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Abstract 
The Baltic Sea is a very young and sensitive ecosystem. Additional pollutions and 
nutrients spiral the already existing eutrophication. Waste water from leisure boats are 
one source of nutrient spill to the Baltic. The Swedish government has purposed a new 
law that bans waste water emissions from leisure boats. This means that on board toilets 
may have to be rebuilt to fit the new regulation and new stations where waste water can 
be emptied must be installed. It is important that boat owners get relevant information 
and that the authorities, in this case foremost the municipalities, work together. 
 
To find out how some municipalities in the Stockholm area work with this and to 
produce informative material to boat owners in Tyresö, an interview study and a poll 
were made. Interviews were made with ten municipalities and questions were asked 
about their commitment in the issue. The poll where sent to all yacht clubs in Tyresö 
and with a request to distribute it to their members. Unfortunately, not many clubs gave 
heed to this.  
 
The results show that boat owners and yacht clubs are aware of the law proposition and 
requests information. They prefer information on a website or through a brochure. Most 
of the municipalities have just started working with these questions and all want to have 
general guidelines to coordinate the efforts. 
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1. Inledning 
Sverige har ett omfattande båtliv, enligt SCB finns det drygt 720 000 fritidsbåtar i 
Sverige, vara 250 000 bara på ostkusten. Dessa rör sig i vatten som är känsliga för 
föroreningar och övergödning. Framförallt är det grunda vikar i Östersjön som är 
utsatta. Ett förbud mot utsläpp av latrin från båttoaletter syftar till att skydda dessa 
känsliga miljöer samt det oetiska i att släppa ut avlopp när det finns teknik som kan 
förhindra detta. För att minska utsläppen och öka efterlevnaden av en lag måste antalet 
mottagningsstationer ökas och information om både dessas placering och funktion, 
lagen och miljönyttan spridas. Dessutom bör myndigheterna samarbeta för att maximera 
miljönyttan i de ansträngningar som görs. 
 
Östersjön är, efter Svarta havet, världens näst största brackvattenhav. Det är dessutom 
geologiskt sett ett mycket ungt hav. De senaste 12 000 åren, i samband med att den 
stora inlandsisen över Skandinavien smälte har förhållandena i Östersjön ändrats från 
saltvatten, sötvatten, saltvatten och till dagens bräckta. De olika stadierna i 
isavsmältningsförloppet har gjort att ibland har dåtida Östersjön varit öppet mot 
Atlanten alternativt varit dämt av is till att bilda en sötvattensjö (SMF 2004). Den därav 
orsakade instabilitet i den kemiska sammansättningen i vattnet har gjort att växt- och 
djurlivet inte har hunnit anpassa sig till de olika tillstånden. De organismer som lever i 
Östersjön idag lever i stor utsträckning på gränsen för sin toleransnivå, dvs. 
levnadsförhållanden är inte optimala. Organismerna är därför känsliga för ytterligare 
försämringar i sin omgivning och därför leder t.ex. övergödningen i Östersjön till att 
många arter riskerar att slås ut. I ett system som redan har väldigt få arter, såsom i 
Östersjön, är detta katastrofalt. Östersjön har ett begränsat vattenutbyte, 25-30 år 
(jämfört med ex. Mälaren som har ett vattenutbyte på 3 år), vilket innebär att de 
föroreningar som släpps ut i havet blir kvar där en lång tid (SMF 2007). Fekalier, som 
består av näringsämnen, framförallt kväve och fosfor, men även kan innehålla 
smittsamma bakterier, genom att spridas i innerskärgården kan de verka negativt på 
övergödningskänsliga områden, förorena badvatten och driva på algblomning. 
 
Det finns en rad samarbeten över gränserna för att avhjälpa och mildra de problem som 
idag hotar Östersjön, där övergödningen är en central fråga. Två exempel är 
Helsingforskonventionen (HELCOM) och EU:s vattendirektiv. 
 
Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland samt 
EU-kommissionen (medlemsländerna i Helsingforskonvektionen) har kommit överens 
om att det ska finnas mottagningsstationer i land för avfall som inte får släppas ut i 
havet, det gäller både vanligt ”skräp” och oljerester och latrin. Överenskommelsen 
omfattar både kommersiella fartyg, fiskefartyg och fritidsbåtar. Sverige skulle ha infört 
förbud mot tömning av latrin i havet 2005 men bland annat på grund av dåligt utbyggd 
infrastruktur av tömningsstationer har regeringen inte ansett det rimligt med ett förbud 
(Transportstyrelsen 2009). Regeringen har dock gett Transportstyrelsen i uppdrag att 
utreda ett förbud för fritidsbåtar att släppa ut latrin i havet. (Regeringen 2010).  
 
De kustnära kommuner i Stockholms län som berörs av det nya lagförslaget behöver 
därmed arbeta fram en struktur för hur latrintömningen ska hanteras. Bland annat 
behövs information till båtägare om latrintömningen. Det behövs också och gemensam 
översikt av vart de olika stationerna är placerade. 
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I Stockholms län finns det 26 kommuner som berörs av lagen varav Tyresö kommun är 
en av dem. Tyresö kommer att installera 2 tömningsstationer inom kommunen och 
behöver i samband med detta en sammanfattning av båtägares erfarenheter och vetskap 
om tömningsstationerna. 

2. Syfte 
Den här rapporten ligger till grund för att utarbeta ett informationsmaterial om 
latrintömning till båtägare i Tyresö kommun och ska också ge kommunen ett underlag 
för frågor och beslut kring latrintömningsstationerna. Arbetet är ett masterarbete inom 
miljö- och hälsoskydd och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Tyresö 
kommun. Materialet ska innehålla information om vart latrintömning finns, olika 
tekniska lösningar, innebörden i det lagförslag som förbjuder utsläpp av latrin från 
fritidsbåtar. I samband med utvecklingen av informationsmaterialet kommer också 
båtklubbarna och båtägarna åsikter rörande införandet av mottagningsstationer och vad 
för information de efterfrågar att undersökas. 
 
Eftersom Östersjökusten är gemensam för flera kommuner kommer samarbetet mellan 
kustkommunerna i länet undersökas och även hur de aktuella kommunerna har arbetat 
med det nya lagförslaget.  
 
Arbetet består av två delar. Den första delen i arbetet är en litteraturstudie där 
lagförslaget och miljöaspekter med avseende på latrin från båtar presenteras. Detta 
underlag har därefter använts för det informationsmaterial som tagits fram till båtägarna 
i Tyresö kommun.  
 
Den andra delen av arbetet är baserad på empiriska data där en enkätundersökning 
riktad till båtägare och båtklubbar i Tyresö kommun och intervjuer med 
kommunrepresentanter från närliggande kommuner har genomförts. Deras svar ligger 
till grund för formen på det informationsmaterial som har tagits fram.  

3. Metod 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är till störst del baserad på myndighetsrapporter från Naturvårdsverket, 
Länsstyrelserna och Transportstyrelsen då det är de myndigheter som arbetar med 
miljö- och båtfrågor. Transportstyrelsen har även på regeringens uppdrag utsetts att 
utreda frågan om utsläpp av latrin från fritidsbåtar. Dessa myndigheter arbetar med att 
ta fram bakgrundsmaterial som används vid beslutsfattande i miljöfrågor. Information 
har även sökts på hemsidor för att se hur mycket information i frågan som finns 
tillgängligt. Detta har varit andra kommuners hemsidor, myndigheter, båtklubbar och 
olika organisationer som Skärgårdsstiftelsen och Håll Sverige rent.  
 
Arbetet med latrinmottagningsstationer är dessutom nära kopplat till vattendirektivets 
verksamhet vilken sköts av Länsstyrelserna. En mängd lagtexter refereras i texten då det 
är de som underbygger och stödjer lagförslaget som regeringen har lagt fram.  
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3.2 Enkäter 

Teorierna och bakgrunden om enkätundersökningar kommer främst från Jan Trost bok 
Enkätboken. På grund av arbetes tidsmässiga omfång och att det var av största vikt att 
enkäterna kom ut till mottagarna i ett tidigt skede har ingen fördjupning i metodiken 
skett.  
 
Vid enkätundersökningar har studier visat att enkäter med ett avgränsat ämnesområde 
ökar svarsfrekvensen. Det är viktigt att mottagaren upplever att innehållet känns 
relevant och att det inte känns som en alltför stor ansträngning att svara på den (Trost 
2007). Samma studier visar att genom att ha många frågor som bara är att kryssa i 
upplevs det som svaret går fort att göra och enkäten blir hanterlig. Det är också av vikt 
att antalet frågor inte blir för många (Trost 2007). Genom en väl genomtänkt enkät kan 
antalet frågor minskas. För avsändaren är det förstås en nackdel då andra alternativ och 
tankar faller bort, men å andra sidan kanske besvaras enkäten. Det är dessutom svårt att 
kvantifiera egna svar eftersom de kan vara så olika. Det är dock bra att ha en eller några 
få frågor där den svarande kan exemplifiera eller förklara lite mer utförligt. Att ha en 
övrigt eller egna synpunkter i slutet gör att de som svarar kan kommentera vad som 
saknas eller andra åsikter (Trost 2007). 
 
Frågorna i enkäten för båtägarna är formulerade med tonvikt till dem som har toalett 
ombord och hur de använder den, hur ofta och vart de tömmer den. För båtklubbarna 
ligger fokus på att ta reda på hur behovet av mottagningsstationer och inställningen till 
lagförslaget ser ut. Enkäterna finns i sin helhet i bilaga 1 och 2. 

3.3 Intervjuer 

För att få en bild av hur arbetet i de olika kommunerna i länet ser ut har en genomgång 
av kommunernas hemsidor gjorts och ett antal intervjuer med personer som har hand 
om båtfrågor genomförts. Nio kommuner som alla har fått LOVA-bidrag för att anlägga 
mottagningsstationer har intervjuats. Detta har skett på telefon och huvudfrågan har 
varit om och hur man arbetar med frågan om båtlatrin. Frågor angående hur samarbete 
med olika aktörer, som båtklubbar och andra kommuner ser ut ställdes. Även hur 
kommunerna ställer sig till inköp av mottagningsstationer, informationsinsatser om 
detta och hur väl underbyggda de beslut man tagit om placering osv. vad gäller 
bakgrundsfakta har varit. Svaren är anonymiserade för att inte peka ut någon. Frågorna 
finns i bilaga 5.  

4. Fritidsbåtars miljöpåverkan 
Sverige har en kuststräcka på 2700 km räknat från Haparanda till Svinesund. Om alla 
öar, vikar och uddar, och ca 60 000 öar (30 000 bara i Stockholms skärgård) är 
inräknade blir den svenska kuststräckan 8000 km. Detta har lett till att sjöfart har haft 
stor betydelse för Sverige under tusentals år och i senare tid har svenskarna utvecklat ett 
stort intresse för båtlivet även under fritiden vilket också har lett till att båtlivet har 
blivit en stor folkrörelse (Fakta om båtlivet i Sverige 2010).  

