstudien beskriver fungerar den ändå som 

underlag för att påvisa att det finns en lucka vad gäller ansvarsfrågan för just 

toalettavfall från fritidsbåtar som inte har någon toalett ombord. Detta är 

något som behöver komma på plats för att området inte ska fortsätta falla 

mellan stolarna och för att det ska kunna byggas toaletter på land som 

båtägarna kan använda. 

Det förslag Transportstyrelsen och Naturvårdsverket gemensamt kommit 

fram till är att det behövs ett uppdrag till Naturvårdverket eller annan 

lämplig myndighet att utreda var detta ansvar för att anlägga och sköta 

driften av landtoaletter bör ligga, ur ett juridiskt och ett ekonomiskt 

perspektiv. Exempelvis bör man undersöka möjligheten att kunna definiera 

detta avfall som hushållsavfall, samt möjligheten att få in ansvaret i 

kommunernas renhållningsskyldighet. Det bör även utredas var båttrafiken 

främst rör sig för att kunna identifiera lämpliga platser för landtoaletter. 
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1 Uppdraget 

 

Åtgärden Samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar, på land och i 

vattnet beslutades av Miljömålsrådet 2017 och finns på Miljömålsrådets 

webbplats. De utpekade myndigheterna att driva arbetet är 

Transportstyrelsen och Naturvårdsverket, i samverkan med andra berörda 

myndigheter och aktörer.  

 

1.1 Vad ska göras 

Uppdraget var att genomföra en förstudie i syfte att utreda hur problematiken och 

regelverken ser ut samt vilka aktörer som är berörda och på vilket sätt de berörs. 

 

1.2 Därför behövs åtgärden 

Syftet var att det ska bli tydligt var ansvaret för toalettavfall från fritidsbåtar ligger 

samt att undersöka olika alternativ för att minska den negativa påverkan från detta 

både på land och i vatten.   

 

Den 1 april 2015 blev det förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet från 

fritidsbåtar (TSFS 2015:10), vilket har gjort att fritidsbåtshamnarnas skyldighet att 

bygga ut mottagningsanordningar för detta avfall har ökat (SJÖFS 2001:13). 

Landbaserade toaletter omfattas i dag inte av definitionen av mottagnings-

anordningar varför det bl.a. finns ett stort behov av att undersöka olika alternativ 

för att öka tillgängligheten. Enligt Båtlivsundersökningen 2015 finns det ca 756 

500 sjödugliga fritids-båtar i Sverige, varav endast ca 11 % har en båttoalett. De 

flesta fritidsbåtar saknar alltså båttoalett och för dessa finns ett stort behov av att 

hitta lösningar för att mot-verka att deras avfall hamnar i vattnet och bidrar till 

övergödning och smittspridning. 

En kortfattad sammanställning av ansvarsfördelningen inom detta område; 

 Transportstyrelsen är ansvarig myndighet för att fritidsbåtshamnarna har 

tillräckliga mottagningsanordningar för att ta emot det avfall som normalt 

anlöpande båtar har behov av att lämna. Dock omfattas inte landtoaletter 

av detta system, utan det rör främst tömningsstationer för fast installerade 

båttoaletter, utslagsvaskar för portabla båttoaletter och kärl för sopor. 

 Havs- och vattenmyndigheten är nationellt tillsynsvägledande myndighet 

för enskilda avlopp samt installation av fasta toaletter med vatten. 



RAPPORT  
Miljömålsrådets åtgärd Samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar, på land 
och i vattnet Dnr TSG 2018-2779 

 

7 (10) 

 Naturvårdsverket tar fram övergripande nationella avfallsplaner samt 

föreskrifter och allmänna råd som anger vad de kommunala 

avfallsplanerna ska innehålla. 

 

1.3 Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Målet med åtgärden är att genom att inleda samverkan inom området minska 

utsläppen av toalettavfall både på land och i vatten. 

 

1.4 Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar 

och vattendrag och God bebyggd miljö. 

 

1.5 Tidplan för genomförande 

2017-2019 

2 Genomförande 

 

2.1 Deltagare 

De som har utgjort arbetsgruppen i detta arbete är medarbetare på 

Transportstyrelsen och Naturvårdsverket. Det bildades även en 

referensgrupp med deltagare från; 

Skärgårdsstiftelsen 

Västkuststiftelsen 

Stockholms universitet, Östersjöcentrum 

Havs- och vattenmyndigheten 

Avfall Sverige 

Svenska Båtunionen 

Campus Roslagen 

Vaxholms stad  

Värmdö kommun 
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Orust kommun 

Norrtälje kommun 

Ecoloop 

DitAB 

 

Ett antal möten har anordnats från mars 2017 till december 2018 där 

referensgruppen har diskuterat problematiken kring toalettavfall från 

fritidsbåtar. När konsulterna från Pontarius, som fick uppdraget att skriva 

förstudien, var på plats har även de varit med och diskuterat med 

referensgruppen. Referensgruppen fick ta del av de olika utkasten till 

förstudien för att kunna bidra med synpunkter, och när förstudien i stort sett 

var färdig anordnades ett seminarium vid båtmässan Allt för sjön i Älvsjö 

där konsulterna presenterade rapporten och sina slutsatser. Rapporten 

behövde justeras en del även efter det och färdigställdes i juni 2019. 

 

2.2 Förstudie 

Uppdraget från Miljömålsrådets åtgärd Samverkan kring toalettavfall från 

fritidsbåtar, på land och i vattnet var att genomföra en förstudie på området. 

Förstudiens syfte var att belysa regelverkens utformning och omfattning 

avseende problemställningen med toalettavfall från fritidsbåtar på land och i 

vatten. Förstudien skulle också klargöra vilka aktörer som är berörda och på 

vilket sätt de berörs. Målet var att skapa en helhetssyn kring frågorna avseende 

toalettavfall från fritidsbåtar och att tydliggöra hur ansvaret fördelas mellan 

olika aktörer. Förstudien skulle även belysa eventuella luckor i regelverket och 

ge rekommendationer och förslag på vidare arbete. Förstudien har tagits fram 

av Pontarius AB, på uppdrag av Transportstyrelsen och Naturvårdsverket. 

Förstudien har utförts utifrån följande avgränsningar och frågeställningar; 

− Kartläggning av ansvarsfördelning för att kunna identifiera eventuella luckor. 

− Inventering av befintliga lösningar för både tömningsstationer, 

reningsanläggningar och båt- och landtoaletter samt en bedömning av behovet 

av incitament för att utveckla dessa.  

− Beskrivning av tömningsproblematik.  

− Översyn av vilka finansieringsmöjligheter/ekonomiska incitament som finns 

för att ta fram olika lösningar för omhändertagande av toalettavfall? Hur kan 

ansvaret för dessa lösningar fördelas?  
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Förstudien är baserad på enkätundersökning, information från litteraturstudier, 

myndigheters hemsidor (Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och 

Vattenmyndigheten), sammanställning av aktuella lagar och regelverk samt 

sammanställning av tidigare genomförda studier i ämnet. 

3 Resultat 

Förstudien från PontariusAB1 tar upp och beskriver problematiken kring 

toalettavfall från fritidsbåtar, och då främst det avfall som kommer från 

båtar som saknar toalett ombord. Även om Transportstyrelsen och 

Naturvårdsverket inte kan ställa sig bakom allt som förstudien beskriver 

fungerar den ändå som underlag för att påvisa att det finns en lucka vad 

gäller ansvarsfrågan för just toalettavfall från fritidsbåtar som inte har någon 

toalett ombord. Detta är något som behöver komma på plats för att området 

inte ska fortsätta falla mellan stolarna och för att det ska kunna byggas 

toaletter på land som båtägarna kan använda. Innan ett sådant ansvar har 

pekats ut är det svårt att hitta någon aktör som vill ta på sig den kostnad och 

det ansvar det innebär att anlägga och sköta driften av en landtoalett, även 

om det idag finns ett antal sådana frivilliga initiativ. Det finns ett tydligt 

ansvar för en fritidsbåtshamn att kunna ta emot det toalettavfall som normalt 

anlöpande båtar har behov av att lämna (SJÖFS 2001:13). Definitionen 

toalettavfall omfattar dock endast det avfall som hamnar i en toalett ombord 

och inte exempelvis om man använder en hink, potta, pyts eller helt enkelt 

kissar över bord (TSFS 2010:96). Det finns ett förbud mot sådan förorening 

av vattnet i Miljöbalken, men inget ansvar för någon aktör i samhället att se 

till att det finns mottagningsanordning för detta avfall. 

