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Latrinan i Sandvik

Foto: Kristin Bertilius

Sammanfattning av projektet
Bakgrund

Brun- och rödalger i badvikarna och algblomningar på öppet vatten
är två tydliga tecken på övergödning. Den tillförda näringen kommer
till stor del från land men fritidsbåtar bidrar också genom att släppa
ut toalettavfall i havet. Mängderna avfall och närsalter är inte så stora
men utsläppen sker vid den tiden på året då algerna tillväxer och har
brist på näringsämnen. Följderna av utsläppen kan bli att till exempel
algblomningarna blir mer omfattande. Ett ännu större problem är de
smittoämnen i form av virus och bakterier som finns i toalettavfall. De
kan överleva upp till 100 dygn i rätt förhållanden. Om dessa tar sig in i
grunda baddvikar eller naturhamnar via till exempel vattenströmmar försämras badkvaliteten och det finns risk för att de badande blir sjuka. Att
installera tömningsstationer i gästhamnarna ger båtfriluftslivet möjlighet
att minska sin direkta påverkan på övergödningen och övrigt friluftsliv i
och kring Östersjön och Kamarsund.
Enligt ett första förslag fick Transportstyrelsen i uppdrag att genomgöra
ett förbud mot att tömma toalettavfall i havet från 2014. Samtidigt skulle
det bli nödvändigt för gästhamnar att kunna ta emot avfallet. För att
förekomma lagen ville de tre kommunerna i samarbete med båtklubbar
och båtägare bygga upp ett nät av tömningsstationer så snart som
möjligt. Därigenom skulle servicen i hamnarna och antalet gästnätter
och tilläggningar kunna öka till gagn för det lokala näringslivet.

Projektidé

Inom Kalmarsundskommissionens kustmiljöarbete vill Kalmar, Mörbylånga och Borgholm kommuner verka för ett attraktivare Kalmarsund
och en miljövänligare båtturism genom att minimera utsläpp av båtars
latrinutsläpp. Latrinutsläppen medför en stigande närsaltsbelastning
som både ökar övergödningen och algblomningen samt har hygeniska
aspekter.
Genom att ta fram ett välfungerande, användarvänligt tömningssystem i
samarbete med lokala båtklubbar och kustmiljöföreningar vill projektet
bidra till ett attraktivare Kalmarsund där båtturismen ligger i fronten i
ett gränsöverskridande turism/miljöprojekt.
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Tidplan
Projektering
Informationsinsatser, beteendeförändring
Installation av stationer
Redovisning

2010
2010-2012
2010-2012
2011-2013

Vad vi har gjort
2010-02-04

Introduktionsmöte med intresseföreningar
• c:a 20 intresserade föreningsrepresentanter,
främst båtklubbar
• information från Västerviksbaserade Latrina, en
av pumptillverkarna på marknaden
• Intresseföreningarna fick skriva upp den tid de
har möjlighet att lägga på projektet (motsvarande
c:a 261 000 kr).
2010-03-17
Budgetmöte med Leaderkontoret. Representanter
från deltagande kommuner. Reviderad projektplan.
2010-04
Mörbylånga köper in pump till Grönhögens
gästhamn.
2010-05-02
Projektledaren börjar arbeta på Borgholms kommun.
2010-05-03
LAG-gruppen begär in komplettering till mötet den
26/5.
2010-05
Projektledaren tar kontakt med intresseföreningar
och båtklubbar för att följa upp en artikel i Östran
som tar upp kritik mot projektet och sammanställer
kompletteringarna.
2010-06-07
Möte med teknisk personal och båtägarrepresentant
från forum Södra Kalmarsunds båtliv om utformning
och tekniska krav på pump.
2010-06-10
LAG-gruppen skickar meddelande om tillstyrkande
av medel
2010-08-02 — 04 Information och kunskapsutbyte om latrintömning
och avfall med båtägare och besökare i Borgholms
gästhamn.
2010-08-12
LOVA-turné med information om kommande
lagstiftning och förevisning av latrinpump i
Färjestadens gästhamn.
2010-09
Grönhögspumpen installeras och ansluts.
2010-09-08
Projektledaren rapporterar till LAG-gruppen.
2010-09-08
Kalmar byter hamn från Ekö till Ekenäs.
2010-09-16
Möte med tekniskt inköpsansvariga på kommunerna
för att samordna inköpet av resterande pumpar.
2010-10-11
Invigning av Grönhögenpumpen och projekt-kick
off.
2010-11-15
Påbörjar upphandling av båtlatrinpumpar.
Kravspecifikation, m.m.
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2010-11-15