4.1 Toalett ombord 

Enligt SCB:s båtlivsundersökning från 2004 finns ca 720 000 fritidsbåtar i Sverige och 
av dessa är 150 000 övernattningsbara. Lite mer än vart tionde båt, ca 82 000 båtar, 
beräknas ha toalett ombord. I undersökningen fick de båtägare som har toalett ombord 
svara på hur de ser på möjligheterna att tömma toaletten iland. Svaret blev att många 
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tyckte att det var för dåliga möjligheter och många valde att i möjligaste mån inte alls 
använda toaletten ombord. Övernattningar i skärgården sker främst i naturhamnar, men 
också till stor del i gästhamnar. I gästhamnar finns det ofta tillgång till toaletter i land, 
medan det ofta är sämre ställt med det i naturhamnar.  
 
Det finns ca 250 000 fritidsbåtar på ostkusten vilket är högst båttäthet per person i 
Sverige (SCB 2004).  
 
Utav fritidsbåtarna med toalett som trafikerar svenska vatten har 60 % en konstruktion 
som medger tömning i sjön (Tabell 1). Detta leder till att obehandlat toalettavfall sprids 
i havet. 13 % av båtarna har en toalettlösning som enbart kan sugtömmas till land och 
25 % av båtarna har en bärbar toalett ombord, vilken kan tömmas i hamnarnas 
utslagsvaskar. 
 
Tabell 1 Typ av toalett, fördelat på typ av övernattningsbar båt, procent (SCB 2004) 

Typ av toalett  

Dagtursbåt Ruffad 
motorbåt 

Ruffad 
segelbåt 

Total 

Bärbar toalett  4 12,4 8,6 25,1 

Fast toalett med direktutsläpp till sjön  1,1 9,6 16,7 27,5 

Fast toalett med tank som töms enbart till sjön  4,6 14,5 13,4 32,4 
Fast toalett som kan sugtömmas genom 
däckbeslag  3 7,9 2,5 13,4 

Totalt  13,1 44,4 42,5 100 

4.2 Fritidsbåtarnas bidrag till övergödning 

Ett aktivt båtliv med många båtar ger konsekvenser då många av dessa har toalett. 
Många båtar ger många toaletter vilket ger många tömningar, som i förlängningen kan 
ge lokala effekter vad gäller övergödning och algblomning. Det går även att se på en 
regional skala om man ser att den största koncentrationen båtar finns på ostkusten, där 
också Östersjön är som känsligast.   
 
Det är framförallt fosforutsläppen som är målet att minska med ett utsläppsförbud av 
båtlatrin. Sveriges har inom ramen för HELCOM åtagit sig att minska utsläppen av 
fosfor till Östersjön med 280 ton/år (WSP 2009). Idag är Sveriges fosforutsläpp 3 300 
ton/år och den totala belastningen till Östersjön är 25 000 ton/år (WSP 2009). Ett förbud 
mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar beräknas ge en minskning av 
fosforutsläppen med 3,7 ton/år. Det blir 1,3 % av Sveriges sparbeting och 1 ‰ av 
Sveriges totala utsläpp av fosfor till Östersjön (WSP 2009). 
 
1 ‰ är en begränsad del av utsläppen, men problemet ligger inte i den totala 
belastningen för hela Östersjön utan att fritidsbåtarnas utsläpp sker under en mycket 
begränsad period och ofta inom en begränsad yta i inner- och mellanskärgården. Sol, 
värme, intensiv tillväxtperiod och båttrafik, lättillgängliga näringsämnen i latrinen och 
dåligt vattenutbyte gör att fritidsbåtarnas utsläpp, ger lokala negativa konsekvenser 
(WSP 2009). Ett kilo fosforutsläpp från fritidsbåtar anses därför mer skadligt än ett 
”genomsnittligt” kilo utsläpp av fosfor i Östersjön (WSP 2009). 
 
Utav urin och fekalier är det främst urin som innehåller de näringsämnen som göder 
havet. Den urin som en person alstrar på ett dygn beräknas ge näring till ett kilo alger 
(Lönnroth 2006). Övergödningen leder till algblomning, vilket i sin tur ger upphov till 
grumling och sämre livsvillkor för andra arter i havet. När algerna sedan dör kommer de 
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att falla ner till bottnen där nedbrytningen av dem förbrukar syre vilket leder att det 
lokalt kan bli syrefria bottnar (Länsstyrelsen Stockholm 2007).  

4.3 Miljö- och hälsoeffekter av fekalier i vatten 

Förutom fosforutsläpp leder också latrinutsläppen till hälsoproblem. Urin innehåller 
små mängder bakterier men de alger som göds av urinen kan producera gifter vilket 
göra att det blir olämpligt att bada för människor och husdjur kan bli sjuka 
(Smittskyddsinstitutet 2005).  
 
Det är dock framförallt utsläppen av fekalier som är ett hälsoproblem. Många patogena, 
sjukdomsframkallande, bakterier och virus sprids i vatten genom förorening av fekalier 
från människor och djur. En vanlig indikator som används för att påvisa föroreningar i 
vatten från avlopp är förekomsten av tarmbakterien E. coli. E. coli är en vanlig bakterie 
i magtarmsystemet på varmblodiga djur och kan hos ett gram avföring hos människa 
finnas i halter av 107-109 bakterier (Länsstyrelsen Västra Götaland 2009). Bakterien ska 
inte finnas i vatten och förekomst av höga halter kan indikera att det även finns andra 
patogena bakterier och virus. Vissa virus och bakterier behövs bara i mycket liten 
mängd för att smitta. Symptom på vattenburen smitta är ofta mag-, tarmbesvär, 
hudirritation och öron-, näsa-, halsinfektioner. Exempel på patogener som smittar vid 
väldigt låga doser och som alla framförallt ger magtarmsymtom är noroviruset, också 
kallat vinterkräksjuka, Cryptosporidiuminfektion, Campylobacter och EHEC, en variant 
av E. coli (Smittskyddsinstitutet 2005). 
 
I Europeiska unionens badvattendirektiv (2006/7/EG) och Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd om badvatten (NFS 2008:8) anges vilka halter av E. coli 
och andra patogena bakterier sk. intestinala enterokocker som får förekomma innan 
badvatten anses ohälsosamt. 

4.4 LOVA-bidraget 

LOVA står för lokala vattenvårdsåtgärder och är ett statigt bidrag vars syfte är att 
minska utsläpp av övergödande ämnen som fosfor och kväve till Östersjön. Det är en 
del i Havsmiljöanslaget. Kommuner och ideella föreningar kan söka bidrag hos 
Länsstyrelserna och bidraget får täcka hälften av de stödberättigade kostnaderna. För år 
2010 fanns det 100 miljoner i bidrag att söka. Olika län får olika mycket pengar och 
fördelningen baseras på kunskaper om den geografiska belastningen från olika regioner 
vad gäller uttransport av näringsämnen från antropogena källor till Östersjön och 
Västerhanvet (Naturvårdsverket 2010). Stockholms län fick 2010 12 miljoner att fördela 
till olika vattenvårdande projekt (Länsstyrelsen Stockholm 2010). Åtgärder som kan 
vara stödberättigade är anläggning av våtmarker, båtbottentvättar för fritidsbåtar och 
mottagningsstationer för båtlatrin. LOVA-bidraget ska finnas i samma omfattning som 
idag tom 2012 (Malin Gunnarsson muntl. 2010). 

5. Regelverk 
Det finns en rad samarbeten över gränserna för att avhjälpa och mildra de problem som 
idag hotar Östersjön. Två av dessa är Helsingforskonventionen (HELCOM) och EU:s 
vattendirektiv. Det finns inget förbud för utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar i 
Sverige, men utsläpp regleras av ett antal EG-direktiv (Länsstyrelsen Västra Götaland 
2009).  
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5.1 Internationell lagstiftning 

Den internationella lagstiftningen som berör Sverige är främst EG:s fritidsbåtsdirektiv 
(94/25/EG) och EG:s avfallsdirektiv (2000/59/EG). Där bland annat bestämmelser kring 
mottagning av avfall i hamn finns sammanställt. Ett övergripande direktiv som påverkar 
hanteringen av latrinavfall från båtar är Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område, mer allmänt benämnt som vattendirektivet. 
Vattendirektivet är ett EU-övergripande arbetet med att säkra vattenresurserna för 
framtiden. Hållbart utnyttjande och ingen försämring av vattenresurser är ledord 
(Vattenmyndigheterna 2010). Det betyder att vattenkvaliteten, både biologiskt och 
kemiskt, inte får försämras från den nivå som råder idag, oavsett om det är klassat bra 
eller dåligt. Med hjälp av statusklassningar och miljökvalitetsnormer styrs arbetet med 
åtgärder i Sverige av de fem Vattenmyndigheterna (Vattenmyndigheterna 2010). 
 
Det som dock främst berör fritidsbåtar och övrig internationell regelverk kommer från 
Helsingforskonventionen (HELCOM). Helsingforskonventionen är ett mellanstatligt 
samarbete mellan Östersjöländerna, vars arbete syftar till att förbättra Östersjöns 
miljösituation (www.helcom.fi). Det är framförallt HELCOM rekommendationerna 
19/9, 22/1 och 24/8 som behandlar båtars utsläpp av toalettavfall och hur tekniska 
lösningar ska utformas på ett standardiserat sätt både på båten och i hamn, som är 
aktuella (Sjöfartsverket, 2006). 19/9 handlar om installation av system för avfalls- och 
toaletthantering enligt fastställda standarder. 22/1 kompletterar 19/9 och är mer 
detaljerad vad gäller båtars toalett- och avloppssystem och 24/8 behandlar utsläpp av 
avlopp (HELCOM Recommendations). 

5.2 Nationell lagstiftning 

Den nationella lagstiftningen som framförallt berör fritidsbåtar är Sjöfartverkets 
föreskrifter (2001:13), mottagning av avfall från fritidsbåtar. Här föreskrivs att 
fritidsbåtshamnar ska ha mottagningsstationer för båtavfall, inkluderat toalettavfall. I 4 
kapitlet 31 § Sjöfartsverkets föreskrifter (2005:4), om vissa säkerhets- och miljökrav på 
fritidsbåtar m.m. står det att fritidsbåtar som är utrustade med toalett ska ha en 
tömningsbar sanitetstank, vilken ska kunna kopplas ihop med ett tömningsrör. Reglerna 
i Sjöfartverkets föreskrifter är i stort harmoniserade med de tidigare angivna EG-
direktiven.Dessutom reglerar Miljöbalken (1998:808) avfallshantering.  
 
Miljökvalitetsmålen som är vägledande vid tillämpningen av miljöbalken är beslutade 
av riksdagen och är 16 till antalet (Miljömålsportalen 2010). De beskriver den kvalitet 
och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara 
på lång sikt. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020. De miljömål som 
framförallt berör fritidsbåtarna är ”Hav i balans” samt levande kust och skärgård och 
”Ingen övergödning”. Miljömålet ”Hav i balans” samt levande kust och skärgård 
definieras enligt riksdagen som ”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och 
skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas 
mot ingrepp och andra störningar.” (Miljömålsportalen 2010) ”Ingen övergödning” 
definieras som ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.” (Miljömålsportalen 2010). 



