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Sammanfattning 

  

Föroreningar till följd av mänskliga aktiviteter har pågått under åtskilliga år, i vissa fall började 

det för flera hundra år sedan. Till en början var det synliga föroreningar som uppmärksammades, 

t.ex. fibrer och färgade avloppsvatten, men på 1960-talet blev man medveten om att även 

osynliga föroreningar i form av kemikalier kunde orsaka omfattande negativa miljöeffekter. I och 

med detta ställdes högre krav på att industrierna och kommunerna renade sina utsläpp, vilket 

medförde en betydande förbättring av den yttre miljön. Men än idag kvarstår stora problem med 

förorenade bottensediment. Huvuddelen av föroreningarna är oxiderat järn, sulfider, 

tungmetaller, karbonater och naturligt organiskt material. Vissa av dessa ämnen utgör allvarliga 

problem då de riskerar att spridas till ytvattnet och bioackumuleras i vattenlevande organismer. 

Syftet med detta arbete är att undersöka förutsättningarna för att utveckla en gemensam strategi 

för hållbar hantering av förorenade sediment i Östersjön. Den första insatsen var att kartlägga 

och presentera aktörer som arbetar med olika typer av frågeställningar som berör föroreningar i 

sediment. När aktörerna sedan är kartlagda återstår det att lyfta fram de frågeställningar som 

respektive aktörer anser vara av (största) vikt för att uppnå god balans i ekosystemet. Då de 

förorenade sedimenten är ett problem för alla stater runt Östersjön kommer arbetet med att 

sanera bottensedimenten ske över landsgränserna vilket innebär att arbetet måste uppfylla 

respektive lands miljölagar. Samtidigt som hanteringen och bortskaffandet av det muddrade 

materialet måste verka inom EU:s ramdirektiv för vatten, hav och avfall. Därför ges en inblick i 

hur och när EU:s miljödirektiv och Sveriges lagar skall tillämpas för denna typ av 

vattenverksamheter. 

Aktörerna som har kontaktas är allt från hamnorganisationer som muddrar för att; öka 

vattendjupet, utbyggnad/tillbyggnad, få bättre framkomlighet för båtar eller att ta bort förorenade 

sediment, till miljöorganisationer som vill bevara den biologiska mångfalden. Även myndigheter 

och statliga verk som arbetar för en friskare Östersjöregion kontaktades. HELCOM och EU-

kommissionen har tagit fram aktionsplaner för att rädda Östersjön. Rapporten tar även upp 

internationella och regionala konventioner som har tillkommit för att skydda den marina miljön 

som också ligger till grund för EU:s miljöskydd. 

Slutsatsen av kartläggningen är att många av de kontaktade aktörerna, både nationella och 

transnationella, arbetar med att ringa in och krigsklassificera förorenade områden och rapportera 

förhöjda värden av farliga ämnena som ackumulerats i sedimenten. Resultatet av dessa 

mätningar används sedan till att spåra eventuella föroreningskällor men även för att ta fram 

strängare och tydligare riktlinjer för fortsatt miljöarbete. Slutsatsen av studierna av lagstiftningen 

visar att EU:s ramdirektiv möjliggör en viss tolkningsfrihet vilket ökar riskerna för att 

miljöskyddslagarna inte blir lika omfattande i respektive medlemsland. Det är inte fallet för den 

svenska miljölagstiftningen, den borde istället öppnas upp för möjligheten att klassa 

muddermassorna som naturmaterial och inte avfall. Det skulle underlätta arbetsgången för 

muddring. 
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Abstract 
 

Pollution resulting from human activities has been going on for several years, in some cases it 

began several hundred years ago. At first it was visible pollution that made us observant, for 

example, fibers and discolored sewage, but in the 1960s we became aware that even invisible 

pollutants in the form of chemicals could cause substantial environmental effects. With this in 

mind the standards of the industries and municipalities began to purify their emissions, resulting 

in a significant improvement of the external environment. But even today serious problems with 

contaminated sediments remain. The main part of the pollutants is iron oxide, sulfides, heavy 

metals, carbonates and natural organic material. Some of the substances cause serious problems 

as they threaten to spread to the surface water where they can bioaccumulate into aquatic 

organisms.  

This project aims to explore the basis for developing a common strategy for sustainable 

management of contaminated sediments in the Baltic Sea. The first implementation was to 

identify and present actors working on different issues relating to pollution in the sediments. And 

then highlight the issues that they consider to be of paramount importance to achieve the balance 

in the ecosystem. Since the contaminated sediment is a problem for all states bordering the Baltic 

Sea the work will be made cross borders, which means that the work must take each country's 

environmental laws under consideration, while it will operate within the EU framework directive 

on water, sea and waste. Therefore, the report will give an orientation in how and when EU 

environmental directives and Swedish law shall apply to this type of water activities.  

The actors that have been contacted are authorities, environmental, governmental and port 

organizations. Port organizations usually end up dredging in order to: increase the water depth, 

expansion / extension, better access for boats or to remove contaminated sediments. Than we 

have the environmental groups who want to preserve biodiversity. Also authorities, government 

agencies and national conventions working for a healthier Baltic Sea Region were contacted. 

HELCOM and the EU Commission have also worked out action plans to save the Baltic Sea. 

The report also takes into account international and regional conventions that have come to 

protect the marine environment, which also forms the basis of EU environmental protection. 

The conclusion of the mapping shows that many of the contacted participants, both national and 

transnational, working to explore the contaminated areas and the concentrations of the hazardous 

substances accumulated in sediments. And that these measurements are then used to detect 

possible sources of pollution but also to develop more stringent and clearer guidelines for further 

environmental work. The conclusion of the EU-laws shows that the frame directives allow a 

certain freedom of interpretation, which increases the risks of lower environmental protection 

laws. It is not the case for the Swedish environmental legislation, it should instead open up the 

possibility to ratio the dredge material that natural materials and not waste. It would facilitate the 

work process for dredging. 
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1. Inledning 
 

Östersjöns största miljöproblem är den stora näringsbelastningen och transporten av skadliga 

ämnen ut i havet (Östersjöportalen 2011). Sediment med förhöjda halter av miljögifter 

förekommer på ett stort antal platser i runt om Östersjön, störst ansamling är vid industrier med 

historiska eller pågående utsläpp samt i flertalet hamnar och tätorter.  

Användningstrycket på havs- och kustområdena har ökat och detta avspeglas också i 

havsbottnen. I sedimentskikten kan man finna information som är nödvändig då man försöker 

hitta lösningar till Östersjöns miljöproblem (Östersjöportalen 2011). Detta är viktigt, eftersom 

kunskapen om bottensedimentets biogeokemiska processer, näringsämnenas och de skadliga 

ämnenas beteende samt undervattensnaturen än så länge är bristfällig. 