Inbjudan skickas till båtklubbar för information och
diskussion på medlemsmöte.
2010-11-26
Möte med föreningar i Ekenäs hamn. Information
diskussion om förbudet hamnens utformning och
placering av båtlatrinpumpen.
2011-03-08
Upphandlingen av båtlatrinpumpar slut köporder
skickas i mitten av april.
2011-04
Särtryck från Praktiskt båtägande om installation av
däckstömning trycks. Roll up och vykort trycks.
2011-05-27
Medverkan på båtmässa i Kalmar tillsammans med
Skärgårdsstiftelsen och Kalmarsunds-kommissionen.
2011-05
Installation och invigning båtlatrinpump
Stora Rör presskonferens med LOVA och
Kalmarsundskommissionen. Lokal båtägare tömmer
tanken.
2011-06-08
Leverans av resterande båtlatrinpumpar.
2011-06
Pumpstationer installeras och tas i bruk i Sandvik,
Böda.
2011-06-26
Medverkan årsmöte Stora Rörs båtsällskap,
information och diskussion. Återkoppling placering
och funktion.
2011-08-20
Information på aktivitetsdag Revsudden.
2011-09-20
Inbjudan till båtklubbar om medverkan i
medlemsmöte.
2011-09-27
Återkoppling placering och utformning Sandvik.
2011-09-28
Beslut från Länsstyrelsen om stöd från
Landsbygdsprogrammet.
2011-10-05
Medverkan styrelsemöte Färjestadens BSS.
2011-10-17
Medverkan styrelsemöte Borgholms båtklubb
2012-02-10
Inbjudan till marinor och servicefirmor att medverka
på seminarie.
2012-04-05
Inbjudan till båtklubbar och hamnföreningar till
seminarie om förbudet.
2012-04-16
Seminarie om båtlatrinförbudet i Kaparens
klubblokal på Svensknabben.
2012-05-17
Medverkan Leadermässa, Kastlösa.
2012-05-26 — 27 Medverkan på båtmässa i Kalmar. Seminarie
och tältplats med information tillsammans med
Kalmarsundskommissionen och Skärgårdsstiftelsen.
2012-06
Installation båtlatrinstation Mörbylånga och Ekenäs.
2012-06 — 12
Insamling av rapporteringsunderlag till ansökan om
utbetalning och slutrapport.

Positiva effekter

Det har varit mycket positivt att tre kommuner har kunnat sammanföras och skapa kontaktnät för inköp och tekniska lösningar kring
båtlatrinpumparna men också utslagsvaskar för husbilar. Samarbetet

6 - Positiva effekter

Latrinan i Ekenäs

Foto: I Gustavsson

med engagerade båtägare har varit oerhört viktigt för projektets mål och
mycket värdefullt för den tekniska personalen.
Den gemensamma upphandlingen gjorde att inköpspriset på pumparna
blev lägre än budgeterat. Samtidigt har anslutning- och installationskostnader också totalt sett blivit lägre än budgeterat mycket tack vare att de
tekniska förvaltningarna/bolagen inte tagit ut full avgift.
De flesta tömningsstationer har ganska enkelt kunnat kompletteras med
tömningsmöjlighet för husbilar vilket ytterligare har förbättrat hamnarnas möjlighet till marknadsföring och utveckling.