 

 12 

Miljömålen bedöms som svåra eller omöjliga att nå till 2020 och det baseras bland 
annat på övergödningssituationen, överfiske och miljögifter. Det krävs aktiva insatser 
från alla delar i samhället för att öka chanserna att nå målen (Miljömålsportalen 2010).  
 
Begränsning av utsläpp från fritidsbåtar är en del i en större strategi för att komma till 
rätta med övergödningsproblematiken i Östersjön, vilket HELCOM-samarbetet syftar 
till. HELCOM-länderna har enats om att allt avfall som inte får släppas ut till sjöss ska 
lämnas iland och att medlemsstaterna ska se till att mottagningsanordningar finns. Den 
svenska lagstiftningen ska ligga till grund för de åtgärder som Sverige vidtar. För att 
uppfylla sina åtaganden har regeringen tagit fram förslaget om förbud av utsläpp av 
latrin från fritidsbåtar.  

5.3 Lagförslaget 

Transportstyrelsen är den myndighet som har fått till uppdrag att ta fram ett lagförslag 
för latrintömning av fritidsbåtar. Transportstyrelsen bildades 2009 och ersatte då 
Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Vägtrafikinspektionen och 
delar av Länsstyrelsen och Vägverket. Transportstyrelsen samlar alla trafikfrågor 
oavsett trafikslag för att få en samsyn och överblick. Vad gäller sjöfart har man hand 
om bl.a. yrkestrafik, fritidsbåtar och miljöpåverkan inom sjöfarten.  
 
Enligt lagförslaget (Transportstyrelsen 2009) ska det bli ett generellt förbud och innebär 
att det blir förbjudet att släppa ut latrinavfall från fritidsbåtar. Alla fritidsbåtar med fast 
toalettinstallation ska kunna tömma tanken medelst sugtömning till mottagningsstation i 
land. Alla hamnar för fritidsbåtar ska ha erforderliga mottagningsstationer i enlighet 
med förestående behov. Förbudet ska gälla för alla fritidsbåtar inom svenskt 
sjöterritorium samt svenska fritidsbåtar i andra vattenområden.  
 
Lagförslaget är ett generellt förbud och innebär att det blir förbjudet att släppa ut 
latrinavfall från fritidsbåtar. Alla fritidsbåtar med fast toalettinstallation ska kunna 
tömma tanken medelst sugtömning till mottagningsstation i land. Alla hamnar för 
fritidsbåtar ska ha erforderliga mottagningsstationer i enlighet med förestående behov. 
Förbudet ska gälla för alla fritidsbåtar inom svenskt sjöterritorium samt svenska 
fritidsbåtar i andra vattenområden.  
 
Det finns ett konstruktionskrav i lagen som stadgar att alla fritidsbåtar med fast 
toalettinstallation ska ha en tank som är möjlig att sugtömma till land. Om detta inte är 
möjligt måste toaletten tas bort ur båten. Det ska finnas dispensmöjlighet för äldre 
fritidsbåtar där kostnaden för installation av ett system är hög jämfört med båtens värde 
eller att en installation är tekniskt svår (Transporstyrelsen 2009).  
 
Lagen ska även förtydliga de krav som redan finns för hamnar att de ska ha 
mottagningsanordningar för det avfall som de båtar som angör hamnen har behov av 
(Transporstyrelsen 2009). Det kan omfatta landtoaletter, utslagsvaskar och 
sugtömningsanläggningar. Vilka möjligheter som ska finnas i en hamn beror på hur 
behoven ser ut. Begreppen fritidsbåtshamn och gästhamn som ska åläggas skyldighet att 
installera mottagningsstation för toalettavfall måste dock först definieras 
(Transportstyrelsen 2009). 
 
Transportstyrelsen har föreslagit att förbudet ska träda i kraft i Östersjön två år efter att 
lagen är antagen och för Bottenviken/Bottenhavet fyra år efter antagandet av lagen. 
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Anledningen till en fördröjning är att infrastrukturen för mottagning av latrinavfallet 
måste byggas ut och information nå alla berörda. Dessutom anses Östersjön vara mer 
känslig och i akutare behov av åtgärder än Bottenviken/Bottenhavet (Transportstyrelsen 
2009).  
 
Det som inte är riktigt löst ännu vad gäller utformningen av lagen är hur 
Kustbevakningens befogenheter ska se ut, vem som ska stå för kostnaderna och vem 
som har ansvaret för drift och underhåll samt hur man ska peka ut vilka hamnar som har 
skyldighet att ha mottagningsanordning. 

5.4 Argument för att lagen ska införas 

Transportstyrelsen framför fyra argument om varför det behövs en lag. Det är 1) 
rättsliga, 2) miljömässiga, 3) estetiska, sanitära och hygieniska samt 4) etiska och 
moraliska skäl.  
 
Det rättsliga argumentet utgår från att Sverige redan enligt internationella åtaganden ska 
ha infört ett förbud mot utsläpp av latrin från fritidsbåtar. Sverige har i stor utsträckning 
försökt få frågan löst på frivillig väg, men detta har inte fungerat. Det som återstår är då 
lagstiftning för att komma till rätta med problemet.  
 
Det miljömässiga argumentet bottnar i de lokala problem som kan uppstå pga. utsläppen 
från fritidsbåtar. Det är fosfor som utgör det största problemet och för att uppfylla olika 
internationella överenskommelser och nationella miljömål behöver åtgärder vidtas. 
Trots att det är de lokala effekterna man är ute efter bör ett nationellt förbud införas för 
att skydda även de vatten som idag har god status från att riskera få en sämre status.  
  
Det estetiska, sanitära och hygieniska argumenten grundar sig i att smittspridande virus 
och bakterier lokalt kan nå hälsovådliga koncentrationer. Dessutom upplevs fekalier och 
algblomning som mindre trevliga inslag i havsmiljön.  
 
Det etiska och moraliska argumentet för införande av en lag är att det inte finns någon 
anledning att tillåta utsläpp när det finns teknik som möjliggör mottagning av avfallet i 
land. Det ska dessutom vara gratis för båtägare att tömma sin tank i 
mottagningsstationerna. Med en utbyggd infrastruktur och informationsinsatser bör 
incitamentet att släppa ut toaavfallet i havet minskas och en attitydförändring komma 
till stånd. 

5.5 Finlands erfarenheter 

Finland har sedan 2005 ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fritidsbåtar. 
Finland har också en lång kuststräcka och har liksom Sverige många fritidsbåtar. Enligt 
beräkningar fanns det 2004  737 000 båtar i Finland (ref), att jämföra med Sveriges 
718 000 båtar (SCB 2004).  
 
För Finland gäller att utsläpp inte får ske närmare än 12 sjömil från land medan det i 
åländskt vatten råder totalt utsläppsförbud. Hamnar i Finland och på Åland måste ta 
emot avfallet från fritidsbåtar. En avfallsplan ska utformas och lämnas in hos respektive 
miljöförvaltning. Hamnarna måste säga vilket avgiftssystem som tillämpas och 
informera båtägarna om vilka anordningar för avfallsmottagning som hamnen har. I 
Sverige ska hamnarna kunna ta emot det avfall som vanligen fritidsbåtarna har behov av 
att lämna. En avfallshanteringsplan ska utarbetas och lämnas in till kommunen i 
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egenskap av tillsynsmyndighet. Svenska hamnar får inte ta ut en avgift för mottagning 
av avfall men får höja avgiften för båtplatserna.  

5.5.1 Båtliv 

2007 fanns det 213 tömningsstationer för båtlatrin i Finland. I Sverige är summan 105 
(Transportstyrelsen 2009). Hur dessa är fördelade med avseende på föreliggande behov 
finns det ingen information om. I Finland har det varit en diskussion om vem som ska 
ha ansvaret för att stationer ska sättas upp och ansvaret för underhåll och drift. 
Information har visat sig vara en mycket viktig del i arbetet, både före lagen träder i 
kraft och sedan för att synliggöra de mottagningsstationer som finns (Lönnroth, 
Holttinen 2007). Båtlivet i Finland omsätter 5 miljoner euro årligen till hamnarna, 
genom de ca 100 000 båtnätterna i avgiftsbelagda hamnar. 2004 hade Sveriges 
gästhamnar knappt 500 000 gästnätter, vilka omsatte ca 2 miljarder kr (Fakta om 
båtlivet i Sverige 2010). Samtidigt är införande av båtlatriner en omfattande investering, 
vilken kan vara svåra att klara för mindre klubbar eller enskilda. I Finland försöker 
myndigheterna reda ut frågan genom lagstiftning. Många av båtklubbarna och 
näringsidkare som omfattas av reglerna ser staten som den som bör ha det övergripande 
ansvaret och ge ekonomiskt stöd (Lönnroth, Holttinen 2007). 

6. Teknik för latrintömning 
Det finns ett antal olika tekniska lösningar för både behållare för latrin på båten, som för 
tömningsstationer för latrinen. För de fritidsbåtar som har toalett ombord är den 
vanligaste tekniken en fast tank eller en transportabel tank. För mottagningsstationerna 
är elektriska pumpar eller handpump den vanligast förekommande tekniken. Målet för 
tillverkarna är att tekniken är användarvänlig och kan utföras utan speciell utbildning 
och med bara enkla instruktioner eftersom den ska kunna användas av alla. Nedan följer 
en kort presentation av olika tekniska lösningar. 

6.1 Tekniska lösningar för båten 

En septiktank bör rymma minst 30 liter (Finlands miljöcentral et. al. 2000). Ofta har de 
befintliga tankarna en kapacitet på 30-50 liter, vilket räcker till en familj i 2-3 dagar. För 
att slippa täta tömningar vid längre perioders utevistelse måste tankens kapacitet ökas. 
Det leder till merkostnader eftersom det behövs en större tank, installation av denna och 
kanske en specialformad tank beroende på utrymmesmöjligheterna. Många tömningar 
ger dessutom många gångtimmar (Johansson 2009).  
 
Tanken är byggd för att inte släppa ut lukt, men det kan ibland vara lämpligt att 
installera ett luftfilter i septiktankens luftslang, filtret måste bytas årligen. För att 
undvika att tanken deformeras pga. undertryck när man suger ut latrinen, är det viktigt 
att det kommer in lika mycket luft som vätska som sugs ut. Septiktanksystemet och 
däcksbeslagen ska följa den internationella ISO standarden 8099:2000 ”System för 
uppsamling båtars toalettavfall” för att vara säkra mot att tanken vid undertryck inte ska 
deformeras, samt att munstycken ska passa (Finlands miljöcentral et. al. 2000). 
 