För förorenade landmassor har man i Sverige tagit fram omfattande lagstiftning för vem som ska 

betala och hur man ska gå tillväga. Men lagstiftningen för hantering av förorenade sediment är 

inte lika lätt att handskas med som för förorenad mark. Grovt sett innebär förhöjda 

föroreningshalter i sediment en ökad risk för skadliga effekter. Det är dock svårt att sätta 

generella gränser för vilka halter som är skadliga utan att samtidigt vara väldigt konservativ. 

Dessutom är spridningen av föroreningar till havs mer svårkontrollerad, spridning sker oftast 

över större arealer än markföroreningar och föroreningarna kan spridas både genom vågrörelser, 

vattencirkulation, båttrafik och i samband med muddring eller andra anläggningsarbeten i ett 

vattenområde. Långsiktigt fungerar sedimenten som en sänka för både näringsämnen och giftiga 

ämnen. 

 

Det är framför allt vid strandbad som vi människor riskerar att bli utsatta för förorenat sediment. 

För de vattenlevande organismerna ser det däremot mörkt ut, då sedimenten utgör en viktig 

biotop för många växter och djur riskerar de ständig påverkan.  

 

International Maritime Organization (IMO) uppskattar att den årliga volymen av muddrat 

material som deponeras till havs är mellan 250 och 550 miljoner kubikmeter. Av detta är ca 10% 

kontaminerat (Naturvårdsverket (d)2009). Men hur hanterar man förorenade områden som inte 

direkt ligger inom ens eget territorium och under vattenytan? Vem ska betala om man inte kan 

härleda källan till föroreningen då miljögifter kan transporteras långa sträckor med hjälp av 

vattenflödet? Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare till utsläppen och det 

solidariska betalningskravet skall tillämpas hur ska man samordna det när alla länder runt 

Östersjön är lika ansvariga? 
 

Den ökande efterfrågan på åtgärder som kan tillgripas för att återställa livsmiljön i Östersjön 

förstärker behovet av en samlad, nationell, syn på hantering av frågor som gäller muddring och 

dumpning av muddringsmassor. Och det underlättar inte att respektive land i Östersjöregionen 

tolkar EU lagstiftningen utifrån egna värderingar. 
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1.1 Bakgrund 
 

Hantering, det vill säga både muddringsförfarandet och efterbehandlingen av förorenade 

sediment är ett stort problem. Alternativen är få, kostsamma och kräver komplicerade metoder 

för att inte påverka miljön som redan är utsatt (Naturvårdsverket (b) 2010). Valet av 

muddringsteknik har betydelse för hur en muddring påverkar omgivningen. Hänsyn måste även 

tas till området för deponering eller om man väljer att dumpa muddermaterialet till havs. För att 

ta upp själva sedimenten muddrar man botten, antingen med hjälp av mekanisk muddring, eller 

så tillämpar man hydraulisk muddring (Naturvårdsverket 2003). Den största skillnaden mellan 

mekanisk och hydraulisk muddring är konsistensen på det sediment som tas upp. Vid mekanisk 

består den upptagna massan av fast material och därför blir sedimentvolymen ungefär densamma 

före och efter muddring. Vid hydraulisk muddring transporteras materialet i slurryform med högt 

vatteninnehåll och lägre halt fast material och därför blir sedimentvolymen avsevärt större och 

kräver i allmänhet någon form av avvattning före fortsatt behandling.  

 

Man delar in förfarandet i två kategorier; underhållsmuddring och nymuddring. Nymuddring 

görs ofta för att kompensera för landhöjningen. På senare år har "miljömuddring" blivit 

ett begrepp då man har börjat använda tekniken vid förflyttning av förorenat sediment 

(Naturvårdsverket 2003). Miljömuddring kan definieras som ett sätt att ta bort sediment med 

kända föroreningar med så lite miljöpåverkan som möjligt. Skillnaden gentemot 

underhållsmuddring och nymuddring är att miljöskyddet är betydligt viktigare än de ekonomiska 

aspekterna.  

 

När man underhållsmuddrar görs det främst för att öka hamndjupet, vilket innebär att flera 

miljoner kubikmeter sediment grävs alternativt pumpas upp, problemet som kvarstår är hur man 

skall ta till vara på muddringsmassorna. Att deponera sedimentet på land är dyrt och att dumpa 

det till havs är inte möjligt då det strider både mot Miljöbalken 15:e kapitlet och den svenska 

avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och EU direktivet (75/442 EEC) (Naturvårdsverket 2006).  
 

För att förbättra möjligheterna och uppnå en mer hållbar hantering av förorenade sedimentet 

startades EU-projektet Sustainable Management of Contaminated Sediments, SMOCS (SMOCS 

2010). SMOCS har deltagare från 7 länder runt Östersjön (Sverige, Finland, Litauen, Polen och 

Tyskland, Danmark och Ryssland).  

SMOCS kommer tillsammans med hamnar, myndigheter och industrier runt om Östersjön att ta 

fram en vägledning för hur man skall hantera förorenat sediment på ett hållbart sätt, förhindra 

ytterligare föroreningar och minimera miljörisker. Projektet är delvis finansierat av EU och löper 

under tre år. Projektet påbörjades december 2009 och avslutas december 2012. SMOCS kommer 

att arbeta direkt under de riktlinjer som antogs vid Helsingforskommissionen (HELCOM) för 

bland annat förorenade muddermassor. 

Under de här tre åren kommer SMOCS att göra fullskaliga studier i bland annat Gävle hamn där 

man gör försök med att återanvända muddermassorna genom att stabilisera det med flygaska och 

cement för att sedan gjuta en ny hamnbassäng (SMOCS 2010). 

Vid dessa försök kommer man bara att muddra i farleden och hamninloppet, men fortfarande 

återstår stora arealer av förorenade bottenmassor.  
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1.2 Syfte  
 

Detta projekt syftar till att undersöka förutsättningarna för att utveckla en gemensam strategi för 

hållbar hantering av förorenade sediment i Östersjön. Vilka aktörer finns det på marknaden som 

vill och kan driva frågan om hållbara och miljöförbättrande åtgärder med bra efterbehandling av 

förorenat sediment. Arbete med hanteringen av förorenat sediment kommer att bedrivas ”cross 

section”, det vill säga över landsgränser vilket innebär att arbetet måste uppfylla respektive lands 

politiska beslut, samtidigt som arbetet med hanteringen av förorenat sediment ska verka inom 

EU:s ramdirektiv och de gemensamma mål som är uppsatta för en god och hållbara miljö. Då 

alla EU:s medlemsländer måste hålla sig inom den lagstiftning som ramen tillhandahåller är det 

av stor vikt att förstå vilka direktiv, lagar och riktlinjer som är gällande för verksamheten. Den 

”fria” tolkningen inom ramlagstiftningen kan ibland innebära vissa svårigheter men även 

möjligheter. I denna rapport tas den svenska- och EU:s lagstiftning upp för att påvisa vilka 

skillnader det kan innebära för muddringsarbetet och efterbehandlingen. Att rädda Östersjöns 

och dess naturresurser kommer innebära ett lagarbete som är gränsöverstigande.  