Nyttiga erfarenheter

Det har varit svårt att få någon större bredd på intresset från båtägare för
frågan. Dels har förbudet skjutits upp ett år och dels berör förbudet ett
mindre antal båtägare – de flesta svenska fritidsbåtar saknar helt toalettinstallation och berörs inte av förbudet.
Det har varit tydliga och stora skillnader på, å ena sidan båtföreningar
där styrelsen har haft ett intresse av frågan att arbeta med båtmiljö och, å
andra sidan de föreningar där styrelsen tyckt att både båtlatrinpumparna
och utsläppsförbudet inte har varit relevanta. Det engagemang som
fanns i de hamnar med en aktiv förening har underlättat mycket för
projektet. Detta understryker hur stor den ideella kraften är och vilka
möjligheter vi har till utveckling genom lokalt engagemang.
Timingen med övriga satsningar på utveckling av hamnverksamhet,
införande av förbudet och projektet kunde varit bättre. I ett par av
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Latrinan i Stora Rör

Foto: R Gottfredsson

hamnarna har inte pumpen kunnat placeras på en optimal plats. Det
har varit en avvägning mellan hamnverksamheten och platsen för den
enklaste tilläggningen. Det kan minska användningen av pumpen. I
ett par andra hamnar måste ytterligare arbete göras för att få pumpen
mer lättillgänglig. I de flesta fall är det ett arbete som kommer att ingå
i hamnarnas fortsatta utveckling och ombyggnad och där kommer
båtlatrinpumparna vara en självklar del och de nätverk som har byggts
upp genom detta projekt kommer vara naturliga arenor för att få bra
användarvänlighet på pumparna. Kårehamn är den hamn där detta har
varit tydligast eftersom det inte har varit motiverat ur varken kostnadseller samordningssynpunkt att forcera installation av båtlatrinpumpen.
Det har varit tydligt att de tjänstemän som har talat om förbudet och
anpassning av fritidsbåtar till däckstömning inte har haft tillnärmelsevis
lika stort inflytande på målgruppen som när båtägare själva har berättat
om både toalettutsläpp och egen ombyggnad av båt för att få däckstömning. En naturlig fortsättning för projektet skulle kunna vara ett
föreningsägt informations- och attitydsprojekt kanske utvidgat till att
arbeta med båtmiljö i ett större sammanhang. Ett sådant projekt skulle
också kunna arbeta med att påverka kommuner och myndigheter för att
öka antalet sopkärl och torrdass längs kusten.

Vi som genomförde projektet

De tre kommunerna som ingår i Leaderområdet Kalmar Öland,
Borgholm, Kalmar och Mörbylånga genomförde projektet 2010-2012.
Projektledaren har varit placerad på Borgholms kommun som också har
fungerat som projektägare. Tillsammans med ordförande och styrelser
i båtklubbar, hamn- och samhällsföreningar har vi arbetat med att få
förankring och spridning av projektet. Arbetsgrupper har bildats för
inköp av pumpar och framtagning av informationsmaterial.
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Därför genomförde vi projektet

Den öländska och småländska kusten är attraktiva mål för dagsutflykter
med båt men även längre båtturer och som delmål på längre seglatser.
Att öka servicen i gästhamnarna och samtidigt förbättra miljön längs
våra kuster var ett grundläggande skäl till att projektet genomfördes.
Det kommande förbudet innebär ett krav på att gästhamnar ska ha
möjlighet att ta emot fritidsbåtarnas toalettavfall. För efterlevnaden av
förbudet är det av stor vikt att det finns ett utbyggt nät av tömningsstationer längs Sveriges kust annars blir lagen tandlös och inte trovärdig. En
lika viktig del av projektet var att samtidigt kunna möjliggöra en positiv
utveckling för gästhamnarna genom att öka fritidsbåtars möjligheter till
övernattning, dagsbesök eller kortare tilläggningar.
Inom sammanslutningen Kalmarsundskommissionen finns en uttalad
ambition att Kalmar län ska ta ”sin” del av Baltic Sea Action Plan
(BSAP), som är ett internationellt program som ska återställa Östersjöns
ekologiska status fram till 2021. Föroreningar från sjötrafik ska enligt
BSAP inte förekomma.

Vilka riktade sig projektet till?

I första hand båtägare med fritidsbåtar som omfattas av förbudet för
kunskapsspridning av följderna av utsläpp av toalettavfall och information om förbudet och de installerade båtlatrinpumparna. Projektet
riktade sig också till de kommunala bolag, tekniska förvaltningar, hamnoch samhällsföreningar som står för driften i hamnarna. Kontakter knöts
också med de lokala entreprenörer som driver båtservicefirmor eftersom
de också kan ha nytta av kunskaperna i projektet.