 

3.1 Hur har åtgärden bidragit till att öka takten i arbetet med 
att nå miljökvalitetsmålen. 

I och med förstudien har det tydliggjorts att det finns en lucka vad gäller 

ansvaret mottagande och hantering av det avfall som kommer från 

fritidsbåtar som inte har någon toalett ombord. Nästa steg blir att finna ett 

lämpligt ställa där ett sådant ansvar kan läggas in. 

4 Fortsatt arbete 

Efter förstudiens slutförande har Transportstyrelsen och Naturvårdsverket 

diskuterat hur man bör gå vidare. Det förslag vi gemensamt kommit fram till 

är att det behövs ett uppdrag till Naturvårdverket eller annan lämplig 

                                                 
1 Bilaga 1 – Förstudie Toalettavfall från fritidsbåtar på land och i vatten, Pontarius AB 2019-06-13 



RAPPORT  
Miljömålsrådets åtgärd Samverkan kring toalettavfall från fritidsbåtar, på land 
och i vattnet Dnr TSG 2018-2779 

 

10 (10) 

myndighet att utreda var detta ansvar för att anlägga och sköta driften av 

landtoaletter bör ligga, ur ett juridiskt och ett ekonomiskt perspektiv. 

Exempelvis bör man undersöka möjligheten att kunna definiera detta avfall 

som hushållsavfall, samt möjligheten att få in ansvaret i kommunernas 

renhållningsskyldighet. Det bör även utredas var båttrafiken främst rör sig 

för att kunna identifiera lämpliga platser för landtoaletter. 
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SAMMANFATTNING 

Den 1 april 2015 blev det förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet från fritidsbåtar. I 

samband med förbudets införande så har kraven på de aktörer som påverkas av förbudet ökat. 

Regleringen av ansvaret för toalettavfall från fritidsbåtar är tydlig men det är bara ca 10% av 

dem som har toalett ombord. Med så få båtar med toalett och med beaktande av att åtta av tio 

båtägare helst använder en landbaserad toalett så blir behovet av landtoaletter stort. 

Regelverket runt dessa är dock inte tydligt och ansvaret för landtoaletter riskerar därför att 

”falla mellan stolarna”.  

 

Grunden för kostnadsfördelningen gällande mottagande av avfall är principen ”Polluter 

Pays”, dvs att den som förorenar får också betala, vilket ligger i linje med de allmänna 

hänsynreglerna i kapitel 2 i Miljöbalken. Detta betyder att båtägarna i slutändan ska stå för de 

kostnader som uppstår i samband med hanteringen av avfallet. Skyldigheten att möjliggöra 

tömning ligger på hamnägaren vilket fastslås i Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av 

avfall från fritidsfartyg, SJÖFS 2001:13. Hamnägaren får inte ta ut någon särskild avgift för 

tjänsten men får ta ut en generell avgift, gemensam för alla, för att täcka sina kostnader.  

 

Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av fritidsbåtshamnar och deras mottagning av avfall. 

Det innebär också möjlighet att förelägga om vite om påpekanden inte följs. Landtoaletter 

innefattas inte i fritidsbåtshamnarnas ansvar för mottagning av avfall, vilket betyder att det 

finns en lucka i det nationella regelverket. Övriga aktörer som i olika omfattning har ansvar 

för olika delar av mottagande av avfall är kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket samt båtägarna m.fl. Det finns ett behov av att tydliggöra information om 

hur ansvaret är fördelat och vem som gör vad.  

 

Ett av de problem som måste hanteras är omhändertagande av avfall från landtoaletter. Det 

kan ofta vara tungt, ohygieniskt och otrevligt och dessutom är toaletterna i första hand 

anpassade för friluftsliv i olika former vilket gör att de ibland ligger svårtillgängliga för 

tömning och annat underhåll. Problemet kan minskas om avfallet så långt som möjligt kan 

omhändertas i direkt anslutning till toaletten, till exempel via toalettmoduler avsedda för 

långtidskompostering. Det pågår också teknikutveckling för att ta fram enkla ”självskötande” 

toaletter med minimerat underhållsbehov. Dessa kan bidra till att öka antalet toaletter på 

otillgängliga platser, exempelvis på mindre öar ute i skärgården. 

 

Vid sugtömning av båttoaletter kan ibland problem uppstå, bland annat på grund av 

kopplingar och munstycken som inte passar i varandra, avsaknad av reservdelar för 

stationerna, service av utrustningen samt otillgängligt placerade tömningsstationer och även 

brister i logistik vid tömning.  
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1 UPPDRAGSBESKRIVNING 

1.1 Inledning 

Sverige har genom konventioner inom ramen för FN-samarbetet, EU-förordningar och avtal 

med övriga östersjöländer via HELCOM förbundit sig att minska utsläppen av bland annat 

fosfor och kväve. Den 1 april 2015 blev det därför förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet 

från fritidsbåtar. Genom förbudet så minskar inte bara övergödningen av sjöar, hav och 

vattendrag utan spridningen av de bakterier som toalettavfallet ofta innehåller reduceras 

också. 

 

I samband med förbudets införande så har kraven på de aktörer som påverkas av förbudet 

ökat. I dagsläget finns det relativt omfattande och tydliga regelverk som beskriver de olika 

aktörernas ansvar vid mottagande av avfall från fritidsbåtar som har toalett ombord. 

Problemet är att det endast är en dryg tiondel av alla fritidsbåtar som faktiskt har toalett 

ombord,1 varför det finns ett stort behov av att hitta lösningar för att utöka tillgången till 

landbaserade toaletter. Ett problem är dock att de landbaserade toaletterna inte omfattas av ett 

tydligt regelverk avseende ansvar för uppsättning och skötsel samt finansiering. Kommunerna 

har ett tydligt uttalat ansvar för gaturenhållning i detaljplanelagt område, utanför dessa 

områden är ansvaret mer otydligt. Det kan dessutom vara svårt att avgöra hur många toaletter 

som krävs vid olika platser och hur man ska få människor att faktiskt använda dem.  

 

 

1.2 Syfte 

Denna förstudie syftar till belysa regelverkens utformning och omfattning avseende 

problemställningen med toalettavfall från fritidsbåtar på land och i vatten. Förstudien ska 

också klargöra vilka aktörer som är berörda och på vilket sätt de berörs. Målet är att skapa en 

helhetssyn kring frågorna avseende toalettavfall från fritidsbåtar och att tydliggöra hur 

ansvaret fördelas mellan olika aktörer. Förstudien ska även belysa eventuella luckor i 

regelverket och ge rekommendationer och förslag på vidare arbete.  

  

                                                 
1 Transportstyrelsen, Båtlivsundersökningen 2015, mars 2016. 
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1.3 Omfattning, avgränsningar och frågeställningar 

Förstudien omfattar en kartläggning av dagens situation i syfte att belysa eventuella luckor i 

regelverk och praktiskt utförande. Den omfattar också en inventering av befintliga tekniska 

lösningar och en bedömning av hur dessa kan utvecklas. I studien har också tagits del av 

rapporter och uppsatser på Transportstyrelsens hemsida, se sida 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-

fran-fritidsbat.  

 

Förstudien har utförts utifrån följande avgränsningar och frågeställningar: 

 

− Kartläggning av ansvarsfördelning för att kunna identifiera eventuella luckor.  