 

1.3 Mål 
 

Målet med detta arbete är att;  

 identifiera regionala och nationella aktörer i Sverige samt transnationella aktörer som 

är verksamma i frågor om förorenade sediment i Östersjöregionen,  

  göra en sammanställning av de svenska lagar, EU-direktiv och nationella 

konventioner som ligger till grund för den miljöpolicy vi tillämpar för hantering av 

förorenade sediment, 

  klarlägga vilka frågor de identifierade aktörerna och organisationerna anser vara 

viktigaste vid beslut om hantering av förorenade sediment.  

 

1.4 Metod 
 

Metoderna som tillämpats för att kartlägga de aktörer som finns runt Östersjön samt vilka 

miljöskyddssystem finns det inom gemenskapen är: 

 För att identifiera transnationella organisationer som arbetar med frågor som berör 

förorenat sediment har nyckelordssökningar på internet utförts.  

 En kort intervjustudie har utförts för att kartlägga aktörer och hur de ser på problemet 

med förorenat sediment. 

 En öppen dialog har förts med svenska mellanstatliga organisationer som är kunniga 

inom ämnet för att klargöra för hur de arbetar i frågan om förorenat sediment. 
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 Litteraturstudier har gjorts för att sammanställa rådande miljölagstiftning för hantering 

av marint avfall, sjöar och hav inom Sverige och EU. Även en kortinblick i de 

internationella konventioner som ligger till grund för den rådande EU-

miljölagstiftning samt de konventioner som ligger till grund för de handlingsplaner 

som har vidtagits för att rädda Östersjön. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Ämnet är väldigt stort och det är svårt att göra avgränsningar då mycket är intressant och viktigt 

för det pågående miljöarbetet i Östersjöregionen. En av de avgränsningar som gjordes rör 

litteraturstudierna av de olika konventioner som ligger till grund för de framtagna 

handlingsplanerna. Fokus har lagts på de handlingsplaner som berör Egentliga Östersjön, 

Kattegatt och Öresund, vilket innebär att OSPAR-konventionen endast omnämns, då det är en 

handlingsplan som mest omfattar Nordsjön och Nordöstra Atlanten.  

2. Östersjöns historia 
 

Östersjön är världens yngsta hav och bildades för ungefär 8000 år sedan (Havsmiljöinstitutet 

2009). Under denna period steg den globala havsnivån snabbt som ett resultat av att 

inlandsisarna världen över smälte. Det innebar att vattendjup och bredd ökade i de danska 

sunden så att Öresund öppnades upp och att mer saltvatten kunde tränga in i Östersjön. Öresund 

utgör än idag kontakten mellan Östersjön och världshaven.  I och med de stora mängder 

saltvatten som drev in i Östersjön höjdes sjöns salthalt, den var då fem till sju procentenheter 

högre än vad den är idag. Då sträckte sig saltsprångskiktet troligen ända upp i Bottenviken. När 

havsnivåstigningen upphörde samtidigt som landhöjningen fortgick, långsamt i söder och kraftigt 

i norr, blev Östersjön allt grundare och salthalten sjönk successivt till de nivåer vi har idag.    

Östersjön har många egenskaper som gör den unik, men även mycket sårbar, låg salthalt, låg 

vattenmängd och långsamt vattenutbyte (Havsmiljöinstitutet 2009). Alla dessa egenskaper gör att 

Östersjön har svårt att återhämta sig vid kraftiga föroreningar.  

I dag klassas Östersjön som ett av världens mest förorenade hav på grund av utsläpp från 

länderna i Östersjöns tillrinningsområde, luftburna utsläpp och den flitiga båttrafiken (Finlands 

miljöcentral 2010). Tidskriften National Geographic konstaterade nyligen att Östersjön 

innehåller sju av världens tio största döda marina zoner (WWF 2008). Vilket motsvarar en yta 

som är dubbelt så stor som hela Sveriges åkerareal. Föroreningar från industriella verksamheter 

och åkermarker har pågått under åtskilliga århundraden. Älvar och floder river med sig 

växtnäringsämnen, som lakats ut från välgödda åkrar, metallsalter och organiska gifter från 

industrier innan det slutligen flödar ut i Östersjön. Mängderna av kvävehaltiga gödningsämnen i 

Östersjövattnet har femfaldigats under de senaste årtiondena (Lennmark 2009). 

När olika miljöorganisationer har mätt föroreningshalter i Östersjöns sediment har man kunnat 

påvisa att de högsta halterna av föroreningar förekommer utmed kusterna, framför allt vid städer 
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med historiska och aktiva industrier samt hamnområden. De föroreningar som är vanligast 

förekommande i muddermassor är arsenik, bly, koppar, krom, nickel, zink dioxiner, PAH 

(polycykliska aromatiska kolväten, förekommer i högaromatiska oljor och sprids främst via 

bilavgaser, slitage av bildäck och slitage av vägmaterial) (Kemikalieinspektionen 2011) samt 

ämnena kvicksilver och kadmium som inte förekommer i lika stora mängder (HELCOM 2010). 

Diagrammet nedan visar de vanligaste förekommande föroreningarna i muddermassor från 

Östersjön och hur ämnena fördelar sig procentuellt utifrån den totala mängden muddrat material. 

Data grundas på HELCOM:s mätvärden som utförts vid olika mätpunkter runt om Östersjön. 

Under föroreningen ”Annat” ingår blanda annat kvicksilver, kadmium, TBT, DBT och olja. 

  

 

                                    
Figur 1. De vanligast förkommande föroreningarna i muddermassor från Östersjön (HELCOM 2010). 

På 1800-talet när Sverige stod inför den industriella revolutionen var tekniken enkel, reningen 

var bristfällig och kunskaper om de olika utsläppens hälso- och miljöeffekter var obefintliga 

(Naturvårdsverket 2003). I vattendrag dumpades både fasta och flytande processrester och 

hushållsavfall av olika slag eller så infiltrerades de direkt i marken. Den så kallade 

spädningsprincipen ansågs eliminera alla eventuella problem.  