Projektets måluppfyllelse

Målet med projektet var att installera båtlatrinpumpar i sju gästhamnar.
Vi har vid projektets slut installerat sex av dem men den sjunde kommer
att installeras samtidigt som andra anläggningsarbeten. Samtidigt skulle
en användavänlig metod tas fram för anläggning och drift. Upphandling
och installation har varit framgångsrik. Arbete återstår med att göra tömningsstationerna lättare att lägga till men skisser för det är framtagna.
Projektet har aktivt arbetat med att bjuda in och söka kontakt med
båtklubbar och båtägare för att enligt projektmålet medverka till en
attitydförändring. Kunskap och information har spridits, men intresset
har över lag varit svalt för frågan.
Ett annat mål av att öka besöksfrekvensen i hamnarna och det är ännu
för tidigt att dra några slutsatser om det.
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Projektets mätbara resultat
Mätbara resultat enligt Leader KalmarÖlands strategi

Resultat direkt efter
projektets slut

Kommentar

8:1 Rena vatten- och kustmiljöer
Ekologisk hållbarhet - Förbättrade badvikar

Ja

Ekologisk hållbarhet - Minskade kväve och fosforutsläpp

Ja

Ekologisk hållbarhet - Nya gemensamma avloppslösningar

Ja

Ekonomisk hållbarhet - Projekt för stärkt besöksnäring
i samband med förbättrad kustmiljö

Ja

Ekonomisk hållbarhet – Ökat antal arbetstillfällen

1

Social hållbarhet - antal utbildningsprogram

Ja

Social hållbarhet - nya nätverk, föreningar och otraditionella samarbetskonstellationer

Ja

Social hållbarhet - nya utbildningstillfällen/sammankomster/arrangemang

Ja

Social hållbarhet - Projekt i syfte att stärka det lokala
samhällets attraktionskraft

Ja

Projektledaren

8:2 Turism och näringslivsutveckling
Ekologisk hållbarhet - Minskade kväve- och fosforutsläpp

ja

Ekonomisk hållbarhet - projekt för stärkt besöksnäring

ja

Social hållbarhet - antal utbildningsprogram

Ja

Social hållbarhet - nya nätverk, föreningar och otraditionella samarbetskonstellationer

2

Kommunalt nätverk och båtägarnätverk

8:3 Social mobilisering och byutveckling
Ekonomisk hållbarhet - projekt inriktade mot upprätthållande och utveckling av handel och service på
landsbygden

ja

Social hållbarhet - antal utbildningsprogram

Ja
Resultat direkt efter
projektets slut
Kommentar

Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer
Antal nya företag
Antal bevarade arbetstillfällen

0
Män
Kvinnor

Antal nya arbetstillfällen

Män
Kvinnor

Antal deltagare i utbildningar

Män
Kvinnor

Antal nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk och
mötesplatser.
Antal personer som fått tillgång till bredband.
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Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

1

Yngre än 25 år

6

25 år eller äldre

101

Yngre än 25 år

3

25 år eller äldre

23
2

Projektledaren.

Vi har spridit resultatet genom att
• Ta fram informationsmaterial, särtryck, vykort, med mera till
båtägare och ansvariga för hamnverksamhet.
• Spridning av informationsmaterial genom
Kalmarsundskommissionen.
• Anordnande av seminarie för kunskapsspridning och dialog.
• Medverkan i båtmässa för kunskapsspridning och dialog.
• Produktion och digital spridning av slutrapport.
• Publicering av information, material, med mera på hemsidor.