− Inventering av befintliga lösningar för både tömningsstationer, reningsanläggningar 

och båt- och landtoaletter samt en bedömning av behovet av incitament för att 

utveckla dessa.  

− Beskrivning av tömningsproblematik.  

− Översyn av vilka finansieringsmöjligheter/ekonomiska incitament som finns för att ta 

fram olika lösningar för omhändertagande av toalettavfall? Hur kan ansvaret för dessa 

lösningar fördelas?  

 

1.4 Genomförande och metod 

Enkät- och intervjuundersökningen utfördes mellan juni och november 2018 och frågorna 

som låg till grund för undersökningen definierades med utgångspunkt i uppdrags-

beskrivningen. Urvalet gällande vilka kommuner, myndigheter, stiftelser och företag som har 

tillfrågats att delta i undersökningen har baserats på en tillhandahållen referensgruppslista 

samt några tillkommande kommuner. Följande organisationer fick enkäten: 

 

Avfall Sverige, Campus Roslagen, Ditab, Ecolop, Grefab, Haninge Kommun, Havs- och 

vattenmyndigheten, Håll Skärgården ren, Orust Kommun, Ronneby kommun, Simrishamns 

kommun, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms Universitet, Svenska Båtunionen, Söderhamns 

kommun, Vaxholms kommun, Värmdö kommun, Västerviks kommun, Västkuststiftelsen, 

Örnsköldsviks kommun. 

 

Enkätundersökningen följdes upp med telefonsamtal med respektive organisation. Utöver 

detta så är förstudien baserad på information från litteraturstudier, myndigheters hemsidor 

(Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten), sammanställning 

av aktuella lagar och regelverk samt sammanställning av tidigare genomförda studier i ämnet.  

 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat
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I den färdigställda rapporten över förstudien så har kommentarer och synpunkter från 

Transportstyrelsen, Naturvårdsverket samt Avfall Sverige arbetats in.  

 

 

1.5 Generaliserbarhet 

Referensgruppslistan erhölls från Transportstyrelsen vid uppdragets början. Då de 

medverkande i undersökningen inte har valts ut slumpmässigt kan slutsatserna inte 

nödvändigtvis generaliseras till andra kommuner, företag eller myndigheter än de som deltagit 

i undersökningen. Vissa mönster och tendenser kan iakttas och appliceras på aktörer som inte 

inkluderats i förstudien, men det finns inga garantier för att slutsatserna kan generaliseras till 

samtliga aktörer som är berörda av ämnet. 
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2 ANSVARSFÖRDELNING 

Förbudet mot utsläpp av toalettavfall grundar sig i principen om att det är den som förorenar 

som betalar (från engelskans Polluter Pays Principle, PPP) och i de allmänna hänsynreglerna 

i kapitel 2 i Miljöbalken. PPP tar avstamp i Riodeklarationen från 1992 om miljö och 

utveckling och innebär att den som orsakar skador i miljön ska betala de samhällsekonomiska 

kostnader som uppstår. Det är således i grund och botten båtägarna som kollektiv som ska stå 

för de kostnader som krävs för att anlägga mottagningsanordningar och i viss mån för 

landtoaletter. Detta berättigar bland annat fritidsbåtshamnarna till att ta ut de allmänna 

avgifter som nämns i avsnittet nedan.2 

 

Det finns ett antal lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar ansvarsfördelningen 

avseende hantering av toalettavfall från fritidsbåtar. För båtar med toalett ombord finns 

bestämmelser som anger vilken aktör som bär vilket ansvar i avfallshanteringens olika 

skeden, detta i tillägg till de bestämmelser som avser t. ex. förbud mot nedskräpning. Ett 

problem är dock att de landbaserade toaletterna inte omfattas av ett tydligt regelverk avseende 

ansvar för uppsättning och skötsel samt finansiering. Nedan belyses befintliga regelverk och 

fördelning av ansvar mellan olika aktörer för de respektive situationerna. 

 

2.1 Fritidsbåtar med toalett ombord 

2.1.1 Båtägare 

I artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om 

fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG 

(”Fritidsbåtsdirektivet”) föreskrivs att senast efter den 18 januari 2016 får toaletter 

installerade i fritidsbåtar enbart vara kopplade till spillvattentankssystem eller 

vattenbehandlingssystem. Vidare anges ett krav på att båtar som har en fast installerad 

spillvattentank ska vara försedda med en standardiserad utsläppsanslutning som möjliggör 

hopkoppling med mottagningsanordningar.3 Mellan 1996 och 2016 gällde det tidigare 

fritidsbåtsdirektivet4 vari det föreskrevs att fritidsbåtar utrustade med toalett antingen skulle 

                                                 
2 https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-

fritidsbat/Fragor-och-svar/Kostnader-och-avgifter-for-toatomning/#12706, 2018-11-15 
3 Kap. 5.8 i Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om 

fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar 
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ha spillvattentank eller anordningar som gör att en spillvattentank tillfälligt kan installeras när 

båten används i områden där utsläpp av toalettavfall är förbjudet.5 

 

Den 1 april 2015 infördes ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar, vilket avser 

hela Sveriges sjöterritorium, TSFS 2015:10.6 Det finns emellertid ett undantag för fritidsbåtar 

byggda före 1965 som är K-märkta, med innebörden att sådana båtar har rätt att släppa ut 

toalettavfall om utsläppet sker så långt ifrån land som möjligt, dock minst en halv nautisk mil 

från närmaste land. 

 

Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar medför att ägare av fritidsbåtar har det 

yttersta ansvaret för att toalettavfall inte släpps ut inom Sveriges sjöterritorium. Vidare följer 

det av dumpningsförbudet i 15 kap. 27 § Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna i 

Miljöbalken att det inom Sveriges sjöterritorium även är förbjudet att dumpa sådant avfall 

som inte utgör toalettavfall. Av 10 kap. 1 § lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från 

fartyg följer att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet släpper ut avfall i vattnet från båten 

kan dömas till böter eller fängelse i upp till högst två år. Den båtägare som bryter mot 

förbudet kan beläggas med rättsliga påföljder av den svenska Kustbevakningen och 

Polismyndigheten men även Transportstyrelsen har enligt samma lag en 

rapporteringsskyldighet till Polismyndigheten om Transportstyrelsen har anledning att anta att 

en överträdelse har begåtts.7 

 

 

2.1.2 Fritidsbåtshamnar 

Fritidsbåtshamnar kan utgöras av till exempel kommunala hamnar, kommersiella marinor, 

gästhamnar och ideella föreningar. Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall 

från fritidsbåtar, SJÖFS 2001:13, är varje enskild fritidsbåtshamn skyldig att se till att de båtar 

som normalt anlöper hamnen och som har behov av att lämna sitt avfall ska kunna göra det. 

Hamnarna kan göra detta antingen genom att anlägga en egen mottagningsanordning eller 

genom att i samarbete med andra aktörer i närområdet inrätta en gemensam tömningsstation. 

Det senare är dock bara möjligt om det finns tillräcklig kapacitet för att möta upp mot 

tömningsbehovet samt att det inte orsakar några olägenheter för de fritidsbåtar som har behov 

av att lämna avfall. Stationen ska fungera ändamålsenligt och vara placerad på ett lämpligt 

ställe.8 

 

                                                 
5 Artikel 3 med hänvisning till kap. 5.8 i Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 

juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar 
6 TSFS 2015:10 
7 6 kap. 11 § lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 
8 2 kap. 3-4 §§ SJÖFS 2001:13  
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Hamnarna får inte ta ut någon särskild avgift för mottagande eller tömning av toalettavfall, 

men får täcka sina kostnader för avfallshanteringen genom en allmän avgift, exempelvis i 

form av båtplatsavgift, hamnavgift eller gästhamnsavgift.9 För anläggningar som inte räknas 

som hamnar, exempelvis bensinmackar, kiosker, butiker m.m. vilka frivilligt upprättat 

mottagningsanordningar för toalettavfall gäller att avgifter får tas ut för hanteringen.  