Så småningom blev man medveten om att framför allt vattenrecipienter påverkas mycket 

negativt av synliga utsläpp, de kunde vara kraftigt missfärgat avloppsvatten från industrier eller 

dumpning av obrukbara föremål (Naturvårdsverket 2003). Det var inte heller ovanligt att fasta 

avfall dumpades i vattendrag och kustvatten för att höja upp marknivån för att utvidga tomter för 

industrier eller så lades avfallet i deponier direkt på marken och utan något skydd mot nederbörd 

och urlakning. 
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Pb 
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Rachel Carsons bok "Tyst Vår" var väckarklockan som förlöste västvärldens miljöengagemang 

(Naturvårdsverket 2003). I boken kunde man läsa att även icke synliga utsläpp i form av kemiska 

ämnen orsakade kraftiga miljöstörningar. Stor press sattes på industrierna och kommunerna att 

rena sina utsläpp. Första krafttagen blev att eliminera riskerna med det fasta avfallet det gjordes 

genom att bygga sedimenteringsbassänger. Lösta ämnen togs bort med hjälp av kemisk eller 

biologisk behandling. Med tiden blev man även medveten om de föroreningar som fanns kvar i 

marken från tidigare utsläpp till mark och vattendrag och att dessa föroreningar kunde 

transporteras vidare genom läckage och vattenvägen. Det är där vi står idag, vem bär ansvaret för 

att rena de förorenade jordmassorna och havssedimenten?  

 

 

3. Aktörer som arbetar för ett friskare Östersjöhav 
 

Då frågeställningen skulle belysas från flera olika perspektiv var det viktigt att kontakta flera 

olika forum, vissa med inriktning på ekonomiska och sociala frågeställningar för en hållbar 

utveckling i Östersjöregionen. Vissa aktörer med en mer politisk anknytning men även 

traditionella miljöorganisationer och statliga verk samt myndigheter kontaktades.  Många av 

organisationerna som svarade sa att de inte arbetade direkt med frågor beträffande förorenat 

sediment men såg ett intresse i att frågeställningen fick mer plats i opinionsbildningen.  Andra 

svarade att de jobbade med frågan men ur ett livsperspektiv, hur fiskar, fåglar och sälar påverkas 

av de giftiga ämnen som lagras i sedimenten. En tredje aktörer underhållsmuddrar i hamnar och 

farleder för att kunna expandera hamnverksamheten men även för att minska miljöbelastningen 

på grund av gifter som läckt ut vid arbetsrelaterade utsläpp. Vid dessa tillfällen renas det 

förorenade sedimenten direkt på plats eller så binds föroreningar upp i hamnkonstruktionen. 

Ytterligare några aktörer kartlägger farliga ämnen som utgör en risk då det har börja läcka på 

havsbotten exempelvis krigförande material. 

Nedan redovisas de transnationella aktörer som kontaktats, vissa av aktörerna som kontaktades 

hann aldrig återkomma med svar på frågan. Frågan som ställdes till de olika aktörerna var om de 

arbetar med frågeställningar som behandlar förorenat sediment.  

En kortbeskrivning av tabellen, i första kolumnen är namnet på aktörerna, andra kolumnen 

beskriver aktörernas verksamhet, tredje kolumnen med JA/NEJ är hur det har svarat på frågan 

om det arbetar med förorenat sediment. Sista kolumnen beskriver hur de arbetar med förorenat 

sediment, vilka frågor som de anser vara viktigaste i hanteringen av förorenat sediment. Även 

svar från aktörer som inte arbetar aktivt i frågeställningen har redovisats då dessa svar ger en 

helhetsbild av hur vi hanterar miljöpåverkan i Östersjön. 
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Tabell 1. Sammanställning av transnationella organisationer. 

Namn på aktören Inriktning JA/NEJ Beskrivning av hur de arbetar med 

förorenat sediment i Östersjön 

BEF                 

Baltic 

Environmental 

Forum 

Består av miljöministrarna fr. Estland, 

Lettland, Litauen, Ryssland, Tyskland 

och från EU-kommissionen. Målet är 

att lyfta miljöfrågor hos myndigheter, 

kommuner, näringsliv och allmänhet 

 

NEJ 

Ser ett intresse i frågan men arbetar inte 

aktivt. Hänvisar till HELCOM,  Latvian 

Institute for Aquatic Ecology, Estonian 

Marine institute och Institute for Coastal 

research of Klaipeda University 

CCB           

Coalition Clean 

Baltic 

Miljöorganisation aktiv i länderna runt 

Östersjön, med målet att främja 

miljöarbeten i Östersjön och dess 

naturresurser. 

 

NEJ 

Hänvisar till HELCOM 

CBSS                   

the Committee of 

senior officials of 

the Council of the 

Baltic Sea 

Rådet för Östersjöstaterna är ett 

övergripande politiskt forum. Består av 

elva stater i Östersjöregionen samt EU-

kommissionen. CBSS och dess 

expertgrupp för hållbara utveckling -

Baltic 21, driver många projekt för att 

förbättra östersjöns kvalitet. 

 

NEJ 

Arbetar inte aktivt med vattenmiljö frågor 

och hänvisar till HELCOM 

HELCOM HELCOM är det styrande organet i 

Helsingforskonventionen. Jobbar 

främst med fyra mål: eliminerad 

övergödning, reducerad påverkan av 

miljögifter, god miljöstatus för 

Östersjöns biodiversitet samt 

miljövänlig sjöfart. 

 

JA 

Är den instans som är ansvarig för Baltic 

Sea Action Plan, åtgärdsplanen för ett 

friskare Östersjöhav. Ansvarig för riktlinjer 

för efterbehandling av muddermassor . 

KIMO 

Kommunenes 

Internasjonale 

Miljøorganisasjon 

KIMO är en samarbetsorganisation för 

kommuner med fokus på 

havsmiljöfrågor vilket syftar till att ge 

kommunerna en politisk röst på 

internationell nivå. Arbetar med att 

finna lösningar på marina politiska 

problem som påverkar kustsamhällen.  

 

JA 

KIMO:s arbete har bidragit till en stadig 

minskning av förorening i Europas hav. 

EU-

kommissionen 

Sedan 1996 har EU-kommissionen 

arbetat för att identifiera och främja 

åtgärder för att avhjälpa miljöpåverkan 

i våra kustområden till sin hjälp har de 

bildat expertgruppen Integrated Coastal 

Zone Management (ICZM). 

 

Ej 

Svarat 

Inget svar erhölls från denna aktör innan 

rapporten skulle vara inlämnad. 

 

EEA           

European 

Environmental 

Agency 

Miljöbyrån samordnar Europeiska 

nätverket för miljöinformation och 

miljöövervakning. Miljöbyrån samlar 

in och analyserar miljödata från 

medlemsländer, EU-parter 

och internationella organisationer. 

 

JA 

EEA sammanställer rapporter om 

miljöförhållanden och miljötrender, 

rapporterna används i beslutsprocessen för 

den europeiska miljöpolitiken och 

inverkan på EU-kommissionen   



12 
 

EEB           

European 

Environmental 

Bureau 

Består av flera miljöorganisationer. 

Jobbar på EU-nivå dvs. kommenterar 

och analyserar material från ex EU 

kommissionen. Jobbar ”cross-section” 

både med ekonomisk och sociala 

frågeställningar. 

