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Forslag til beslutt
Utvalget for et bærekraftig Norden foreslår, at
Nordisk Råd tager meddelelse om rek. 2/2018 hvad angår revision av direktiv om
mottakingsfasiliteter i havn til avlevering av avfall fra skip til efterretning og anser den som færdigbehandlet for rådets vedkommende.
Bakgrunn
Rekommandasjonen har følgende formulering:
Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Danmark, Sverige og Finland
å arbeide for å sikre og styrke miljødimensjonen i pågående revisjon av direktiv om mottakingsfasiliteter i havn til avlevering av avfall fra skip
Meddelelse fra regjeringene i Danmark, Sverige og Finland
Förhandlingarna av mottagningsdirektivet har pågått under hela våren, men är inte
färdiga ännu. Sverige, Danmark och Finland anser att det är viktigt att direktivet blir
så bra som möjligt ur ett miljöperspektiv och arbetar aktivt för det. Förslaget kan
med fördel ha ännu starkare betoning på miljöperspektivet. Länderna har i vissa delar
samarbetat med varandra och baltiska länderna för att föra fram ståndpunkter där vi
har samma intressen.
Arbetet har bedrivits enligt mottot ”det ska vara lätt att göra rätt” med avseende på
avfallsavlämningen genom att arbeta för att stärka kraven på hamnarnas avfallsmottagning så att mottagningsanordningarna ska vara smidiga att använda. Genom
detta minskar risken att fartyg dumpar sitt avfall i havet för att det är för ”jobbigt” eller ”besvärligt” att använda hamnens avfallsmottagningar. Man har också försökt
förstärka kraven på medlemsstaternas kontroll av avfallshanteringsplaner och vilken
information som hamnarna ska ange i sina planer, och som ska kontrolleras av myn-
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digheter, allt för att försöka se till att mottagningsanordningar i hamnar är så användarvänliga och smidiga att använda som möjligt.
Tillsammans har de nordiska länderna arbetat för att Östersjöstaterna i enlighet med
Helsingforskonventionen ska få fortsätta tillämpa starkare krav på avlämning av avfall än vad som föreskrivits i direktivet.
Sverige och Finland har bland annat gett sitt stöd till ett krav på att allt fast avfall ska
kunna lämnas iland till en generell avgift, utan volymtak, men majoriteten av medlemsstaterna önskade införa ett tak och det finns nu med i den senaste versionen av
förslaget. Sverige har även jobbat för att det toalettavfall som finns ombord fartyget
då det anlöper hamn ska lämnas iland, men det har tyvärr inte fått gehör hos de
andra medlemsstaterna. Finland har varit emot möjligheten för medlemsstaterna att
kunna undanta fartyg som har ett arrangemang för avlämning av avfall i en hamn
som inte är belägen i EU då det är viktigt att avfall från fartyg behandlas enligt EU:s
starka avfallregler. De danska myndigheterna arbetar redan för att säkerställa och
stärka miljön i samband med mottagningsanläggningar för fartyg som levererar avfall i hamnar. Det noteras också att det vore lämpligt att vänta på framtida EUförhandlingar om en gemensam EU-standard för en differentierad grön sjöfart.
De nordiska regeringarna anser att ovan nämnda rekommendationer kan anses vara
uppfyllda.
Utvalgets synspunkter
Udvalget for et bæredygtigt Norden finder at meddelelserne fra regeringerne i Danmark, Sverige og Finland er imødekommende.
Udvalget vurderer at Nordisk råd ikke kan forvente at opnå mere ved at opretholde
rekommandationen og vurderer rekommandationen som færdigbehandlet for rådets
vedkommende.
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