Det finns olika varianter på toalettlösningar i dag. De båtar som har en toalett, men som 
saknar septiktank släpper ut toalettavfallet direkt i sjön. De båtar som har septiktank kan 
ha den placerad på olika ställen i båten beroende av utrymmesskäl. Om tanken ligger 
lågt, under vattenlinjen, behövs en pump för att få ut innehållet. Pump krävs även för 
tankar som placeras kring själva toalettstolen. 
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Många båtar behöver byggas om för att klara kraven på tömning från land. Detta 
ingrepp blir olika omfattande beroende på hur gammal båten är och dess typ. Detta 
medför såklart en merkostnad för båtägaren. Har båten ingen septiktank måste en sådan 
installeras tillsammans med däcksanslutning, montering av ventiler och omdragning av 
septikslangar. I båtar med redan befintlig septiktank är det bara ett däcksbeslag som 
behöver installeras samt omdragning av slangar. Om det är en äldre båt där allt är i 
original kanske allt måste bytas ut när man börjar riva i det. Äldre båtar, från 1970- 80-
talet, kan ha slangar och andra installationer ingjutna i skrovet vilket medför omfattande 
arbete. (Johansson 2009) 
 
Den som har en mindre båt som inte har plats för en stor tank, om det blir orimligt dyrt 
att bygga om båten eller om bara kortare dagsturer oftast företas är en transportabel tank 
att föredra. Denna rymmer dock inte så mycket och kan tömmas i land i hamnarnas 
utslagsvask. (Borghagen 2009) 

6.2 Olika tömningsstationer 

Det är idag framförallt fyra olika sorters mottagningsstationer; flytande, transportabla, 
stationära och sugtömning direkt från båtplatsen, som används. Sugtömning direkt från 
båtplatsen är en rätt ny teknik som finns på ett fåtal ställen i Finland. Systemet är genom 
ett centralt pumpsystem förbundet med det kommunala avloppsnätet. Stationära 
sugtömningsstationer behöver en genomtänkt placering eftersom man inte flyttar på 
dem. De är ofta billiga i drift, användarvänliga och driftsäkra. Flytande stationer är ofta 
utförda som en flotte till vilken båtarna förtöjer. Kapaciteten är begränsad och om den 
används mycket behöver den tömmas ofta (Borghagen 2009). En fördel med flytande 
stationer är att de går att byta placering på genom att ankra upp dem någon annan stans, 
dock kan det krävas strandskyddsdispens för detta. Tyresös modell kommer ha en 
sensor, likt de som finns på returglasigloo, där man kan ställa in vid vilken nivå tanken 
är fylld och det är dags att tömma (Eriksson muntligt). Transportabla system är ofta i 
form av kärror vilka för hand dras direkt till båten och latrinen töms sedan i en 
utslagsvask. Ofta behövs dock en person som har hand om tömningen för att det ska gå 
rätt till, vilket kan vara resurstärande för små hamnar, för vilka modellen är bäst lämpad 
(Borghagen 2009).  
 

Det finns olika tekniker för hur latrinen pumpas ut ur 
båten och till mottagningsstationen. Impellerpump 
fungerar genom undertryck. Tekniken kan vara 
känslig för att föremål kan orsaka stopp. 
Membranpumpar fungerar genom att ett membran 
vibrerar och omväxlande skapar ett under- och 
övertryck. Tekniken är mindre känslig för 
igensättning.  
 
 

 
Dessutom finns handdrivna pumpar som framförallt används på de flytande stationerna 
eftersom de är driftsäkra, enkla att hantera och det inte behövs någon specialkunskap 
utan vem som helst kan tömma sin båt utan krångliga instruktioner. Själva kopplingen 
mellan båten och sugtömningsstationen är ofta en kulventil med ett koniskt munstycke 
(Borghagen 2009). 

Bild 1. Handdriven pump på en flytande tank. Foto: Helen Bjurling 
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Framförallt den flytande och den stationära stationen är dyr i inköp. En flytande kan 
kosta upp till 200 000 kronor och det kan vara svårt för små klubbar att ha råd med 
dessa. Ofta är dock driftskostnaderna inte höga eftersom det inte är någon avancerad 
teknik, speciellt om det är lite elektronik involverat. 
 

       
Bild 2. Stationär och flytande tank. Foto: Rolf Herrström, Helen Bjurling. 

7. Lokala förutsättningar i Tyresö 
Tyresö ligger sydost om Stockholm och har ca 43 000 invånare (SCB 2009). En 
tredjedel av kommunens yta består av vatten. Tyresö kommun ligger i innerskärgården 
och har en lång kuststräcka. Det finns ett trettiotal båtklubbar med tusentalet båtägare i 
kommunen. Majoriteten av båtklubbarna ligger i anslutning till Åvaviken samt Ällmora- 
och Kalvfjärden.  
 
Som ett led i Vattendirektivet har alla Sveriges större vattenförekomster av grundvatten, 
insjöar, vattendrag och kustvatten statusklassats med avseende på bl.a. ekologisk status 
och näringsämnen. Klassningen är baserad på en mängd ingående data och görs av 
vattenmyndigheterna. Läs mer på  
http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten/  

7.1 Förutsättningar för en mottagningsstation 

Den vik där placeringen av mottagningsstationen för båtlatrin är tänkt, består av tre 
delar Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden (Figur 1), där varje del avskiljs 
av en tröskel. Dessa trösklar gör att det blir ett långsamt vattenutbyte mellan de olika 
delarna. Omgivningen är dramatisk med höga, blottlagda berg med branta stup och bär 
spår av det för Mälardalen typiska sprickdalslandskapet. Kalvfjärden ligger längst in av 
de tre vikarna. Kalvfjärden är en trösklad vik som är 350 ha med ett maxdjup på 27 
meter. Tröskeln ligger på ca 2,8 meters djup. Här övergår Kalvfjärden i Ällmorafjärden, 
som i sin tur övergår till Vissvassfjärden (Vattenmyndigheten Norra Östersjöns 
vattendistrikt 2009). Tyresån, som dränerar stora delar av Södertörn, mynnar i viken 
Kalvfjärden. 
Kalvfjärdens ekologiska status har klassats som måttlig, likaså för totalkväve, medan 
totalfosfor har klassats till otillfredsställande (VISS 2010). Totalkväve och fosfor 
använd som vinter och sommarvärden och är ett mått på eutrofieringspåverkan. Den 
största delen av belastningen av kväve och fosfor till Kalvfjärden kommer från Tyresån. 
Vattenutbytet i viken beräknas variera mellan 68-126 dagar, med ett snitt på 96 dagar. 
Salthalten ligger mellan 4-6 psu (practical salinity units – ett typ av mått på 
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konduktivitet), med det lägre värdet under sommarmånaderna. Syrebrist kan uppstå på 
botten på sommaren och svavelväte, som bildas under syrefattiga förhållanden har 
påträffats, vilket indikerar toxiska förhållanden för växter och djur på botten.  
 

 
Bild 3. Karta över sugtömningsstationer i Tyresö kommun 

 
Genom LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm har kommunen fått bidrag för att 
anlägga en fast och en stationär latrintömningsstation. Den fasta ska anläggas vid 
kommunens gästbrygga på Notholmen, som ligger i de inre delarna av Kalvfjärden och 
den flytande i Vissvassfjärden. Med avseende på de känsliga miljöer som finns i hela 
den vik som tömningsstationerna ska anläggas i är förhoppningen att en del av 
näringsbelastningen i dessa områden ska minskas. En stor del av den belastning som når 
viken kommer från land, men det är viktigt att begränsa alla källor till utsläpp av 
näringsämnen. Eftersom Tyresö kan räknas till innerskärgården, det finns många båtar 
och att båtarna framförallt finns i de känsligaste delarna av kommunens kustvatten, är 
det viktigt att erbjuda tömningsstationer för de båtar som trafikerar dessa vatten. 

7.2 Beräknad miljövinst vid installation av mottagningsstationer 

Beräkningen av miljövinsten vid installation av mottagningsstationer baseras på 
rapporten ”Båtavloppet och miljön”(Länsstyrelsen Västra Götaland 2009). Tyresö 
kommun har uppskattat antalet passager med båtar med hålltank för toalettavfall per år i 
innanfjärdar vara mellan 2 500 – 3 100. Av dessa bedöms ca 600 ha hemmahamn i 
Tyresö, vilka gör utfärder till Östersjön 4-5 gånger per säsong. Dessutom beräknas att 
ca 100 båtar gästar Tyresös innanfjärdar. Dessa 600+100 båtar antas tömma 3 gånger 
per år om möjligheten finns, dvs. det finns en mottagningsstation. Detta ställs i 
jämförelse med de 2800 båtpassager som alla genererar lika mängd toalettavfall och 
som i avsaknad av tömningsstation tömmer avfallet i havet. En hålltank beräknas 
innehålla 40 liter och att det i genomsnitt är tre personer ombord. 
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Reduktionen av utsläppt mängd fosfor och kväve när tömningsmöjlighet finns beräknas 
bli 168 kg fosfor per år och 672 kg kväve per år. Den totala tillförseln av fosfor och 
kväve till Tyresös innanfjärdar beräknas idag vara ca 671 kg fosfor per år och 2688 kg 
kväve per år. Det blir alltså en beräknad minskning på 25 % för både fosfor och kväve. 
Uträkningen finns i bilaga 4. 

8. Samarbete i länet 
Det finns början till ett samarbete mellan en del av kustkommunerna i länet hur man ska 
lösa lagförslaget. Lidingö, Österåker, Vaxholm, Danderyd, Solna och Nynäshamn 
tillsammans med Skärgårdsstiftelsen och Håll Sverige Rent har under våren 2010 
initierat ett samarbete – ”Nätverket Vattenfrågor i Skärgårdsmiljö” (Bertil Eriksson 
muntl. 2010). Tyresö kommer enligt Bertil Eriksson på Tyresö kommun att ansluta sig 
till nätverket under hösten. Det är fler kommuner än dessa som initierat nätverket som 
fått LOVA-bidrag (Jessica Ångström muntl. 2010). Det är enligt Jessica Ångström 
önskvärt att alla kommuner i länet samarbetar i hela fritidsbåtsfrågan, dvs. inte bara 
gällande latrintömningsstationer utan också för båtbottentvättar och information vart de 
olika tjänsterna finns och vad de kostar. Skärgårdsstiftelsen har gjort en 
sammanlänkande hemsida för länet där information och kartmaterial för båtägare ska 
samlas för att det ska vara lätt att kunna hitta vart närmaste station finns etc. 
www.batmiljo.se.  
 
Kommunförbundet hade sökt LOVA-bidrag för att skapa en samordningsgrupp, men 
fick inte bidrag för detta eftersom det föll utanför Länsstyrelsens prioriteringslista, då 
det inte var åtgärdsinriktat (Malin Gunnarsson muntl.). Utan samband mellan 
kommunerna är det stor risk att man missar den stora bilden, dvs. är placeringen av 
mottagningsstationer bara sedd ur ett lokalt perspektiv kan den geografiska spridningen 
i länet blir skev.   
 