 

NEJ 

Arbetar inte med frågor som berör 

förorenat sediment i Östersjön 

ECHA        

European 

Chemicals Agency 

Kemikaliemyndighet arbetar för att 

förbättra livskvaliteten genom att 

informera om kemikalier och säkerhet. 

 

  NEJ 

Arbetar inte med frågor som berör 

förorenat sediment i Östersjön. 

EUCC                  

The Coastal & 

Marine Union 

EUCC baltiska avdelning har som mål 

att främja integrerad förvaltning av 

kustområden och att sprida information 

om EUCC verksamhet i regionen. 

Byrån fungerar på nationell nivå, för att 

underlätta den nationella lagstiftningen 

i de berörda länderna. 

 

Ej 

svarat 

Inget svar erhölls från denna aktör innan 

rapporten skulle vara inlämnad. 

Den finska avdelningen sköts av 

Ymparisto. 

IES               

Institute for 

Environment and 

Sustainability 

Institutet för miljö och hållbarhet 

(IES), bistår EU-kommissionen med 

vetenskapligt och tekniskt stöd för 

utformning, utveckling, genomförande 

och övervakning av Europeiska 

unionens politik.  

 

Ej 

svarat 

Inget svar erhölls från denna aktör innan 

rapporten skulle vara inlämnad. 

 

ICES    

International 

Council for the 

Exploration of the 

Sea 

Internationella rådet för havsforskning 

samordnar och främjar havsforskning i 

den marina miljön och det marina 

ekosystemet. Medlemmar i ICES 

gemenskapen omfattar nu alla 

kuststater som gränsar till norra 

Atlanten och Östersjön. 

 

JA 

Har en expertgrupp inom området, som 

arbetar aktivt med marina sediment och 

hur föroreningar påverkar ekosystemet. 

Dock inte bara för Östersjön. 

IMO                    

the International 

Maritime 

Organization 

 Sköter den dagliga administrationen av 

Londonkonventionen och protokollet. 

 

JA 

FN:s specialiserade organ på sjöfart, med 

ansvar för säkerhet och trygghet för sjöfart 

och förhindrandet av förorening från 

fartyg. 

Greenpeace Världens största organisation för miljö 

aktivism och opinionsbildning. 

JA* Organisation arbetar för en strängare 

lagstiftning för dumpning till havs. 

Nordiska 

ministerrådet 

Nordiska ministerrådet är de nordiska 

regeringarnas officiella 

samarbetsorgan. Det finns för 

närvarande 10 konstellationer av 

fackministerråd, däribland Nordiska 

ministerrådet för miljö.  

 

JA 

Arbetar med förebyggande åtgärder och 

minskning av olika utsläpp till Östersjön. 

Är delaktiga både i politiska diskussioner 

och beslut och mer konkret genom 

miljöfinansieringsbolaget NEFCO.  

OECD  

Environment 

Directorate 

Förser regeringar med analys och 

vägledning om ekonomiska och 

miljörelaterade frågor. 

 

NEJ 

Hänvisar till HELCOM 



13 
 

UNEP 
United Nations 

Environmental 

Programme 

UNEP är FN:s myndighet för 

miljöfrågor på global och regional 

nivå. Med uppgift att samordna 

utvecklingen av globala miljöpolitiken. 

Ej 

svarat 

Inget svar erhölls från denna aktör innan 

rapporten skulle vara inlämnad. 

 

Ymparisto    

Finska statens 

miljöförvaltning 

Finlands miljöcentral (SYKE) är en 

forsknings- och utvecklingscentral 

inom miljöområdet, handlägger även 

vissa riksomfattande 

myndighetsuppgifter.  

 

JA 

Undersöker bakgrunds- och förhöjda halter 

av främmande ämnen i sediment. 

Mätningarna omfattar främmande ämnens 

biotillgänglighet. Tittar på bättre 

efterbehandlingsmetoder och en mer 

omfattande lagstiftning för sanering av 

förorenade sediment  

VASAB 

Vision and 

strategies around 

the Baltic Sea 

Mellanstatligt forum för ministrarna 

med ansvar för fysisk planering och 

utveckling i Vitryssland, Danmark, 

Estland, Finland, Tyskland, Lettland, 

Litauen, Norge, Polen, Ryssland och 

Sverige. 

 

NEJ 

Inom detta område hänvisar de till 

HELCOM.  

WBCSD          

World Business 

Council for 

Sustainable 

Development 

Global sammanslutning av ca 200 

medlemmar från 35 länder och 20 

större industrier arbetar för att 

involvera näringslivet i 

hållbarhetsfrågor.  

 

NEJ 

Organiserar sitt arbete i fyra 

fokusområden: Energi & Klimat, 

utveckling, företagens roll och ekosystem. 

WWF              

World Wide Fund 

for Nature  

WWFs Östersjöprogram är ett 

internationellt regionsamarbete. 

Arbetsområde inkluderar både land- 

och vattenrelaterade aktiviteter som 

påverkar Östersjöns havsmiljö. 

 

JA 

De jobbar med förorenat sediment men i 

större frågor, i samband med övergödning 

och hur det påverkar mångfalden. 

BPO                

Baltic Ports 

Organization 

Hamn organisation verksamma i nio 

länder runt Östersjön. Arbetar för en 

säkrare, effektivare och samordnad 

sjöfart. 

 

Nej** 

Följer pågående opinion om förorenat 

sediment och muddring, intresset ligger i 

vad hamnar måste och kan göra för att 

förbättra miljön  

ESPO        

European Sea Ports 

Organization 

ESPO uppdrag är att påverka EU:s 

hamnpolitik för att uppnå en säker, 

effektiv och miljömässigt hållbar 

europeisk hamn  

 

JA 

Hantera förorenade sediment endast på 

allmän politisk nivå och i stort sett i hela 

Europa. 

EMSA       

European Maritime 

Safety Agency 

EMSA är en europeisk byrå som 

arbetar för att öka sjösäkerheten och 

minska risken för sjöolyckor och 

föroreningar till havs. De förser den 

Europeiska kommissionen med allmän 

teknisk och vetenskaplig rådgivning 

inom sjösäkerhetsfrågor.  

 

NEJ 

Arbetar med sjösäkerhetsfrågor och 

bearbetar de lagar som finns och att 

utreder ny lagstiftning på området, samt 

övervakar tillämpningen av lagarna. 

EuDA        

European Dredging 

Association 

Nätverk av ledande europeiska 

muddringsföretag. 

JA Utför alla typer av muddringsarbeten. 