 

Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg är de 

hamnar som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift ansvariga för att 

mottagningsanordningar finns tillgängliga och att dessa uppfyller de krav som rör 

mottagningen av avfall från fritidsbåtar. Mottagningsanordningarna i fritidsbåtshamnen ska 

finnas på en för fritidsbåtarna ändamålsenlig plats10. Detta innebär att det ska tas hänsyn till 

frågor som t. ex. var båtarna lättast kan lägga till för att lämna toalettavfall utan att övrig trafik 

påverkas och om det är möjligt att mer än en båt kan använda anordningen samtidigt.  

 

Enligt 4 kap. SJÖFS 2001:13 ska alla fritidsbåtshamnar upprätta en avfallshanteringsplan 

som, förutom uppgifter på hamnens namn och adress, ska innehålla följande information:11 

 

• Information om vem som är utsedd att genomföra avfallshanteringsplanen. 

• Antal fritidsbåtar som är hemmahörande i hamnen och uppskattat antal fritidsbåtar 

som kommer att gästa hamnen per år. 

• Uppskattning av den mängd och slag av avfall som kommer att tas emot per år från de 

fritidsbåtar som använder hamnen och underlaget för uppskattningen. 

• Beskrivning av mottagningsanordningarna, vilket typ av avfall de är avsedda för och 

hur stor kapacitet de har. 

• En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för de respektive 

avfallstyperna är belägna i hamnen. 

• Vilken kommun eller vilket företag som tar emot eller transporterar bort avfallet. 

• Hur hamnens nyttjare underrättas om dess mottagningsanordningar och hur 

fortlöpande samråd sker med hamnens nyttjare och andra berörda parter. 

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att förenkla avfallslämningen från fritidsbåtar som 

anlöper hamnen. 

 

Avfallshanteringsplanen ska revideras med högst tre års mellanrum eller när fritidsbåtarnas 

behov av att lämna avfall till fritidsbåtshamnen förändras.12 

                                                 
9 3 kap. 2 § SJÖFS 2001:13 
10 2 kap. 3 § SJÖFS 2001:13 
11 4 kap. 5 § SJÖFS 2001:13 
12 4 kap. 6 § SJÖFS 2001:13 
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Fritidsbåtshamnen ska dessutom informera de som använder hamnen om mottagnings-

anordningarna för avfall och hur mottagningen sker genom en karta/skiss som visar var 

mottagningsanordningar för de respektive avfallstyperna är belägna, en förteckning över de 

avfallstyper som normalt omhändertas i fritidsåtshamnen, en beskrivning av 

avlämningsförfarandet för avfall samt vem som kan kontaktas för mer information om 

avfallsmottagningen i hamnen. 13 

 

Om fritidsbåtshamnen inte tar ut någon typ av hamnavgift eller motsvarande generell avgift så 

är det fastighetsägaren som ansvarar för att kraven som ställs på hamnen uppfylls.14 En 

fastighetsägare som hyr ut mark till hamnverksamhet där avgifter inte tas ut från båtägare har 

dock möjlighet att i kontraktet eller motsvarande säkerställa att den som använder marken 

också uppfyller kraven på mottagning av avfall enligt Sjöfartsverkets föreskrifter. 

 

 

2.1.3 Kommuner  

Kommunen har ansvaret för borttransport av avfallet. Av 23 § avfallsförordningen (2011:927) 

framgår att kommunen är skyldig att ta emot avfall från fartyg i hamn. Ansvaret gäller 

oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som är förbjudet att 

släppa ut. Avfall uppstår när ett fartyg, inklusive fritidsbåtar, har lagt till i hamnen och det 

finns avfall som fartyget har ett behov av att göra sig av med. Avfallet anses då inte finnas på 

en rörlig ”störningskälla” utan på en fastighet. Båtägare bör inom eller i anslutning till 

hamnfastigheten kunna göra sig av med sitt avfall på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart 

sätt. Hamnägare ska lämna uppgift om behovet av avfallshantering till kommunen, vilket 

framgår av 24 § avfallsförordningen. 

 

 

2.1.4 Transportstyrelsen 

I syfte att minska utsläpp av bl.a. fosfor och kväve inom Sveriges sjöterritorium fick 

dåvarande Sjöfartsverket (nuvarande Transportstyrelsen) i uppdrag av regeringen att utreda 

förutsättningarna för ett förbud mot utsläpp av avfall i vattnet och sedan införa förbudet. 

Uppdraget från regeringen har sin grund delvis i konventioner, samarbeten, avtal med övriga 

östersjöländer och EU-förordningar, varigenom Sverige förbundit sig att minska utsläpp av 

miljöpåverkande ämnen i vattnet.15 

 

                                                 
13 5 kap. 1 § SJÖFS 2001:13 
14 2 kap. 2 § SJÖFS 2001:13 
15 https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-

fritidsbat/Fragor-och-svar/Om-forbudet-och-varfor-det-infors/#12682, 2018-10-01 
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Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av fritidsbåtshamnar vilket bland annat innebär att se 

till att hamnarna har mottagningsanordningar för mottagande av det avfall som anlöpande 

båtar har behov av att lämna. Dock gäller inte ansvaret landtoaletter utan det rör 

tömningsstationer för fast installerade båttoaletter, utslagsvaskar för portabla båttoaletter och 

kärl för sopor. Det finns i dag ca 420 hamnar med mottagningsanordningar för toalettavfall 

varav ca 100 är avsedda endast för båtar hemmahörande i hamnen. På Transportstyrelsens 

hemsida är det möjligt att se var dessa mottagningsanordningar är belägna.16. Dessutom finns 

appen ”Hamnkartan” som kan användas för att lokalisera och se status på tömningsstationer. 

 

Under tillsynsprocessen säkerställer Transportstyrelsen att hamnarna är utrustade med 

mottagningsanordningar som möter de behov som fritidsbåtsägare har. I första hand granskas 

hamnarnas avfallshanteringsplaner och vid eventuella brister utfärdar Transportstyrelsen 

förelägganden om att dessa ska åtgärdas. Uteblir åtgärderna har Transportstyrelsen möjlighet 

till vitesföreläggande.17 

 

 

2.2 Fritidsbåtar utan toalett ombord 

2.2.1 Båtägare 

Som framgår ovan följer det av lagar och föreskrifter att det inom Sveriges sjöterritorium är 

förbjudet dumpa avfall i vattnet. I Miljöbalken återfinns även ett allmänt förbud mot 

nedskräpning.18 Den som av oaktsamhet eller med uppsåt bryter mot detta förbud kan dömas 

till böter eller fängelse i högst ett år.19 Ägare till fritidsbåtar utan toalett ombord är mot 

bakgrund av dessa bestämmelser hänvisade till landtoaletter och liknande i hamnar och på 

öar.    

 

 

2.2.2 Fritidsbåtshamnar, kommuner och fastighetsägare 

Fritidsbåtshamnar ägs oftast av en enskild fastighetsägare eller en kommun. Det finns inget 

lagstadgat krav på att hamnar för fritidsbåtar ska vara utrustade med landtoaletter. Det följer 

emellertid av t. ex. den kommunala renhållningsskyldigheten att kommunerna är ansvariga för 

renhållning av gator, torg och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område där 

                                                 
16 https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-

fritidsbat/Fragor-och-svar/Om-hamnar-och-mottagningsanordningar/, 2018-11-26 
17 https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-

fritidsbat/Fragor-och-svar/Om-hamnar-och-mottagningsanordningar/#12704, 2018-11-26 
18 15 kap. 26 § Miljöbalken 
19 29 kap. 7 § Miljöbalken 
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kommunen är huvudman.20 Av samma lag följer även att kommunerna kan bli ansvariga för 

att återställa platser där allmänheten kan färdas fritt, t. ex. stränder och skog som allmänheten 

genom allemansrätten har tillträde till.21 Mot bakgrund av denna skyldighet torde det ändå 

ligga i kommunernas intresse att upprätta landtoaletter o. dyl. i hamnar för att undvika att 

avfall hamnar i naturen på allmänna platser. Det är dock inte uttalat att kommunen äger 

ansvaret för landtoaletterna och det är otydligt var ansvaret ligger. 