Den information om vart tömningsstationer för båtlatrin finns i länet idag, är svår att 
överblicka och kanske inte heller i alla avseenden aktuell, framförallt som det kommer 
att anläggas nya stationer framöver. Tyresö har idag ingen information till båtägarna, 
men en del av LOVA-bidraget ska användas till information. En del i kommunens 
strategi är detta arbete som ska ta reda på vad båtägarna vill veta och ta fram material 
som motsvarar deras önskemål.  

9. Enkätstudien 
För att få en uppfattning om behovet och intresset av lagförslaget bland båtklubbar och 
båtägare i kommunen formulerades två olika enkäter riktade till de två olika grupperna. 
Enkäten som skickades till båtklubbarna skickades ut 26 april med sista svarstid 7 maj 
2010. För båtägarna var svarstiden förlängd en vecka eftersom de skulle skickas vidare 
av klubbarna eller skickas genom kommunen.  
Eftersom kommunen inte har register över vilka som är båtägare i kommunen utan 
enbart kontaktuppgifter till båtklubbarna, frågades i enkäten om klubbarna kunde skicka 
enkäten vidare till sina medlemmar eller om de så önskade kunde kommunen göra detta.  
Endast tre av 37 båtklubbar valde att vidarebefordra enkäten till sina medlemmar. Det 
kan kanske bero på att de anser att medlemmarna inte berörs av lagförslaget eller att det 
är en ideell förening som inte vill ha merjobb annat än att sköta det allra nödvändigaste.  
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Hälften av svaren från båtägare är från en och samma båtklubb. Denna valde att lägga ut 
enkäten på sin hemsida så att medlemmarna kunde besvara den elektroniskt. Den var 
utformad som ett formulär där det gick att kryssa i de olika alternativen som fanns i 
enkäten. Det kom in 18 svar genom enkäten. Den aktuella båtklubben har ca 200 
medlemmar, dvs. fyra gånger fler medlemmar än de två övriga klubbar som 
vidarebefordrade enkäten till sina medlemmar. Av de resterande svarande båtägarna är 
det många som är ordföranden i båtklubbarna, som svarat på enkäterna både i egenskap 
av båtklubb och som båtägare. 
 
Frågan är om en enkät var det bästa valet av undersökningsmetod för målgruppen. De 
som har svarat på enkäten av båtägarna verkar vara de som är mest intresserade och 
engagerade och är kanske inte alltid den målgrupp man vill nå eftersom de ofta hittar 
information själva. Att direkt arbeta genom båtklubbarna kanske hade gjort att fler hade 
nåtts, men det hade också varit mer tidskrävande och inte rymts inom ramen för detta 
arbete.  

9.1 Resultat och analys av enkät till båtklubbar 

Svaren på enkätfrågorna redovisas fråga för fråga. Av 37 utskickade enkäter till 
båtklubbarna svarade 21. Enkäten i sin helhet med svarsalternativen finns i bilaga 1. 
 
Enkäterna var ursprungligen inte numrerade utan de är numrerade i efterhand för att 
underlätta redovisningen av svaren. Frågan om placering av flytande och fasta stationer 
är uppdelad i fråga 3 (flytande) och fråga 4 (fast), för att separera svaren från varandra. I 
flervalsfrågorna 3, 4 och 13 har klubbarna svarat allt mellan endast ett till alla alternativ.  
 
1. Känner ni till att det finns ett förslag till förbud mot utsläpp av latrin i havet? 2. 
Anser ni att det finns bra information om var redan existerande tömningsstationer finns 
i länet? 
Majoriteten av klubbarna känner till att ett förbud är föreslaget. Denna information 
fanns dock med i infobladet som gick ut tillsammans med enkäten så det kan vara så att 
en del efter att de läst infobladet ”känner till” förslaget. Många av båtklubbarna 
efterfrågade mer information om vad lagen innebär, vart man kan tömma sin båt och 
tekniska frågor.  
 
3-4. Var anser ni vara en bra geografisk placering av sugtömningsstationer? 
På frågan om båtklubbarna har synpunkter på vad som är en god placering av en 
flytande mottagningsstation för latrinavfall, tyckte de flesta att hemmahamnen var den 
bästa placeringen tätt följd av sjömack och farled. Naturhamn var det få som ansåg vara 
en bra placering. De flesta båtklubbarna tyckte att den bästa placeringen för en fast 
station var sjömack och gästhamn, även om många även tyckte att hemmahamn var 
lämpligt.  
 
5. Arbetar/diskuterar er båtklubb frågor rörande utsläpp från båttoaletter och 
möjligheterna till sugtömning? 
Det vara bara 3 av de 21 svarande som sa ja på frågan om båtklubbarna diskuterar 
toalettavfallshantering. Bland de tre som svarat ja har en klubb endast 10 båtar och 
ligger i närheten av en redan befintligt fast station. De andra är de två största klubbarna i 
kommunen, vilka har över 200 medlemmar var. Många båtklubbar i kommunen är små 
och behovet av tömning verkar inte anses som särskilt stort.  
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6. Vart ligger klubben? 
Denna fråga är bara till för att få en uppfattning om vilka klubbar som har svarat vad 
gäller geografisk spridning, hur stora de är etc.  
 
7. Hur många båtar har ni er förening? 8. Hur många båtar i er förening kan beröras 
av ett förbud? 9. Hur många båtar uppskattar ni kommer att behöva byggas om? 
Antalet båtar i klubbarna som svarat varierar stort med ett spann från 5-370. De flesta 
ligger dock runt ca 25 båtar. Båtklubbarna har svårt att uppskatta hur många av deras 
medlemmar som kan vara i behov av en tömningsanläggning och hur många båtar som 
kommer att behöva byggas om för att möta de nya kraven. Uppskattningarna visar dock 
på att få av de svarande klubbarnas båtar är i behov av tömningsstationer eller 
ombyggnation. 
 

10. Känner ni till denna symbol?  
En överväldigande andel av båtklubbarna, 15 av 21, svarade att de inte 
kände igen den internationella symbolen för sugtömning. Det behövs 
alltså informeras om symbolen och vad den betyder. Med fler stationer i 
farvattnen kommer det nog komma automatiskt.  

Bild 4. Den internationella symbolen för sugtömningsstation. 

 
11. Om ja: Är ni i behov av och kan ni tänka er att installera en egen station eller 
annan tömningsmöjlighet? 
Ingen av de svarande klubbarna var beredda att installera en egen mottagningsstation, 
även om majoriteten hade svarat att hemmahamn var ett mycket lämpligt ställe för en 
fast station.  
 
12. Om föreningen har en hemsida, kan ni tänka er att länka till kommunens 
infomaterial?  
De klubbar som har en hemsida är villiga att sprida information genom denna. 7 svarade 
ja, 9 svarade att de inte hade en hemsida och 6 svarade inte på frågan.  
 
13. Vilken typ av information angående båtlatrin (miljöproblem, teknik, kostnader etc.) 
är ni mest intresserade av få och i vilken form (kartor, webbsidor, broschyr, infomöten 
etc.)?  
I enkäten angavs broschyr, hemsida, kartor och informationsmöte anordnat av 
kommunen som exempel på informationskanaler. Kartor och broschyr ansågs som bäst 
för informationsspridning, följt av en hemsida. Ingen tyckte att ett informationsmöte 
anordnat av kommunen var ett bra sätt att sprida information. En webbsida har 
kommunen redan lagt upp. Kartor är utformade som utsnitt av sjökort eftersom 
informationen är avsedd för båtfolk. Broschyren är främst riktad som en ”direkt i 
handen information” till alla båtägare. Ofta kan det vara lättare att direkt titta och läsa 
en folder än att komma ihåg en webbadress. Alla båtägare har inte heller Internet som 
sin främsta informationskälla och det är lätt att ha en liten folder liggande när man inte 
har datorn tillhands.  
 
14. Övriga synpunkter 
De flesta kommentarerna som skrivits under frågan övrigt handlar om att klubbarna 
anser att de är små och att medlemmarna har båtar som inte berörs av ett förbud och att 
de inte är i behov av de åtgärder som enkäten handlar om.  
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9.2 Resultat och analys av enkät till båtägare 

Eftersom kommunen inte har register över vilka som är båtägare i kommunen utan 
enbart kontaktuppgifter till båtklubbarna, frågades i enkäten till klubbarna om de kunde 
skicka ut enkäten vidare till sina medlemmar eller om de så önskade att kommunen 
gjorde det. Enbart tre klubbar visade intresse att vidarebefordrade informationen till sina 
medlemmar. Av kommunens ca 1700 båtägare var det ca 300 som genom 
vidaredistribution via båtklubbarna fått möjligheten att svara på enkäten riktad till 
båtägare. En klubb lade ut enkäten på nätet för svar, en klubb skickade ut den per post 
och en via mail. Klubben som lade ut enkäten på nätet har över 200 medlemmar och de 
andra två klubbarna har ca 25 medlemmar vardera. Totalt kom endast 37 svar in och de 
flesta, 18 stycken, kommer från den båtklubb som hade lagt ut enkäten på webben. 
Denna klubb har också fyra gånger fler medlemmar än de två övriga klubbar som 
vidarebefordrade enkäten till sina medlemmar.  
 
70 % av båtägarna som svarade på enkäten anger att de har toalett ombord, vilket kan 
tolkas som att de som svarat är de som känner sig berörda, dvs. båtägare som har toalett 
ombord. Det kan också vara de som är mest engagerade av dem som har toalett. Det är 
en överväldigande majoritet av dem som svarat som är motorbåtsägare, 26 av 37 
svarande. 
 
Svaren på enkätfrågorna redovisas fråga för fråga. 37 av ca 300 båtägare som haft 
möjlighet har svarat på enkäten. Fråga 4 och 5 var från början en fråga men de olika 
alternativen ”dagsturer” och ”övernattningar” har delats upp för att förenkla 
genomgången av enkäten. Den finns i sin helhet i bilaga 2. 
 
1. Vilken typ av båt äger du? 
26 av de svarande hade motorbåt, 11 segelbåt. 
 
2. I vilken båtklubb har du din båt? 
18 av 37 svar kommer från medlemmar i en och samma båtklubb. 
 
3. Antal personer som brukar vara ute med båten?  
Vanligast är att det är två personer på båten. 
 
4-5. Vilken typ av resor företas? 
De svarande gör i medeltal 19 dagsturer per år och 21 övernattningar per år. 
 
6. Har båten toalett? 7. Om ja: Vilken typ av toalett? 
70 % av de svarande har toalett, Det är dock spridning på vilken typ av toalett som folk 
har ombord på sina båtar. Ungefär 1/3 har portabel toalett, 1/3 fast toalett med 
sugtömningsmöjlighet och 1/3 fast toalett som enbart kan tömmas till sjöss.  
 