Agerar aktivt i EU-lagstiftning om hur 

man skall tolka avfallsförordningen. 

http://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=p&id=NjY&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu
http://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=p&id=Njc&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu
http://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=p&id=MTEzOA&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu
http://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=p&id=NzE&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu
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*Greenpeace har en mer kontroversiell syn på hanteringen av förorenat sediment. De arbetar med 

att stoppa all typ av dumpning till havs, till förmån av det akvatiska livet. 

** BPO (Baltic Port Organisation) har ännu inte deltagit i arbeten rörande hantering av 

förorenade sediment, men följer utvecklingen. 

I tabellen här nedan följer en sammanställning av de svenska aktörerna som arbetar aktivt med 

förorenat sediment 

Tabell 2. Sammanställning av nationella myndigheter och organisationer. 

Naturvårdsverket Naturvårdsverket är den centrala 

miljömyndigheten, medverkar till att 

miljöpolitiken genomförs effektivt  

 

JA 

Naturvårdsverket är den centrala 

miljömyndigheten i Sverige. Arbetar 

med att genomföra och effektivisera 

miljöpolitiken. Ger ut handböcker för 

olika verksamheter som kan påverka 

miljön, däribland muddring. 

SMHI SMHI är en expertmyndighet under 

Miljödepartementet. Tillhanda håller 

myndigheter med information om 

planerings- och beslutsunderlag för 

väder- och vattenberoende 

verksamheter. Expertorgan inom 

meteorologi, hydrologi, oceanografi 

och klimatologi.  

    

JA 

Tillhanda håller internationella 

organisationer med mätdata. Utför 

provtagningar för att kartlägga 

miljögifter i sedimenten och har 

tillämpad forskning inom området 

SGU                 

Sveriges Geologiska 

Undersökning 

SGU samlar in, förvaltar och 

vidareförädla geologisk information, 

började med kartläggning av berg och 

jord breddade verksamhet nu 

innefattas även grundvattnet och 

havsbottnarna. 

 

JA 

SGU genomför på uppdrag av 

Naturvårdsverket och HELCOM 

miljöövervakningen av metaller och 

miljögifter i sediment 

Sjöfartsverket 

 

Sjöfartsverket är en central 

förvaltningsmyndighet och svarar för 

sjöfartens säkerhet och 

framkomlighet. Verksamheten är 

främst inriktad på handelssjöfarten, 

men hänsyn tas också till fiskets och 

marinens intressen.  

 

JA 

Sjöfartsverket fokuserar på, sjöfartens 

emissioner och åtgärder för att minska 

påverkan, indirekt kopplat till 

sedimenten Samt muddringar i 

samband med farledsåtgärder. 

Informationscentralen 

för Egentliga Östersjön 

(avdelning inom 

Länsstyrelsen) 

Informerar om storskaliga 

miljöpåverkan och händelser i 

Egentliga Östersjöns havsmiljö 

Fungerar som länk mellan flera olika 

svenska aktörer för Östersjön. 

 

JA 

Utför analyser på svenskterritorium 

för att göra en miljöbedömning om 

hur kritiskt läget är och om det krävs 

muddring av område 

Fiskeriverket  Fiskeriverket står för sakkunskapen i 

fiskefrågor och bistår 

jordbruksdepartementet med arbetet 

inom unionen. Fungerar som 

expertmyndighet och rådgivare åt 

departementet. Ersätts 2011-07-01 av 

Havs- och vattenmyndigheten 

 

JA 

Avger utlåtanden över inverkan på 

allmänna fiskeintresset i ansöknings 

mål enligt miljöbalken samt föreslå 

skyddsåtgärder. Då behandlas frågor 

om förorenade sediment och 

miljögifter 
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En anledning till att så många svenska aktörer är aktiva i arbetet med förorenat sediment är för 

att Sverige bistår EU-kommissionen och HELCOM med en stor del av de mätdata som används 

vid kartläggningen av utsläppskällor. Sverige sitter även med i olika miljöexpertgrupper för EU-

kommissionen, dessutom är Sverige ordförande i HELCOM fram till 2012 samt att Sverige är ett 

få länder som har mycket ett omfattande miljöskyddssystem långt utöver det EU:s ramdirektiv 

fastställer. 

 

 

4. Konventioner och handlingsplaner som antagits för att rädda 

Östersjön 
 

Östersjöregionen har varierande miljöförhållanden och omfattas av ett antal olika ekologiska 

zoner med stora andelar skog i norr och frodiga jordbruksmarker i söder (Regeringskansliet 

1998). Östersjöregionen utmärkas även av gynnsamma kombinationer av naturresurser, 

mänskliga resurser och rikt kulturarv och historia. En av de viktigaste och mest hotade 

miljöresurserna är just Östersjön (Havsmiljöinstitutet 2009). För att skydda den marina miljön 

har man inom EU och Östersjöregionen antagit ett antal olika handlingsplaner, i form av förnyad 

EU-lagstiftning och ratificering av internationella och regionala konventioner, med egna 

specifika handlingsplaner för Östersjöregionen. Under de närmaste åren följer en rad delmål som 

ska uppnås.     

 Figur 2. Tidsaxel över viktiga hållpunkter i handlingsplaner och EU-direktiv (Havsmiljöinstitutet 2009) 
          

Internationella och regionala konventioner i sin korthet. 

Ett antal internationella och regionala konventioner och direktiv som Sverige är part i har 

tillkommit för att skydda den marina miljön i olika avseenden (Naturvårdsverket (b) 2009). Att 

vara part innebär att man har åtagit sig att följa de åtaganden som konventionerna innebär, en 

enskild stat kan säga upp en konvention, vilket betyder att landet inte behöver följa 

konventionens regler. Vid multilateralt avtal fortsätter konventionen att gälla för övriga parter 
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(Naturvårdsverket 2007). Regionala konventioner är gällande för en specifik region, exempelvis 

Östersjöregionen. 

I många fall krävs det internationellt samarbete för att lösa miljöproblemen, då få enskilda stater 

kan hantera större miljöproblemen själva. Den första globala konventionen som antogs syftade 

till att begränsa utsläpp av olja från fartyg och undertecknades redan 1954 (Naturvårdsverket 

2007). Sedan 70- talet har det skett en del viktiga förändringar i de åtgärdsplaner som utformas i 

de internationella konventionerna. Under 70-talet handlade det mycket om ”uppstädning” i 

efterhand, medan dagens konventioner är mer inriktade på förebyggande åtgärder för att undvika 

eller begränsa att framtida miljöproblem uppstår. I de internationella guidelines och manualer tar 

man upp hur man praktiskt ska hantera och besluta i frågor angående muddring och dumpning, 

den kanske mest använda manualen i den här typen av frågor är den av Long et al (1998) som 

sammanför kemiska data och biologiska effektdata från studier utförda i Nordamerika 

(Naturvårdsverket (d) 2009). 