 

Kommuner är vidare enligt 15 kap. 20 § miljöbalken ansvariga för att hushållsavfall, till 

exempel toalettavfall innefattande latrin22, inom kommunerna återvinns eller bortskaffas.  

Kommunen ska transportera bort avfallet från den fastighet där avfallet finns om borttransport 

behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda 

intressen eller om fastighetsinnehavaren begär borttransport av avfall och det inte är oskäligt 

med hänsyn till omständigheterna. 

 

Det är endast kommunen eller annan av kommunen anlitad som enligt 15 kap. 24 § 

Miljöbalken får hantera hushållsavfall. Efter ansökan till kommunen kan fastighetsinnehavare 

återvinna eller bortskaffa avfall på den egna fastigheten. Detta under förutsättning att det görs 

utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Fastighetsinnehavare som på sin 

fastighet återvinner eller bortskaffar avfallet får emellertid göra det efter att berörd kommun 

har lämnat tillstånd för sådan hantering.23 Kommuner är mot bakgrund av sitt ansvar för 

hantering av avfall skyldiga att ha en avfallsplan som redovisar vilka mål och åtgärder som 

kommunen långsiktigt planerar för hantering av kommunens avfall.24 

 

För finansiering av arbetet med att hantera hushållsavfall får kommunerna anta en 

renhållningstaxa som anger avgifter för avfallshantering inom kommunens avfallsområde, 

vilket t.ex. omfattar hämtning av avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet, hämtning av latrin samt hämtning av fraktioner från slutna tankar och 

slamavskiljare. 

 

 

2.2.3 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram en övergripande nationell avfallsplan samt 

föreskrifter och allmänna råd som anger vad de kommunala avfallsplanerna ska innehålla.25 

 

                                                 
20 2 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
21 4 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
22 prop. 1997:98:45 s. 185 del 2 
23 15 kap. 19 och 24 §§ Miljöbalken samt 45 § avfallsförordningen 
24 15 kap. 41 § miljöbalken och NFS 2017:2 
25 76 a-b och 77 §§ avfallsförordningen, NFS 2017:2 
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Naturvårdsverket har i dialog med Havs- och vattenmyndigheten samt samarbete med 

stiftelsen Håll Sverige Rent tagit fram en vägledning till kommunerna avseende strategiskt 

arbete för minskad nedskräpning26. I vägledningen anges att det inom kommunerna ska finnas 

ett tydligt utpekat ansvar för att driva arbete med minskad nedskräpning och att möjliggöra 

samarbete över förvaltningsgränser för att komma till rätta med problemen med nedskräpning. 

I Naturvårdsverkets vägledning om kommunal avfallsplanering (rapport 6760) anges som 

exempel på åtgärder som kommuner kan vidta för att minska nedskräpning är att inrätta 

landtoaletter för fritidsbåtlivet.27  

 

Naturvårdsverket kan genom sin nationella avfallsplan beskriva problemen med nedskräpning 

och ge förslag på nationella mål och åtgärder. Naturvårdsverket har endast ett 

vägledningsansvar avseende bl.a. avfall och hanteringen av avfall, och har ingen möjlighet att 

tvinga kommuner eller andra att upprätta landtoaletter. 

 

 

2.2.4 Havs- och vattenmyndigheten 

Havs- och vattenmyndigheten är nationellt tillsynsvägledande myndighet för enskilda avlopp 

som är dimensionerade för upp till 200 personer.28 Myndigheten arbetar med lösningar på 

miljömässiga utmaningar och med att bidra till att förvalta hav, sjöar och vattendrag på ett 

hållbart sätt och har i samarbete med Naturvårdsverket arbetat fram en vägledning till 

kommuner och länsstyrelser för kommunal planering av vatten och avlopp.29  

  

                                                 
26 http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6551-5/ 
27 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6760-1.pdf?pid=20508, s. 20,  

2018-11-27 
28 https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/vagledning-och-kunskap-om-

sma-avlopp.html, 2018-11-29 
29 https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/vatten--och-

avloppsplanering.html, 2018-10-10 
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3 BEFINTLIG TEKNIK – MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR 

3.1 Sugtömningsstationer  

En sugtömningsstation är en land- eller havsbaserad 

station där toalettavfall från båten kan tömmas. 

Ombord på båten krävs ingen utrustning förutom en 

slang och ett munstycke så att båtens septiktank kan 

anslutas till sugtömnings-stationen. Efter att 

anslutningen genomförts så skapas ett undertryck i 

tömningsstationen så att avfallet från båten sugs över 

till avfallstanken. Då systemet arbetar med undertryck 

minskas risken för att toalettavfallet kommer ut i 

omgivningen vid tex ett slangbrott.  

Anslutningen på båtarna följer ofta en standard vilket begränsar de olika kopplingstyperna på 

båtarna. Däremot saknas det en standard för anslutningarna på mottagningsstationerna vilket 

ofta skapar problem då kopplingarna inte passar i varandra och en flera adaptrar kan krävas 

för att tömningen ska kunna genomföras.  

Det förekommer att kopplingar och adaptrar försvinner från tömningsstationen och då 

minskar möjligheten att använda stationen. Ett alternativ som kan förenkla tömningen är att 

använda en konisk gummikoppling på sugslangen vilket medför att tömningen inte blir 

beroende av någon anslutningskoppling eller någon speciell gänganslutning. När 

däcksanslutningens täcklock öppnat stoppas gummimunstycket ned i hålet där det sugs fast 

och tätar genom undertrycket. Principen är enkel men utrustningen måste finnas på plats och 

vara hel för att det ska fungera. Det krävs också att nyttjaren vet hur utrustningen ska 

användas för att det ska fungera.   

Sugtömningsstationerna måste också placeras så att de är lättillgängliga och har tillräcklig 

kapacitet för de båtar de betjänar. Ligger de svårtillgängligt eller om det ofta är kö till dem 

finns en risk att klagomål uppstår även om stationerna tekniskt sett fungerar bra.  

Andra problem som tidigare rapporterats är att tömningsstationerna inte alltid fungerar på 

grund av utebliven service eller brist på reservdelar och att överfyllnadsskydd inte fungerar 

eller saknas. Omfattningen är oklar men problemen förekommer. En närmare studie bör göras 

på hela processen med sugtömning av båttoaletter.  

  

Bild 1. Sugtömning av segelbåt 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sugtomning-pa-styrso.jpg
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3.2 Alternativa båttoaletter 

Under senare tid har flera användarvänliga toaletter har tagits fram för att passa friluftslivet 

och idag finns ett stort utbud att välja mellan. Det finns ett par olika tekniker för hantering av 

avfallet och de vanligaste principerna beskrivs kortfattat nedan.  

 

Frystoaletter  

Frystoaletten används ombord på båtar och är en elansluten toalettlösning där avfallet blir 

fryst direkt i avfallsbehållaren vilket medför att bakterietillväxten avstannar och dålig lukt 

undviks. Frystoaletter passar till platser där det inte finns tillgång till vatten- och 

avloppssystem eftersom systemet varken kräver vatten, komplicerade ventilationskanaler eller 

kemikalier. Istället drivs toaletten av en kylkompressor och fungerar som en frysbox. Kylan 

hålls nere i behållaren och kompressorn avger ett visst värmetillskott till rummet. Toaletten är 

termostatstyrd med separat strömbrytare. 