8. Känner ni till att det finns ett förslag till förbud mot utsläpp av latrin i havet? 9. 
Känner ni till denna symbol?  
98 % av de svarande båtägarna svarar att de känner till att det finns ett lagförslag mot 
tömning av latrin i havet. Det kan även här bero på att de anser sig veta efter att ha läst 
informationen som kom med enkäten. 21 känner igen den internationella 
sugtömningssymbolen och 16 gör inte det.  
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10. Om sugtömningsmöjlighet finns, hur ofta utnyttjas den? 11. Är tömningsstationen 
enkel att använda? 12. Om tömning sker ut i havet, vart brukar det ske? 
Fem båtägare har svarat att de använder sugtömningsstation och den används i medeltal 
sju gånger per år. Nio har svarat på frågan om det är lätt att använda stationerna varav 
hälften svarar ja och hälften nej. De som inte använder tömningsstation utan tömmer 
latrin i havet gör det i antingen farleden eller långt ute till havs. En har angivit 
naturhamn.  
 
13. Undviker ni att använda toaletten ombord? 
9 av 37 undviker att använda toaletten ombord för att minska mängden latrin. De flesta 
båtägare verkar inte göra några aktiva insatser för att minska mängden latrin i 
båttoaletten. De anser helt enkelt att det inte är något problem att bli av med det. De 
som inte vill bygga om sin båt kommer, enligt lagförslaget vara tvungna att ta bort sin 
toalett ombord. Detta gör att behovet av toaletter på land kan öka. Det finns redan arbete 
med att utöka även de faciliteterna. Skärgårdsstiftelsen arbetar aktiv med den frågan på 
sina öar.  
 
14. Finns tillräcklig information var du kan sugtömma din båt i länet? 
Av dem som har toalett ombord tycker de flesta att det är för lite information om vart 
tömningsstationerna finns. De båtägare som har sökt olika källor på nätet har inte hittat 
någon samlad information. Endast en karta över länet finns, man den är inaktuell, 
väldigt plottrig och oöverskådlig. 
 
15. Vilket informationssätt är bäst? 16. Vilken typ av information angående båttoaletter 
och latrin- eller tömningsmöjligheter är mest relevant för dig som båtägare? 
(miljöproblem, teknik, kostnader etc.) Flera alternativ kan kryssas för.  
Det är ingen större skillnad vad båtägarna tycker är bästa informationssätt mellan kartor, 
webbsida, broschyr och info genom båtklubben. Det är liten övervikt för webbsida och 
information genom båtklubben. Endast två svar har visat intresse för ett 
informationsmöte anordnat av kommunen. 
 
17. Övriga synpunkter 
Övriga kommentarer som inkommit från båtägarna är farhågor om att hela denna insats 
inte ger några större miljövinster och att det blir dyrt och krångligt. De vill även veta 
mer om teknik och vilka (juridiska) effekter ett förbud har på dem som enskilda 
båtägare.  
 
Det finns ett behov av och en efterfrågan på informationsmaterial om vart man kan 
tömma sin båt. En samlad information för länet med kartor och annat material 
efterfrågas. Skärgårdsstiftelsens hemsida www.batmiljo.se anger med koordinater vart 
det finns tömningsstationer längs med Sveriges kust. På grund av svaren har jag skrivit 
ihop information om mottagningsstationerna för båtlatrin, vart de finns i kommunen och 
varför man inte ska tömma latrin i havet samt hur man kan bygga om sin båt. Hemsidan 
tar upp de aspekter som berör de områden som båtägarna är intresserade av, dvs. teknik 
och miljö, dock är inte kostnader medtagna eftersom det kan skilja sig beroende på 
båtkonstruktion och om man gör arbetet själv eller låter en fackman ta hand om det.  

9.3 Resultat och analys av intervjuer med kommunerna 

Alla kommuner har fått svara på samma frågor. Det är nio kommuner som har 
intervjuats, Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Tyresö, Vaxholm 
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och Österåker. En snabb genomgång av de andra kommunerna i länets hemsidor har 
visat att informationsutbudet angående miljöfrågor för båtlivet är mycket knapphändigt.  
 
Frågorna finns i bilaga 5. Det är olika förvaltningar inom de olika kommunerna som har 
hand om denna fråga. Det är t.ex. tekniska avdelningen, fritidsförvaltningen, 
turistfrågor, näringsliv eller miljö- och hälsoskydd. Detta beror på olika ambitionsnivå 
eller organisation i kommunerna.  
 
En viktig aspekt i arbetet med anläggningen av mottagningsstationer för båtlatrin är 
samarbete mellan kommunerna. I jämförelse med båtklubbarna har kommunerna större 
ekonomiska möjligheter och det tekniska kunnande som kan behövas för att välja, 
installera och driva en mottagningsstation. Kommunerna vill dock inte vara de som har 
ansvaret för utvidgningen av infrastrukturen utan det privata bör ta sin del av ansvaret.  
 
Kommunerna är eniga att det behövs ett länsövergripande samarbete, ett forum där 
placering av stationer, teknik och information kan diskuteras. Ofta har kommunerna 
själva inga resurser, varken vad gäller tid eller pengar att avsätta och en samlande kraft 
som håller i det hela önskas. Många kommuner sökte LOVA-medel precis innan 
ansökningstiden gick ut och verkade inte ha någon direkt plan för hur man skulle gå 
vidare. I en del kommuner har intresserade båtklubbar sökt upp kommunen och initierat 
ett samarbete, medan i andra kommuner har samarbete initierats från kommunen sida. I 
båda fall har dock de lokala politikerna inte godtagit förslagna åtgärder och därmed har 
inget gjorts. Det kommunerna önskar är en gemensam linje vad gäller information, att 
alla säger samma sak och samarbete vid informationsspridning. Genom att arbeta som 
en samlad grupp ökar möjligheterna för informationsspridning i större skala, vad gäller 
att nå ut i tidningar och TV.  
 
Placeringen av mottagningsstationerna är baserade på platser som i första hand är 
lättillgängliga för båtägare att kunna komma till och tömma. Det finns inga direkta 
inventeringar eller andra studier som pekar ut särskilt belastade områden. Många 
kommuner har ingen aning om hur många båtar som finns, hur många som har toalett 
eller kan tänkas behöva bygga om sina båtar. Beräkningsunderlaget på miljövinster från 
införskaffande av en mottagningsstation är därför mycket grovt uppskattade. För att 
underlätta hanteringen av slammet hade en kommun i första hand valt ut 
småbåtshamnar som låg inom kommunens Va-område och startade ett samarbete med 
dem. En del kommuner har båtråd eller andra samarbetsgrupper där olika 
skärgårdsrelaterade organisationer kan lyfta frågor.  
 
Många kommuner har valt att på ett eller annat sätt samarbeta med båtklubbar för att få 
till stånd anläggning av mottagningsstationer. Det har både varit klubbar som har varit 
intresserade men också sådana som ligger strategiskt till för att många båtar passerar 
eller att det är lätt att ta sig till en mottagningsstation. En kommentar som återkom var 
svårigheterna för kommunerna att dra linjen för ansvarsfördelningen. Man tycker det är 
orimligt att kommunen ska bära hela kostnaden samtidigt som det är svårt att intressera 
den stora massan av båtklubbar eftersom en mottagningsstation i mångt och mycket är 
en utgift snarare än en investering.  

10. Diskussion 
Enligt SCB har 60 % av de svenska fritidsbåtarna med toalett ombord en toalett som 
inte går att sugtömma (SCB 2004). I lagförslaget ska det finnas en dispensmöjlighet för 
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äldre båtar att slippa bygga om båten till en sugtömningsbar toalett. Hur stor andel av 
dessa 60 % som kan räknas in under kategorin ”äldre båtar” är inte känd, men beroende 
på hur man definierar ålder på båten kan det bli många båtar som kan få dispens. SCB:s 
båtlivsundersökning från 2004 anger att det finns drygt 80 000 fritidsbåtar med toalett 
ombord, 60 % av dem blir då ca 50 000 som skulle kunna bli aktuella för dispens. Det 
finns en risk att om för många båtar får dispens att lagen inte kommer åt 
grundproblemet med utsläpp. Därmed behövs en definition i lagförslaget på vad en 
gammal båt är och att lagen därmed preciserar vilka båtar som kan få dispens.  
 
LOVA-bidraget ska finnas kvar i samma omfattning till 2012 om det inte blir nya 
politiska direktiv (Malin Gunnarsson muntl. 2010). Problemet är att om lagförslaget går 
igenom innan dess kommer det inte gå att söka stöd för mottagningsstationer eftersom 
de då blir lagstadgat obligatoriska, beroende på lagens utformning.  
 
En lag gör dock att det bör bli en ökad användning av mottagningsstationerna och 
därmed kan den kostnad det är att köpa in en station vara motiverad. Enligt studier av 
mänskligt beteende gör människor ofta som andra och om någon föregår med gott 
exempel tar fler efter (Sundblad 2010). Detta har man sett i Finland där en lag har gjort 
att alla har samma förutsättningar och attityderna har allt eftersom ändras till att 
båtägare nu ser det som oacceptabelt att släppa ut avloppsvatten i havet. Denna 
attitydförändring kanske inte kommer till stånd i Sverige utan en lag som tvingar alla 
båtägare att tänka över hur man egentligen agerar vad gäller toalettavfallet (Sundblad 
2010).  

10.1 Svarsfrekvens och enkätens utformning 

En tendens av svaren på enkäterna var att många hade svarat på första sidans frågor, 
men helt eller delvis lämnat den andra sidan obesvarad. Eftersom frågor kring 
informationsspridning och dess form var i slutet på enkäten blev för enkäten relevanta 
frågor inte besvarade. En erfarenhet för framtida utformning av enkäter är att 
inledningsvis skriva det centrala innehållet, utan att enkäten skulle bli 
osammanhängande. I enlighet med Jan Trost bok försöktes antalet frågor i enkäten 
hållas till ett minimum för att inte tråka ut mottagaren och verkligen bara fråga det som 
var av vikt för undersökningen. Många av frågorna före de två sista som handlade om 
vilken information man önskade få handlade om båttoaletter och användande och det 
kanske fick de som inte ansåg sig träffade av antingen att de inte hade toalett ombord 
eller att den toalett de har inte är tömningsbar kände att de var ”klara” med enkäten.   
 
Den låga svarsfrekvensen bland båtägarna kan bero på flera saker. Tre av båtklubbarnas 
ordförande meddelade att de inte tänkte fylla i enkäten för de tyckte inte att klubben 
eller deras medlemmar var berörda av lagförslaget då de var för små eller att ingen 
medlem i klubben hade toalett ombord på sin båt. Denna åsikt reflekterade kanske fler 
ordförandes åsikter och därför valde även dessa att inte vidareförmedla enkäten till sina 
medlemmar och därför har antalet möjliga svaranden blivit så låg. En annan förklaring 
kan vara att folk helt enkelt inte orkar fylla i enkäter. Det har nyligen varit diskussioner 
i radio och tidningar om oviljan att fylla i enkäter och denna enkättrötthet kanske även 
går att skönja i detta arbetes låga svarsfrekvens (Sveriges Radio 2010).  
 