     

Konventionerna nedan är framför allt de som ligger till grund för gällande lagstiftning för att 

rädda den marinamiljön och de åtgärder som det innebär, exempelvis förbud av dumpning av 

avfall och andra ämnen till havs (Naturvårdsverket 2007). Konventionerna definierar dumpning i 

stort sätt på samma sätt, ”Med dumpning avses dels avsiktlig kvittblivning i havet eller på 

havsbotten av avfall eller andra ämnen från fartyg, flygplan, plattformar eller andra 

konstruktioner till havs, dels avsiktlig kvittblivning i havet av fartyg, andra konstruktioner till 

havs eller flygplan” (Naturvårdsverket 2007), men vid tecknande av Londonkonventionen 

erkände parterna att muddrat material, till följd av dess egenskaper skall hanteras separat från 

avfall (EuDA2005). Dumpning avser inte utsläpp till havs på grund av olyckor.  

  
Tabell 3. Konventioner med anknytning till muddring och förorenat sediment (Naturvårdsverket 2007).  

Globala konventioner Författnings år Program 

Londonkonventionen med 

tillhörande protokoll 

(SÖ 2000:48) 

1972 

protokollet 1996 

Londonkonventionen och tillhörande protokoll från 1996, 

undertecknades för att förhindra spridning av 

havsföroreningar till följd av dumpning av avfall. 

Konventionen omfattar en svart och en grå lista över olika 

typer av avfall. Dumpning av ämnen på den svarta listan är 

helt förbjuden, medan ämnen på den grå listan får dumpas i 

havet under vissa förutsättningar exempelvis muddermassor. 

Vid konventionen 1972 erkände parterna att muddrat material, 

på grund av dess egenskaper, kan hanteras separat från avfall. 

Den Internationella sjöfartsorganisationen sköter den dagliga 

administrationen av konventionen och protokollet (1996 års 

protokoll till Londonkonventionen 1972). 

FN:s havsrättskonvention 

(SÖ 2000:1) 

1982 FN:s havsrättskonvention fr. 1982 ersatte fyra äldre 

överenskommelser. Konventionen reglerar nationernas 

rättigheter och skyldigheter vid utnyttjande av haven och dess 

naturresurser och miljö. Konventionen innebär en rad 

bestämmelser bl.a. sjöfart, transporter, EEZ, miljöskydd och 

forskning (FN:s havsrättskonvention 1982). 
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Baselkonventionen 

(SÖ 1991: 22) 

1992 För att kontrollera gränsöverskridande transporter av farligt 

avfall och det slutliga omhändertagandet av farligt avfall 

antogs Baselkonventionen Konventionen, som har arbetats 

fram inom FN, undertecknades 1989 och trädde i kraft 1992. 

Utifrån föroreningshalten finns bestämmelser om när sediment 

klassas som farligt avfall (Baselkonventionen 1982). 

Regionala Konventioner   

Helsingforskonventionen 

 (SÖ 1996:22) 

 

 

1992 Den första utgåvan av konventionen signerades 1974 av 

länderna runt Östersjön, då bildades även HELCOM. Ersattes 

av en ny konvention 1992 av samma länder samt av EG som 

ratificerades 2000. De parter som ratificerat konventionen 

förpliktar sig till att minska belastningen från alla 

utsläppskällor, skydda den marina miljön och bevara 

mångfalden av arter samt tagit fram guidelines för muddring 

och muddermassorna. Konventionen är den äldsta 

konventionen om maritimt skydd som täcker ett helt 

havsområde (Finlands miljöcentral 2008). Tillsammans har 

staterna i Östersjöns avrinningsområde tagit fram en 

handlingsplan för skydda Östersjön, Baltic Sea Action Plan 

(Helsingforskonventionen 1992). 

OSPAR- konventionen 

(SÖ1994:25) 

1992 ”Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordost 

atlanten”. Här samarbetar 15 stater och EU-kommissionen för 

att förbättra miljön i Nordost atlanten och Västerhavet. Liksom 

Helsingforskonventionen behandlar OSPAR- konventionen 

frågor om övergödning, farliga ämnen, radioaktiva ämnen, 

offshoreverksamhet i olje- och gasindustrin, marin 

biodiversitet, samt övervakning och bedömning av tillståndet i 

den marina miljön. OSPAR konventionen tar även upp vilka 

ämnen och hur ämnena får dumpas i havet (OSPAR 

konventionen 1992). 

 

De grundläggande principerna och skyldigheterna för alla konventioner är att de undertecknande 

länderna ska vidta alla nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att förhindra och minska 

föroreningar av vattenmiljön och att farliga och giftiga ämnen inte släpps ut i recipienten. 

Dumpning definieras i de olika konventionerna och dess tillhörande artiklar, i FN:s 

havsrättskonvention från år 1982, art 1 (5), 1996 års protokoll till Londonkonventionen, art 1 (4), 

i Helsingforskonventionen, art 2 (4), art 11 samt i Annex V, och i OSPAR-konventionen, art 1 (f) 

(Naturvårdsverket (a) 2010). 

 I nämnda artiklar tar man bland annat upp vilka ämnen och material man får dumpa till havs och 

under vilka kriterier. Vanliga kriterier som måste uppfyllas för att bedriva någon form av 

vattenverksamhet är grundliga analyser av sediment kvalitén, hur efterbehandling kommer att 

ske, vilka försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas, var det slutliga 

deponerings/dumpningsplatsen kommer att ligga, även detta område måste uppfylla vissa 

kriterier och slutligen krävs ett godkännande av beslutsfattande myndighet innan man får dumpa 

muddermassor. Förutom att man klargör att muddermassor får dumpas till havs om 
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kontamineringsnivån är under de naturliga bakgrundshalterna, läggs stor tyngd på hur 

muddringen och dumpning till havs skall utföras för att minimera all påverkan på habitat och 

ekosystem (HELCOM 2010). Med dumpning avses avsiktlig kvittblivning i havet eller på 

havsbotten av avfall eller andra ämnen från fartyg, flygplan eller plattformar till havs, vid olycka 

klassas inte utsläpp som dumpning. Under året 2007 dumpade BSAP:s medlemsländer totalt 

12 776 905 ton, inklusive förorenat material. Året därpå, 2008 hade kvoten av dumpade 

muddermassorna nästan halverats, då anmäldes det att medlemsländerna hade dumpat 6 031 482 

ton (HELCOM 2010). 

 

Totalt har Sverige anslutit sig till ett 40-tal internationella miljökonventioner (Naturvårdsverket 

(b) 2009). Internationellt samarbete kring Östersjön sker på olika fronter (Miljödepartementet 

2009). Sverige bidrar exempelvis på flera sätt ekonomiskt för åtgärder för att förbättra Östersjöns 

miljö, bland annat med stöd till byggande av vattenreningsverk i Sankt Petersburg och 

Kaliningrad. 

 

Handlingsplaner som antagits för att rädda Östersjön. 