 

Förbränningstoaletter 

Även förbränningstoaletten är en teknik som används ombord på båtar. Dessa toalettlösningar 

förbränner avfallet vid mycket hög temperatur så att restprodukten endast blir aska vilken går 

utmärkt att sedan använda som växtnäring. Den slutgiltiga volymen av avfallet blir mycket 

liten och är helt bakteriefri. En förbränningstoalett kan vara eldriven eller gasdriven. 

 

Torrtoaletter 

Torrtoaletter använder inget vatten för spolning. Den finns i olika varianter och med olika 

tekniker för hantering av avfallet. 

 

Portabla kemtoaletter 

Portabla toaletter som kan nyttjas för mindre fritidsbåtar som saknar fast installerade toaletter.  

 

 

3.3 Landtoaletter 

Båtägare med båtar som saknar toaletter ombord är hänvisade till landtoaletter i 

fritidsbåtshamnar och naturhamnar samt vid platser som används av det rörliga friluftslivet. 

Den teknik som används i toaletten kan variera bland annat utifrån krav på tillgänglighet, krav 

på tillsyn och underhåll samt på antal besökare i området. Generellt kan landtoaletter 

kategoriseras i två grupper: de som ansluts till externt VA-system och de som inte kräver en 

extern VA-anslutning. 
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3.3.1 Toaletter som ansluts till externt system 

Toaletterna inryms ofta i permanenta byggnader i offentliga miljöer och de fungerar som 

ordinära, privata vattenklosetter och hanteras också som sådana avseende avgifter. Toaletterna 

kan vara dyra att anlägga då anslutningen till det kommunala VA-systemet ofta kräver relativt 

omfattande insatser. Ofta kombineras landtoaletterna med andra servicefunktioner som 

exempelvis kiosk, mack etc. Bild 2 nedan visar en landtoalettanläggning från Karlsborgs 

gästhamn. 

 

 
Bild 2. Toalett i Karlsborgs Gästhamn ©Pontarius 

 

 

3.3.2 Toaletter som ej ansluts till externt system 

Toaletter som inte är anslutna till ett externt system är oftast en enkel konstruktion som i 

princip kan ställas upp var som helst. Olika tekniker finns för hanteringen av avfallet men 

gemensamt är att det ofta hanteras i anslutning till toaletten. Elanslutning kan krävas men 

flera av toalettyperna kan nyttjas helt utan yttre anslutningar av vatten eller el. Den tekniska 

nivån kan variera betydligt beroende på krav på tillgänglighet, krav på hygien, hantering av 

avfall och utifrån besökstryck mm. Nedan redovisas de vanligaste metoderna. 
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Toalettmoduler 

Färdigmonterade toalettmoduler som inte behöver anslutas till externt avlopp eller inlopp för 

vatten. Dessa är främst avsedda för offentliga platser där anslutning till ett externt 

avloppssystem inte är möjlig. Det finns olika typer av landtoaletter som har olika lösningar i 

sitt utförande och sitt sätt att ta hand om avfallet. De kan vara uppbyggda på olika sätt men 

två huvudsakliga lösningar är att de antingen är torrbaserade eller vattenbaserade med en 

uppsamlingsbehållare eller tank som kräver tömning. Det finns även landtoaletter som har en 

komposteringsteknik. Beroende på platsens förutsättningar och besökstrycket kan olika 

toalettlösningar väljas. Nedan visas olika bilder på tekniska lösningar för dessa. 

 

 

 

Bild 3. Tunndass, enkelt utförande. ©Skärgårdsstiftelsen 
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Kompost- och gödselproducerande toalettsystem 

Kompost- och gödselproducerande toalettsystem genererar avfall som kan användas som 

kompost- och gödningsmedel. Generellt sett samlas fast avföring i en större 

komposteringsbehållare under en längre tid. Urin och spolvatten förs vidare till antingen en 

separat tank för att senare bli gödningsmedel eller till en markinfiltreringsbädd. Dessa 

biologiska system är ytterst känsliga mot tillförda kemikalier som saneringsmedel eller annat 

icke organiskt avfall som till exempel cigarettfimpar och tamponger vilka helt kan stoppa 

komposteringsprocessen. Till gruppen hör toalettsystem där de tillförda vätskorna i 

avfallsbehållaren avdunstas med hjälp av en forcerad lufttillförsel och i vissa fall 

värmetillförsel i form av solljus. 

 

 

 
Bild 4. Mullis ©Skärgårdsstiftelsen 
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Urinseparerande toaletter 

Urinseparerande toaletter innebär att urin och fekalier separeras från varandra innan vidare 

hantering. Ett exempel är på denna teknik är det så kallade ”Lassedasset” som 

Skärgårdsstiftelsen har tagit fram. Det är en långtidskomposterande toalett med separation av 

fekalier och urin där det senare leds ner i en tank med mullfilter och avluftning. Solceller 

driver luftningen och mullfiltren byts vid behov. Den urinmättade mullen läggs till 

kompostering. Lassedasset finns i olika varianter och storlekar och benämns också 

Skärgårdsdass. 

 

 

 
Bild 5. Toalett med Clivus multrum teknik. ©Skärgårdsstiftelsen 

 

 

Vattenfria urinoarer 

I den vattenfria urinoaren används inte vatten för spolning eller som luktspärr. Betydande 

vattenvolymer kan därmed sparas per urinoar och år. 
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3.4 Ny teknik  

Havs- och Vattenmyndigheten har finansierat ett pilotprojekt i Bohusläns skärgård som syftar 

till att utveckla landtoaletter i skärgården. Tanken med projektet är att nya toalettbyggnader 

med multrumsteknik ska ersätta äldre toalettbyggnader med tunnor vilket bidrar till reducerad 

miljöbelastning. Samtidigt bidrar de nya landtoaletterna till att uppfylla flera av de svenska 

miljökvalitetsmålen: Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, God 

bebyggd miljö.  

 

Nedan visas bilder på en nybyggd toalett30 på ön Käften utanför Grebbestad vilken är en 

populär övernattningsplats för kajak- och kanotpaddlare. Toaletten är utvecklad inom ramen 

för Havs- och Vattenmyndighetens pilotprojekt (diarienummer 978-2017) och förhoppningen 

är att den i större skala ska kunna ersätta de äldre naturhamnstoaletterna.  

 

 

 
Bild 6. Nybyggd toalett med multrumsteknik på ön Käften, Grebbestad ©Egenföretagare inom toalettutveckling.  

 

 

Där det idag finns landtoaletter som inte är anslutna till ett VA-system och som inte har 

framdragen el, finns ny teknik i form av digitala batteridrivna system med nivåmätning i 

septiktankar som skulle kunna fungera på de platser där det idag finns behov av förnyelse av 

landtoaletter. 

 

  

                                                 
30 Bilder och svar från egenföretagare inom toalettutveckling.  
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4 EKONOMISKA INCITAMENT 

I dagsläget finns det få bidrag att söka för byggnation av landtoaletter och sugtömnings-

stationer. Det så kallade LOVA-bidraget är ett statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.31 

Åtgärder som enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföras kan inte tilldelas 

LOVA-bidrag. Förbudet gällande toalettavfall från fritidsbåtar har således medfört att aktörer 

som påverkas av förbudet inte längre kan söka LOVA-bidrag för installation av exempelvis 

mottagningsanordningar. Dock kan bidraget fortfarande ges till kretsloppsanpassade 

avloppslösningar som svarar mot högre krav än de som kan sägas följa av lagar och 

författningar. Samtidigt anger Havs- och vattenmyndigheten på sin hemsida att LOVA-bidrag 

får användas till ”Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till 

vattenmiljön” och där bör latrinavfall inkluderas. Ett förtydligande om vad som gäller 

efterlyses. 