Projektets kostnader och
finansiering
Kostnader

Finansiering

Projektledare:

143 357 kr

LOVA

310 000 kr

Pumpstation:

648 600 kr

Leader:

813 948 kr

Anslutning:

309 982 kr

Ideellt arbete:

66 620 kr

Information:

22 009 kr

Ideellt arbete:

66 620 kr

Summa

1 190 568 kr

Summa

1 190 568 kr

Våra slutsatser

Alla som bor och verkar kring Östersjön behöver dra sitt strå till stacken
för att minska övergödningen. Detta kan många gånger ske i samklang
med lokal utveckling eftersom miljöengagemang ofta har ett positivt
marknadsföringsvärde.
Projektet har gjort det möjligt för gästhamnar att ligga i bräschen genom
att genomföra nödvändiga installationer två år innan gästhamnar blir
tvingade att anordna tömningsplats för fritidsbåtar. På så vis har ett
regionalt nät av tömningsstationer byggts upp i Kalmar län som har
många turistande båtar längs kusten. Från Oskarshamn i norr till Torsås
(c:a 13 mil) i söder finns 21 båtlatrinpumpar vilket kan jämföras med
samma antal pumpar mellan Torhamn (Blekinge) och Helsingborg som
är mer än tredubbla sträckan (c:a 43 mil).
Den budgeterade ideella tiden har projektet inte lyckats uppbåda. En
orsak kan vara att förbudet skjutits upp ett år. Det kan också vara att det
är ett mindre antal båtägare som omfattas av förbudet eftersom de flesta
svenska fritidsbåtar inte har fast toalett installerad. Det är inte otroligt
att ett föreningsägt projekt som arbetar mer med attityder kanske skulle
kunna röna bättre framgång när det gäller det ideella engagemanget.
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Båtägarna har efterlyst fler torrdass och soptunnor för att minska nedskräpning, övergödning och övrig estetiskt negativ påverkan i naturen
på öar och kring naturhamnar. Ett sådant förslag innebär en utbyggd
kommunal verksamhet och logistik. Det kan dock vara en rimlig
fortsättning av arbetet med att minska det rörliga friluftslivets påverkan
på Östersjön enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för innevarande
vattenförvaltningscykel (punkt 38).

Ett särskilt tack till

Projektet vill rikta ett varmt tack till de personer som med egen tid
och engagemang har hjälpt projektet att sprida och öka kunskapen hos
båtägare och genomfört det tillsammans med oss!
Ett särskilt tack till båtägarna Calle Nyquist, Stig Pettersson och Ola
Ekberg för värdefulla kunskaper och synpunkter och Leaderkontorets
personal, Lars Wellin och Sven Klässman, för all hjälp och stöd. Tack
till Roland Engkvist och Jonas Nilsson på Havsmiljöinstitutet som har
bidragit med vetenskaplig information och dialog kring orsaker och
följder av övergödning.
Projektet vill också tacka de deltagande kommunerna där många har
haft del i genomförandet: Roger Gottfredsson och Hans Johannesson,
Borgholm Energi AB, Lage Gustavsson och Tomas Lexinger, Kalmar
kommun och Roland Nanberg, Mörbylånga kommun. Till sist ett tack
till Anna Carnelius och Susanna Minnhagen, Kalmarsundskommissionen och Anna Ehn och Sara Hallén, Skärgårdsstiftelsen som har varit
medutställare på båtmässorna.
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Kontaktpersoner

Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där
slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten.
Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om
slututbetalning
Namn och adress

Telefonnummer

Roll i projektet

E-postadress

Kristin Bertilius
Projektledare

0485-88480
kristin.bertilius@borgholm.se

Underskrift och datum

Namn och adress

Telefonnummer

Roll i projektet

E-postadress

Underskrift och datum

Namn och adress

Telefonnummer

Roll i projektet

E-postadress

Underskrift och datum

Namn och adress

Telefonnummer

Roll i projektet

E-postadress

Underskrift och datum

Namn och adress

Telefonnummer

Roll i projektet

E-postadress

Underskrift och datum
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Samhällsbyggnad i Borgholm

Samhällsbyggnad i Borgholm är en serie publikationer utgiven av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Rapporterna behandlar förvaltningens
arbete i plan-, byggnads- och miljöfrågor. De kan beställas från
förvaltningens kundservice på telefon 0485-880 44.
Följande rapporter har hittils utkommit i serien:
2012-01: Översikt Vatten & Avlopp
2012-02: Samhällsnära våtmarker
2013-01: Slutrapport för projekt inom båtmiljöstationer i Kalmar och på Öland
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