Den allmänna åsikten bland båtklubbarna är att en flytande station bör placeras på en 
plats där den är lättillgänglig. Många tyckte att hemmahamn är bra, men ingen var 
beredd att ta på sig att skaffa en mottagningsstation. Bara tre klubbar har angett att de 
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har haft frågan uppe på agendan, vara två är de två största klubbarna. Det är 
problematiskt att sälja in stationer för de är bara en utgift för föreningen eftersom de 
inte får ta betalt för tömning, utan bara höja avgiften för båtplatserna (Jessica Ångström 
muntl. 2010). Det i sin tur kan ju ses som orättvist mot alla de båtägare som inte har 
något behov av att använda tömningsstationen. I SJÖFS 2001:13 står det att alla hamnar 
ska ha den mottagningsutrustning som krävs för det avfall som hamnens båtar är i 
behov av. I ett remissyttrande från Transportstyrelsen säger man att det inte behöver 
innebära att alla hamnar måste skaffa tömningsstationer. Det står i SJÖFS 2001:13 2 
kap 4§ att fritidsbåtshamnar kan ha gemensamma mottagningsstationer för avfall om det 
inte skapar olägenhet för de som ska lämna avfallet. Transporstyrelsen måste definiera 
vilka hamnar som ska ha mottagningsstationer för latrin. 
 
Båtklubbarna verkar inte ha så mycket information om och i så fall vad för 
toalettlösningar medlemmarna har. Svaren från båtägarna visar dock på en spridning på 
vilken typ av toalett som folk har ombord på sina båtar. Ungefär 1/3 har portabel toalett, 
1/3 fast toalett med sugtömningsmöjlighet och 1/3 fast toalett som enbart kan tömmas 
till sjöss. 12 av de 37 svarande båtägarna anger att de inte har toalett ombord. En del 
båtägare använder sig inte av tömningsstationerna för att de inte vet hur man gör eller 
de upplevs som krångliga. En del i informationsspridningen är att via ex. bilder, video 
eller visning av hur man tömmer sin båt och att det är lätt att göra. De som använder 
stationerna kommer förhoppningsvis att sprida information och rekommendera vänner 
vilket gör att också de börjar tömma i mottagningsstationerna och så ökar 
användningsfrekvensen och attityderna. 
 
Båtklubbarna svarade att de gärna ser informationsmaterial i form av broschyrer och 
båtägarna webbsidor. Genom det här arbetet har en broschyr, hemsida och kartor med 
vart mottagningsstationerna finns i kommunen tagits fram. De täcker båda gruppernas 
önskemål. Innehållet i dem är grundade på vad båtklubbarna och båtägarna vill veta. I 
enkätsvaren framkom att det är teknik och kostnader som båtägarna efterfrågar 
information om. Det är vanskligt att skriva om kostnader eftersom det kan förändras 
över tid, beror av om man anlitar ett varv eller gör det själv och hur båten är 
konstruerad. Genom att öka kunskapen hos båtägarna och göra det genom att använda 
sig av den informationskanal som de själva föredrar samt har det innehåll som de själva 
är mest intresserade av desto större bör chansen vara att de verkligen läser den 
information som är riktad till dem. Med mer kunskap kommer mer respekt och större 
incitament att verkligen ta det egna ansvaret. Men en viktig del är att båtägarna känner 
att alla tar samma ansvar för annars är det lätt att strunta i det, trots kunskap, eftersom 
”ingen annan tar sitt ansvar”.  

10.2 Kommunerna 

I Tyresö är det kommunen som i dagsläget köper in stationer, men så är det inte säkert 
att det kan bli i framtiden eftersom hela ansvaret för infrastrukturen vad gäller kostnader 
för inköp och underhåll inte kan ligga enbart på kommunerna utan även båtklubbarna 
måste investera i tekniken. En del kommuner anser det vara båtklubbarnas ansvar och 
att den privata marknaden ska styra, inte att kommunen står för anläggningarna. 
Tömningsstationerna är dyra och det tillkommer dessutom underhållskostnader och 
båtklubbarna ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt för varje båtklubb att skaffa 
sig en egen tömningsstation. Enligt Sjöfartverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) 2 kap. 4 
§ kan flera fritidsbåtshamnar dela avfallsanläggning bara det finns inskrivet i 
avfallsplanen och det inte utgör olägenhet för de båtar som ska lämna avfall. Om en god 
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och genomtänkt infrastruktur för mottagning av latrin kommer till stånd kan många 
mindre klubbar säkert dela anläggning, även vad gäller inköp och driftskostnader. En 
del kommuner har valt att stödja båtklubbarna med att köpa in stationer, men klubbarna 
får sedan ansvaret för drift och underhåll.  I Finland har hamnägare framhållit att långa 
hyreskontrakt är viktigt för att entreprenörer ska våga och kunna satsa långsiktigt, vilket 
en investering av en mottagningsstation är. 
 
Diskussionerna i kommunerna nu är desamma som man hade i Finland; Vem ska ta 
ansvar för att stationerna töms? Vem ska ansvara för att de köps in, drivs och 
underhålls? En lärdom som Sverige kan dra av Finlands erfarenhet är att infrastrukturen 
och information är mycket viktiga beståndsdelar som behöver komma före en ny lag. I 
slutändan ligger det på alla berördas ansvar att lösa de problem som uppstår. Staten, 
kommunerna och hamnägarna måste tillhandahålla infrastruktur, entreprenörer och 
företag måste tillhandahålla för miljön hållbara produkter och alla som rör sig i 
skärgården måste ta sitt ansvar att allt avfall inte hamnar på fel plats.  
 
Placeringen av mottagningsstationer verkar mer vara beroende av lättåtkomlighet 
snarare än ett områdes känslighet för belastning. Det är endast en kommun som har 
gjort ett djuplodande undersökningsmaterial vart lämpligast placering ur miljösynpunkt 
bör vara. I dagsläget är det lättillängligheten för båtägarna som prioriteras när 
placeringen diskuteras eftersom det gäller att sälja in stationerna och få folk att använda 
dem. I ett längre perspektiv kan man kanske rikta in stationernas placering, framförallt 
de flytande, till t.ex. känsliga och välbesökta naturhamnar. Skärgårdsstiftelsen har haft 
en flytande tank i naturhamnen vid Huvudskär.  
 
Strategier kring informationsspridning om vart stationerna finns och varför varierar 
mellan olika kommuner. En del är väldigt aktiva och satsar på att nå ut snabbt och 
riktat, medan andra bara har haft informationsmöten med båtklubbarna i kommunen och 
sagt vad man har för planer. Information på kommunens hemsida är det vanligaste, men 
i de fall kommunen gett mycket av ansvaret eller endast stått bakom ansökan från en 
båtklubb finns det inte mycket information att hämta hos kommunen. Det är dock svårt 
att säga något om utfallet av de olika tillvägagångssätt som kommunerna har använt för 
att sprida information om det nya lagförslaget. I höst då en första ”säsong” med stor 
kapacitet mottagningsstationer har varit igång som informationsspridningsarbetet går att 
utvärdera. 

11. Slutsatser och informationsmaterial 
Utifrån den information och önskemål som framkommit från enkäterna till båtägare och 
båtklubbar har informationsmaterial tagits fram (Bilaga 3 och 6). Eftersom både 
klubbarna och båtägarna ansåg alla de föreslagna informationskanalerna som intressanta 
har dessa använts. De ger också förhoppningsvis en god spridning till olika grupper vad 
gäller ålder, Internetanvändning etc. På kommunens hemsida finns material, kartor, tips 
och vidare länkar om båtliv, båttoaletter och tömningsförbudet. Kartor är utformade 
som utsnitt av sjökort, eftersom informationen är avsedd för båtfolk. Broschyren, vars 
framsida skyltar med tömningssymbolen, ger liknande information, men i ett lite kortare 
format än vad som finns på hemsidan. Foldern är främst riktad som en ”direkt i handen 
information” till alla båtägare. Ofta kan det vara lättare att direkt titta och läsa en folder 
än att komma ihåg en webbadress. Alla båtägare har inte heller Internet som sin främsta 
informationskälla och det är lätt att ha en liten broschyr liggande när man inte har 
datorn tillhands.  
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Den information som har tagits fram har även Nacka kommun varit intresserade av och 
använt till sitt informationsarbete. Det börjar även dyka upp information från andra håll, 
bland annat har Skärgårdsstiftelsen i samarbete med WWF lagt upp en hemsida med 
information om båttoaletter, tvättställen och andra miljötips för båtägaren.  
 
Kommunerna i länet är samstämmiga i sin önskan om en mer övergripande strategi i 
arbetet med mottagningsstationer för båtlatrin, men alla brottas med samma problem, 
nämligen brist på pengar och tid. En samlande kraft som driver frågan behövs. 
Kommunförbundet hade sökt pengar men inte fått det, för att kunna bli denna kraft så 
nu måste man lösa det på ett annat sätt. Några kommuner har starta ett eget samarbete 
men även de önskar att alla ska vara med men är medvetna om att olika kommuner har 
olika förutsättningar.  
 
Det verkar som att arbete med latrinmottagningsstationer vad gäller utplacering och 
information så sakteliga börjar rulla igång. En del kommuner är mer aktiva och driver 
på medan andra avvaktar. Ansvarsfördelning och finansiering, har stor betydelse för om 
arbetet påbörjats. Det finns ett intresse hos båtfolket att ta del av information och 
förhoppningsvis använda sig av tömningsstationerna. Det är först till hösten när 
båtsäsongen är över som man kan utvärdera antalet besök på stationerna, och det går att 
få en indikation om det varit någon framgång för projektet och informationsinsatserna.  
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Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till Bertil Eriksson på Tyresö kommuns tekniska avdelning 
för att jag fick möjlighet att göra mitt examensarbete där samt en plats på kontoret där 
jag kunde arbeta. Jag vill även tacka min handledare på Stockholms Universitet, 
Naturgeografiska institutionen Maria Ryner för många goda råd och kommentarer vid 
sammanställningen av arbetet.  
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Bilaga 1. Enkät till båtklubbar 

Information till båtklubbar/båtägare angående latrintömningsförbud  

Regeringen har föreslagit att ett generellt förbud mot utsläpp av latrin från fritidsbåtar 
ska införas. Detta innebär därför att vissa fritidsbåtar måste byggas om för att kunna 
tömmas på annat sätt, men främst måste dessa båtar försörjas med möjlighet till 
tömning av sin båtlatrin endera i anläggningar i land eller genom andra lösningar till 
sjöss.  
 
Tömningsmöjligheter i Tyresö 
Med anledning av det förväntade förbudet har Tyresö kommun beslutat inrätta en 
flytande tömningsstation i Vissvassfjärden och en fast station på gästbryggan vid 
Notholmen utöver den redan existerande tömningsanläggning som sedan 2006 finns i 
anslutning till Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken. 
 