 

Kommuner har en renhållningsskyldighet enligt lagen (1998:814) om gaturenhållning och 

skyltning (LGS) och kan välja omfattningen på renhållningen av allmänna platser eller 

upprätta och ansvara för landtoaletter. Ett problem är att det blir svårt att ta betalt för tjänsten 

med städning och avfallshantering. En lösning kan vara någon slags ”pay up front”-lösning 

där man betalar med mynt eller kort för varje besök, vilket används till exempel på 

tågstationer. Med en sådan lösning finansieras tjänsten av dem som använder den.  

 

  

                                                 
31 Havs och vattenmyndigheten, LOVA – lokala vattenvårdsprojekt, uppdaterad 2018-11-15, 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html, 

2018-11-20 
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5 ENKÄTUNDERSÖKNING 

För att samla in uppgifter från de från organisationer som ofta hanterar frågeställningar och 

problematik kopplat till båtlatrin genomfördes en enkätundersökning inom ramen för 

uppdraget. Flera olika organisationer kontaktades och intervjuer genomfördes både via 

fysiska möten och via telefon. I många fall genomfördes intervjuerna och diskussioner vid 

flera tillfällen för att säkerställa och verifiera resultaten.  

 

Nedan följer en sammanställning och värdering av de genomförda intervjuerna. Varje avsnitt 

inleds med den fråga som ligger till grund för diskussionerna.  

 

Varför, enligt din uppfattning, finns det inte fler landtoaletter? 

Här varierar de inkomna svaren avsevärt. Vissa menar att avsaknaden kan bero på att det 

saknas en utpekad aktör som har ansvaret och att frågan därför inte har hanterats. Någon 

annan menar det är en fråga om vem som ska betala skötsel och tömning samt var dessa ska 

placeras. Ska det vara skattekollektivet som bekostar hanteringen eller ska taxekollektivet 

belastas?  

 

En åsikt som också framförs är att frågan är fel ställd eftersom den förutsätter att det finns för 

få landbaserade toaletter. Vet man att så är fallet? Hur många toaletter ska det i så fall finnas 

för att det ska vara tillräckligt många och vem tar det beslutet? Svaren är inte självklara då 

behovet av extra toalettkapacitet kan vara svårt att förutsäga. Placeringen av toaletter måste 

också lösas. Dels så bör de placeras där folk rör sig och dels måste skötsel av dem fungera.  

 

En åsikt som framförts är att strandskyddet kan vara ett hinder för nya toaletter. Detta gäller 

ett område om 100 meter från stranden och upp på land men vissa möjligheter finns för 

undantag om särskilda skäl föreligger.  

 

 

Vem tar ansvar för landtoaletter idag och vem gör vad? 

Ansvaret för att det finns toaletter tillgängliga uppges vanligen ligga på den aktuella 

kommunen eller på fastighetsägaren, beroende på vem som äger marken där toaletten står. 

Den praktiska hanteringen skiljer sig dock åt från ägare till ägare vilket bottnar i olika 

förutsättningar inom olika organisationer. I flera kommuner sköts toaletterna via en 

upphandlad renhållningsentreprenör medan andra använder egen personal för tillsyn. 

Generellt sett så eftersträvas en så enkel hantering som möjligt av avfallet. Helst vill man 

undvika resurskrävande transporter helt och hållet och istället kunna hantera det i direkt 

anslutning till toaletten.  
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En fråga som också tas upp är hur man definierar hur många toaletter som behövs och hur 

man ska få människor att använda dem. Det finns ingen lag som slår fast antalet utan det är 

upp till respektive kommun eller fastighetsägare att bestämma.  

 

Har du underlag som beskriver transport- och tömningsproblematiken? 

 

Landtoaletter 

Transportproblematiken är starkt kopplad till den geografiska positionen på de anläggningar 

som ska tömmas och på mängderna avfall som ska hanteras. Det är dessutom ofta en tung och 

en allmänt otrevlig syssla vilket i sig utgör ett problem. Samtidigt nämns att ett problem 

bottnar i att toaletterna blir fulla under högsäsong och de därför kan kräva extra insatser 

utöver de som planerats. Detta är i sig positivt eftersom det betyder att toaletterna används 

men det visar också på brister i den övergripande processen. Toalettkapaciteteten verkar inte 

räcka överallt. Tillsammans med platsernas geografiska lägen samt de olika bestämmelser 

som styr blir hela hanteringen komplicerad och det blir svårt att få till en ekonomisk och 

effektiv latrintömning.  

 

Ett annat problem kan vara otydlig ansvarsfördelning inom kommunernas organisationer eller 

otydlig kommunikation mellan kommuner och andra involverade aktörer. Sakfrågan är 

uppdelad på olika delar av kommunernas organisation och utöver en intern ovisshet för 

sakfrågans hemvist så är det även politiskt oklart var detta ska behandlas. Tidigare låg det 

nationella vägledningsansvaret på Sjöfartsverket och Naturvårdsverket, nu delas det mellan 

Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Det är bra att det är 

uttalat var ansvaret ligger men samtidigt ska man vara medveten om att myndigheternas 

tillgängliga resurser och prioriteringar kan medföra att det kan ta tid att hitta sin roll.  

 

Sugtömningsstationer 

I tidigare undersökningar har det rapporterats om omfattande problem vid användande av 

sugtömningsstationer. I den enkätundersökning som genomförts i denna förstudie har 

problematiken inte kunnat verifieras men det kan mycket väl förekomma problem i 

tömningsprocessen. Anslutningar kan vara av olika modell vilket kan försvåra eller 

omöjliggöra tömning för aktuell båt och vissa stationer kan vara svårtillgängliga på grund av 

placering eller periodvis långa köer. De tekniska problemen med munstycken och kopplingar 

bör kunna åtgärdas via till exempel adapterkopplingar eller gummikopplingar som tätas via 

det undertryck som skapas för tömningen. I de fall en station är olyckligt placerad eller då en 

station är så frekvent utnyttjad att långa köer uppstår bör det utredas separata hur problemet 

kan lösas.  

 

En ytterligare fråga är om tömningsstationer finns i tillräcklig omfattning. I förstudien har inte 

den frågan inkluderats men här är rekommendationen att frågan utreds vidare.  
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Vilka ekonomiska incitament kan främja utveckling av ny teknik för omhändertagande av 

toalettavfall? 

Flera organisationer nämner att investeringsstöd för fler nya toaletter och för utbyggnad och 

underhåll av det befintliga toalettbeståndet som den bästa åtgärden. Exakt modell kan inte 

beskrivas men de indikerar en vilja att hantera problemet men att medel kanske inte finns i 

den egna budgeten. Flera fritidsbåtsägare efterfrågade i intervjustudien möjligheten att söka 

ekonomiska incitament för finansiering av mottagningsstationer.  

 

Det bedöms också finnas en vilja att hitta organisatoriska åtgärder för att förbättra situationen. 

Ett exempel kan vara ökat samarbete mellan olika organisationer och enheter vilket kan 

underlätta och effektivisera skötsel och utbyggnad.  

 

En synpunkt som framförs är att inblandade parter, som till exempel nyttjare, huvudmän, 

entreprenörer med flera kan ”tjäna” på en bättre logistik och ett ökat samarbete. Man kan 

jobba fram bättre anpassade förfrågningsunderlag för upphandlingar, man kan hitta bättre 

lösningar när flera resurser samarbetar och man kan i många situationer nyttja avfallet som en 

resurs, exempelvis för biogasframställning.  

 

Samtidigt framförs åsikten att problemet inte löses med pengar utan det krävs ny teknik som 

hanterar problemet på ort och ställe. Att föra tillbaka avfallet till kretsloppet borde vara målet. 

 

 

Hur anser du att ansvaret för lösningarna bör fördelas? 

De inkomna svaren på denna fråga indikerar en önskan om stöd från statliga myndigheter 

eller branschorganisationer för att få igång en produktutveckling. Fritidsbåtklubbarna bör 

kunna söka bidrag för en stor del av investeringskostnaden för tömningsstationer vilket 

sannolikt skulle öka nyinstallationer av tömningsmöjligheterna längs kusterna. 

 

Flera organisationer nämner också vikten av tillsyn på anläggningarna och att det finns 

möjlighet att ålägga de som ansvarar för anläggningarna förbättringsåtgärder. På vissa ställen 

sköts toaletterna av kommunens entreprenörer. Skärgårdsstiftelsen anser att man bör skriva in 

i ett ansvar för toaletterna i naturreservatens skötselplaner.  

 

I Söderhamn har kommunen skapat en ”Skärgårdsenhet” som jobbar brett inom 

organisationen och som hanterar bland annat frågorna om hanteringen av toalettavfall. 

Resultatet har enligt uppgift fallit väl ut och modellen kan i anpassad form också passa andra 

organisationer.  
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Har du tips på befintliga lösningar och eventuella utvecklingar av tömningsstationer/ 

renhållningsanläggningar, båttoaletter och landtoaletter? Både välfungerande och icke 

välfungerande. 

Frågan är ett försök att fånga upp eventuell lokala lösningar, tankar och idéer som inte fått 

någon större spridning men som kan vara värda att följa upp. Många menar att de flesta 

toaletter fungerar bra och att frågan snarare handlar om möjligheterna att sköta och underhålla 

toaletterna. Detta är resurskrävande och många kommuner har svårt med både personella och 

ekonomiska resurser att räcka till. I det perspektivet blir anläggningar som ”sköter sig själva” 

intressanta, till exempel landtoaletter som ”mullar” sig själv eller toaletter som inte kräver 

frekvent tillsyn och där avfallet kan hanteras lokalt. 

 

Många menar också att de allra flesta tömningsstationerna fungerar bra men att det krävs 

resurser för att underhålla och driva dem. Samtidigt framförs frågan om kapaciteten för 

tömningsstationerna: Är det tillräckligt stora för de turistströmma de betjänar och är 

stationerna rätt placerade.  

 

Sopmajor i sin enklaste form anses inte vara en bra offentlig toalett eftersom de är 

underhållsintensiva och tömningsproblematiken är uppenbar. Trots detta kan de i vissa 

situationer vara lämpliga, t.ex. för tillfällig uppställning vid större lokala arrangemang av 

olika slag. Utvecklade varianter med förbättrade komposteringsmöjligheter och reducerat 

behov av tillsyn kan däremot vara exempel på mycket bra teknik med goda 

framtidsmöjligheter. 
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6 DISKUSSION 

Pontarius bedömning är att det finns ett komplett och heltäckande regelverk avseende 

respektive aktörs ansvar för avfall, dock ej för landtoaletter. I grund och botten är det 

fritidsbåtägarna som är ansvariga för toalettavfallet och ska stå för kostnaden för att avfallet 

omhändertas på rätt sätt, dvs. antingen i mottagningsstationer i fritidsbåthamnar eller i 

landtoaletter.  

 

Även om det torde kunna förutsättas att allmänheten följer de regler om förbud mot att tömma 

ut avfall i vatten och mot nedskräpning som är lagstadgade medför den förmodat låga risken 

att bli lagförd för ett brott att reglerna inte alltid efterlevs. Det ankommer således på 

myndigheterna att dels underlätta för fritidsbåtägarna att vidta åtgärder för att kunna göra rätt 

för sig men också att påminna fritidsbåtägarna om deras skyldigheter. 

 

Beträffande fritidsbåtar med toalett ombord finns det ett tydligt utarbetat regelverk som 

fördelar ansvaret mellan de olika aktörer som berörs av avfall från fritidsbåtar. Möjligen bör 

det lämnas tydligare information, främst till båtägare, om vilket ansvar dessa har för avfall 

från sina fritidsbåtar samt om vilka möjligheter som står till buds för att båtägarna ska kunna 

följa befintliga regelverk och göra sig av med sitt avfall på korrekt sätt. 

 

Ägare till fritidsbåtar utan toalett ombord är hänvisade till att nyttja toaletter i land. Ett 

problem som har identifierats är att det saknas möjligheter att bestämma hur många 

landtoaletter som det ska finnas samt var dessa ska vara belägna. Idag är det endast är 

kommunerna som i viss utsträckning kan bestämma var och hur många landtoaletter som ska 

upprättas. Samtidigt är det inte tydligt om ansvaret för toaletterna ligger på respektive 

kommun. Hur ansvaret för kostnaderna ska fördelas är inte heller tydligt.  

 

Mot denna bakgrund är det sannolikt att behovet av fler landtoaletter bedöms annorlunda på 

nationell respektive lokal nivå, vilket föranleder behovet av en övergripande undersökning av 

hur det ser ut i praktiken. Om det kan konstateras en brist på landtoaletter och att 

nedskräpningsproblematiken är utbredd bör det i ett första steg förtydligas var ansvaret för 

landtoaletter ligger. I ett senare skede kan en myndighet likt Transportstyrelsen eller 

Naturvårdsverket ges ytterligare styrmedel och befogenheter att utöva tillsyn över 

kommunernas hantering och planering avseende upprättande av landtoaletter.  

 

Utvecklingen av landtoaletter med reducerat underhållsbehov möjliggör upprättande av fler 

enheter utan motsvarande kostnadsökning. Om detta kombineras med ett finansiellt stöd för 

upprättandet så bör det vara en god stimulans för fler landtoaletter.   
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Frågan om toalettavfall från fritidsbåtar är bred och innehåller flera aspekter som behöver 

beaktas vid beslut om regler och insatser. En tydlig frågeställning är hur man kan främja 

utveckling av ny effektiv teknik och ytterligare toalettkapacitet i skärgårdsmiljön samtidigt 

som det saknas rekommendationer och bestämmelser kring vad som är tillräcklig kapacitet.  

Kommunernas ansvar för renhållning är stadgat i lag men det bör förtydligas att ansvaret även 

inkluderar landtoaletter. Samtidigt måste det finnas tydliga riktlinjer för utplacering av dem 

samt ekonomiska incitament för installationen annars blir troligtvis konsekvensen att inte 

tillräckligt många upprättas.  

 

Ekonomiska incitament krävs för att stödja en utveckling mot ökad hållbarhet och 

framtagande av ny teknik. Flera av de tillfrågade organisationerna efterlyser ett ekonomiskt 

stöd för installation, drift och underhåll av landtoaletter och mottagningsstationer. Samtidigt 

måste man beakta vem om äger ansvaret för anläggningarna, hur skötsel och hantering ska 

genomföras och man måste avgöra om antalet toaletter är tillräckligt eller om ytterligare 

kapacitet behövs. Det är kostsamt och resurskrävande att omhänderta avfallet och om det inte 

bedöms som ett stort problem kommer en utökad kapacitet att bli lågt prioriterad.  

 

Sammantaget är rekommendationerna därför att genomföra/utreda följande: 

 

• Förtydliga om ansvaret för landtoaletter bör ligga på respektive kommun. Eventuellt 

bör utredas om någon annan aktör ska åläggas ansvar för att sätta upp landtoaletter och 

hur ersättning ska utgå.  

• Hur kan ett investeringsstöd för riktade insatser för omhändertagande av toalettavfall 

från landtoaletter införas och vem ska administrera det? 

• Var bör extra toalettkapacitet installeras och vem tar beslut i frågan?  

• Hur kan processen vid sugtömning av båttoaletter förbättras?  

• Genomför en informationskampanj för att sprida kunskap om ansvarsfördelningen i 

frågan.  

• Kan en ”Pay up front”-lösning för landtoaletter införas där man betalar med mynt eller 

kort för varje besök likt det system som används till exempel på tågstationer?  

• Kan ett system införas där en myndighet ges ansvaret för att fördela ut ekonomiska 

bidrag för upprättande av landtoaletter i områden där aktuell kommun och 

myndigheten är överens om att toaletter behövs.  

• Värdera problemet både utifrån ett nationellt och ett lokalt perspektiv.  
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