Information och rådgivning 
Utöver pågående planering av de nya tömningsstationerna så vill vi på tekniska kontoret 
även få till stånd en dialog kring dessa frågor med båtklubbar i Tyresö och för att nå ut 
med information och rådgivning till båtägare i kommunen. 
 
Dessutom planeras informationsaktiviteter i form av seminarier och workshops som ger 
båtägare tillfälle att få svar på frågor och ge information om vad lagförslaget innebär, 
vilken typ av ombyggnation av båtarna som kan krävas samt hur tömningsstationerna 
fungerar. Denna information är tänkt att genomföras senare under våren. 
 
För att nå ut med informationen till så många som möjligt vill vi komma i kontakt med 
alla medlemmar i båtklubbarna. Antingen genom att båtklubbarna/föreningarna själva 
vidaredistribuerar informationen till sina medlemmar, där kommunen täcker 
portokostnaderna, eller att ni sänder kontaktinformation om era medlemmar och 
båtägare till oss på tekniska kontoret så skickar vi ut informationen. Inga adresser 
kommer att lagras eller spridas till tredje part utan det handlar bara om att kunna ge 
information i detta enskilda ärende.  
 
För att få en bild av båtbeståndet och det behov som kan finnas för latrintömnings-
stationer i Tyresö kommun samt för att kunna ge anpassad information till målgruppen 
bifogar vi en enkät till båtklubbens styrelse/ordförande, samt en separat till båtägarna 
 
Enkäten som riktar sig till båtklubbarna önskas svar senast fredag 7/5 och enkäten 
som riktar sig till båtägarna önskar vi svar senast fredag 14/5. Detta för att vi så snart 
som möjligt ska kunna sätta ihop ett informationsmaterial som återspeglar de 
synpunkter som framkommit i enkäterna. Om ni önskar att vi ska vidarebefordra 
informationen till era medlemmar är vi tacksamma att få adressuppgifter snarast så vi 
hinner få ut informationen i omgående. 
 
Med vänlig hälsning 
Helen Bjurling 
08-5782 9305, helen.bjurling@tyreso.se  
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Enkät till båtklubbarnas styrelse/ordförande 

 
Känner ni till att det finns ett förslag till förbud mot 
utsläpp av latrin i havet? 

Ja 
Nej 
 

 
 

Anser ni att det finns bra information om var redan 
existerande tömningsstationer finns i länet? 

Ja 
Nej 
Vet ej 
 

 
 
 

Var anser ni vara en bra geografisk placering av 
sugtömningsstationer? 
 

Flytande stationer i 
närhet av:  
farleder 
hemmahamn 
naturhamnar 
sjömackar 
 
Fasta stationer i:  
hemmahamn 
sjömackar 
gästhamn 
 
Annat: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Arbetar/diskuterar er båtklubb frågor rörande utsläpp 
från båttoaletter och möjligheterna till sugtömning? 
 

Ja 
Nej 

 
 

Vart ligger klubben?   
Hur många båtar har ni er förening? 
 

  

Hur många båtar i er förening kan beröras av ett 
förbud? 
 

  

Hur många båtar uppskattar ni kommer att behöva 
byggas om? 
 

  

Känner ni till denna symbol?  
 

Ja 
Nej 
 

 

Om ja: 
Är ni i behov av och kan ni tänka er att installera en 
egen station eller annan tömningsmöjlighet? 
 

 
Ja 
Nej 

 
 
 

Om föreningen har en hemsida, kan ni tänka er att 
länka till kommunens infomaterial? 

Ja 
Nej 
 

 

 
Vilken typ av information angående båtlatrin 
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(miljöproblem, teknik, kostnader etc.) är ni mest 
intresserade av få och i vilken form (kartor, 
webbsidor, broschyr, infomöten etc.)?  
 
 
 
 
 
Övriga synpunkter:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svar önskas senast fredag 7/5 
Tack för er medverkan. Synpunkterna kommer användas för framtida 
informationsinsatser. 
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Bilaga 2. Enkät till båtägare 

Enkät till båtägare i Tyresö kommun 

 
Regeringen har föreslagit att ett generellt förbud mot utsläpp av latrin från fritidsbåtar 
ska införas. Detta innebär därför att vissa fritidsbåtar måste byggas om för att kunna 
tömmas på annat sätt, men främst måste dessa båtar försörjas med möjlighet till 
tömning av sin båtlatrin endera i anläggningar i land eller genom andra lösningar till 
sjöss.  
 
Med anledning av det förväntade förbudet har Tyresö kommun beslutat inrätta en 
flytande tömningsstation i Vissvassfjärden och en fast station på gästbryggan vid 
Notholmen utöver den redan existerande tömningsanläggning som sedan 2006 finns i 
anslutning till Trinntorps/Tyresö brygga vid Erstaviken. 
 
Dessutom planeras informationsaktiviteter senare under våren i form av seminarier och 
workshops som ger båtägare tillfälle att få svar på frågor och ge information om vad 
lagförslaget innebär, vilken typ av ombyggnation av båtarna som kan krävas samt hur 
tömningsstationerna fungerar. För att få en bild av båtbeståndet och det behov som kan 
finnas för latrintömningsstationer i Tyresö kommun samt för att kunna ge anpassad 
information till målgruppen önskar vi få svar på frågorna i enkäten:  
 
För att kryssa i rutorna; högerklicka i kryssrutan, välj ”egenskaper” och välj 
”standardvärde – markerad”.  
 
1. Vilken typ av båt äger du? Motorbåt 

Segelbåt 
Annat:  

 
 

2. I vilken båtklubb har du din båt? 
 

  

3. Antal personer som brukar vara ute 
med båten?  
 

  

4-5. Vilken typ av resor företas? 
 

Dagsturer dagar/år: 
Övernattningar nätter/år: 
 

 

6. Har båten toalett? Ja 
Nej 

 
 

7. Om ja: 
Vilken typ av toalett? 

 
Portabel 
Fast toalett med direktutsläpp 
Fast toalett med tank som enbart 
kan tömmas till sjöss 
Fast toalett med tank med 
sugtömningsmöjlighet 
Fast toalett med tank som enbart 
kan sugtömmas 
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8. Känner ni till att det finns ett 
förslag till förbud mot utsläpp av 
latrin i havet? 

Ja 
Nej 
 

 
 

 
9. Känner ni till denna symbol?  
 

 
Ja 
Nej 

 

 
10. Om sugtömningsmöjlighet finns, 
hur ofta utnyttjas den? 
 

Tömningar/år:  

11. Är tömningsstationen enkel att 
använda? 
 

Ja 
Nej 

 
 

12. Om tömning sker ut i havet, vart 
brukar det ske? 

Utanför hamnen 
I naturhamn, vik 
I farleden 
Långt ut till havs 
 

 
 
 
 

13. Undviker ni att använda toaletten 
ombord? 

Ja 
Nej 
Ibland 
 
 

 

 

14. Finns tillräcklig information var 
du kan sugtömma din båt i länet? 
 

Ja 
Nej 
Vet ej 
 

 

 

15. Vilket informationssätt är bäst? 
Flera alternativ kan kryssas för. 

Informationsmöte av kommunen 
Webbsida 
Broschyr 
Kartor 
Information genom båtklubben 
Annat: 
 
 

 

16. Vilken typ av information angående båttoaletter och latrin- eller 
tömningsmöjligheter är mest relevant för dig som båtägare? (miljöproblem, 
teknik, kostnader etc.) 
 
 
17. Övriga synpunkter: 
 
 
Svar önskas senast fredag 14/5. 
Enkäten skickas till helen.bjurling@tyreso.se 
Tack för din medverkan. Dina synpunkter kommer användas för framtida informationsinsatser. 
 
Vid frågor kontakta: 
Helen Bjurling 
08-5782 9305
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Bilaga 3. Informationsbroschyr
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Bilaga 4. Beräkning av reduktion av kväve och 
fosfor 
 
Beräkningen av miljövinsten vid installation av mottagningsstationer baseras på 
rapporten ”Båtavloppet och miljön” (Johansson Sandra, Båtavloppet och miljön 
undersökning av fritidsbåtars toalettutsläpp i bohuslänska skärgården med förslag till 
åtgärder, Rapport, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2009). 
 
 
Beräkning av reduktion av kväve och fosfor: 
En person beräknas producera 1,5 liter avfall per dygn och det innehåller 3 g fosfor och 
12 g kväve. En hålltank beräknas innehålla i snitt 40 liter.  
 
700 båtar x 3 tömningar x 40 lit = 84 000 lit toaavfall per år 
(Antagande om att 600 Tyresöbåtar samt ytterligare 100 gästbåtar/år kan tömma) 
 
Fosforreduktion;  84 000 lit / 1,5 lit * 3 g = 168 kg per år 
Kvävereduktion; 84 000 lit / 1,5 lit * 12 g = 672 kg per år 
 
Anläggande av tömningstankar och fast tömningsstation kommer att ge en total 
reduktion av 168 kg fosfor och 672 kg kväve. 
 
Beräkning, tillförsel av kväve och fosfor till havet från båtar vid Tyresös 
innanfjärdar: 
Beräkningsunderlag; 2 800 båtpassager med bobara båtar och i genomsnitt 3 personer 
ombord per båt innebär 2 800*40 lit/hålltank = 112 000 toalettavfall sammanlagt på ett 
år. 
 
Detta motsvarar närsaltmängder om; 
112 000 lit / 1,5 lit * 3 personer)*3 g = 671 kg fosfor 
112 000 lit / 1,5 lit * 3 personer)*12 g = 2 688 kg kväve 
 
Båtarna med hemmahamn i Tyresö inklusive gästande båtar ger idag upphov till utsläpp 
i havet med 671 kg fosfor och 2 688  kg kväve.  
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Bilaga 5. Intervjufrågor till kommunerna 
 
Intervjufrågor till kommunerna:  
Hur tänker man gå vidare med det LOVA-bidrag som man erhållit? 
Är det kommunen som har ansökt om LOVA-pengar eller har en båtklubb ansökt 
genom kommunen? 
Vem ska ansvara för drift och skötsel? 
Har det funnits en tömningsstation tidigare i kommunen som man har erfarenheter från? 
Vart ska man placera ut stationer och varför på just det stället? 
Vilken bakgrundsinformation finns för val av placering, om båtlivet i kommunen och 
behov av en station och miljövinster med denna?   
Vilken typ av station har man valt och varför just den? 
Hur många stationer planerar man att placera ut? 
Hur har man löst hur tanken ska tömmas? 
Är någon informationsinsats planerad och hur tänker man i så fall sprida information?  
Hur ser man på arbetet i frågan i länet?  
Vill man ha samarbete med andra kommuner, någon som håller i det hela på ett 
övergripande plan eller att alla kommuner ska arbeta individuell?  
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Bilaga 6. Information på Tyresö kommuns 
hemsida 
 
Hemsidorna finns på www.tyreso.se/battoalett  
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