HELCOM- Baltic Sea Action Plan, är en aktionsplan för Östersjön inom ramen för 

Helsingforskommissionen. Den grundades november 2007 av Östersjöländernas miljöministrar 

och Europeiska kommissionen. Planen omfattar Östersjöns zoner; Egentliga Östersjön, Öresund 

och Kattegatt (Naturvårdsverket (a) 2008). Syftet med planen är att återställa Östersjöns 

ekologiska balans. Programmet omfattar ett 20-årigt investeringsprogram för att iståndsätta de 

mest kritiska belastningskällorna som förorenar Östersjön, man har som mål att år 2021skall 

Östersjön återfått god ekologisk status. De första insatserna som BSAP gjorde 1992 för att 

stoppa de största tillflödena av föroreningar till Östersjön var att kartlägga 162 hot spots, det vill 

säga de största enskilda utsläppen av farliga ämnen runt om Östersjön (WWF 2007). Till år 2007 

då WWF, världs natur fonden publicerade det första Baltic Sea Scorecard hade cirka hälften av 

HELCOM:s ”hot spots” avskrivits från listan. I Sverige kartlades 13 ”hot spots”, fram till år 

2007 hade Sverige avskrivit sju ”hot spots”- källor från listan. 

 

I den totala sammanställningen som Baltic Sea Scorecard hade tagit fram för att visa vilka 

åtgärder enligt BSAP som varje land hade lyckats uppnå eller var på god väg att lyckas med fick 

Tyskland högsta betyg medan Sverige kom först på sjätte plats. Fram till 2009 har Sverige 

klättrat ett steg till en femte plats (WWF 2009). Utifrån kartan över ”hot spot”-källor i Östersjön 

återfanns de värsta förorenarna i Polen, de baltiska staterna och i Ryssland (Finlands miljöcentral 

2008).  

 

Baltic Sea Action-programmet innefattar även utveckling av lagstiftningen och ökning av 

miljömedvetenheten. Varje medlemsland fick presentera sina nationella handlingsplaner vid 

HELCOM:s ministermöte i maj 2010, vid nästa ministermöte 2013 ska planerna utvärderas för 

att se om ytterligare åtgärder behövs (Naturvårdsverket (a) 2008).  

 

De åtgärderna som vidtas i aktionsplanen är bland annat för att minska eutrofieringen, spridning 

av farliga ämnen, säkrarare sjötransporter och bevarad mångfald i Östersjön (Naturvårdsverket 

(a) 2008). För att nå dessa mål har man infört några grundläggande principer. För att förhindra 

och eliminera utsläpp till Östersjön skall varje medlemspart tillämpa bästa tillgängliga teknik och 

bästa miljöpraxis. Dessutom skall varje fördragsslutande part praktisera försiktighetsprincipen 

när det finns anledningen att misstänka att utsläpp i den marina miljön kan innebära risker för 
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människors hälsa, djurliv och det marina ekosystemet. Och tillämpa principen ”förorenaren 

betalar” (Helsingforskonventionen 1992)  

För att nå målet med god ekologisk status ha man tagit fram ett nationellt åtgärdsprogram som 

består av fyra prioriterade områden:  

 övergödning  

 farliga ämnen  

 biologisk mångfald inklusive fiske 

 sjöfartens miljöproblem (sjöfart, olyckor, räddningstjänst m.m.) 

Dessutom innehåller planen ytterligare fyra avsnitt och ca 150 åtgärder (Naturvårdsverket (a) 

2008). För att styra upp de olika avsnitten har man tillsatt fem olika arbetsgrupper som bl.a. ska 

föreslå frågor som tas upp till diskussion på mötena (HELCOM Working Groups):  

 Gruppen för övervakning och utvärdering (HELCOM Monas) 

 Gruppen för landbaserade föroreningar (HELCOM Land) 

 Gruppen för naturvård och skydd av den biologiska mångfalden (HELCOM Habitat) 

 Maritima Gruppen (HELCOM Maritime) 

 Bekämpningsgruppen (HELCOM Response) 

 

Hur påverkar föroreningar i sedimenten de fyra prioriteringsområdena 

Övergödningen av Östersjön anses vara allvarligast av de prioriterade områdena och den största 

utmaningen i HELCOM:s aktionsplan, då kväve- och fosforbördan har ökat kraftigt under det 

senaste århundradet (EU:s strategi för Östersjöområdet 2009). HELCOM och Östersjöländerna 

kommit överens om att senast 2016 vidtagit åtgärder mot luftburna och vattenburna utsläpp av 

näringsämnen till recipienter (HELCOM, Baltic Sea Actionplan 2007).  Klart vatten utsågs till 

det främsta ekologiska målet, och för att mäta om man närmar sig målet använder man sig av 

vattentransparens som indikator (EU:s strategi för Östersjöområdet 2009).  Utifrån en första 

bedömning skall den totala minskningen av fosfor vara 15 000 ton per år och 135 000 ton kväve 

per år (HELCOM, Baltic Sea Actionplan 2007).  

 

Föroreningar i sedimenten påverkas i ringa grad av övergödning, däremot lämpar sig av 

syrefattiga havsområden som dumpningsplatser (Naturvårdsverket (d) 2009). Då många metaller 

bildar sulfider i syrefattiga bottnar, vid sulfid bindningar minskar eller upphör metallens löslighet 

och därmed dess biotillgänglighet. Ett exempel på var man har tillämpat dumpning i 

permanentsyrefria miljöer är i Rotterdams hamn där man hade kraftigt kadmiumkoncentrationen 

i sedimenten. En fara finns dock att många metaller åter kan frigöras om syreförhållandena i 

havet skulle återgå. För de övriga två målen påverkar övergödningen den biologiska mångfalden 

på ett ogynnsamt sätt, medan minskade utsläpp från sjötransporter gynnar övergödnings mål ur 

ett positivt perspektiv. 

 

Handlingsplanen för biologisk mångfald i Östersjön har ett övergripande mål ”gynnsam 

bevarandestatus av havets biologiska mångfald”, målet ska sammanfalla med befintlig 

lagstiftning om biologisk mångfald och naturvård (HELCOM, BSAP 2007). Handlingsplanen är 

inriktad på att kontrollera överfiske, bifångster och oavsiktliga fångster av ”icke målarter”, 

oönskade och främmande arter, åverkan av livsmiljöer genom mänsklig verksamhet, som 

exempelvis muddring och byggnadsarbeten längs med kuster.  För att nå målen har man tagit 
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fram olika åtgärder med två huvudsyften: att minimera de negativa effekterna av mänsklig 

verksamhet, dvs. spridning av farliga ämnen och närsalter till recipienten. Samt att inrätta ett 

nätverk med skyddade områden där man inte får bedriva vattenverksamhet, då det stör både 

växt- och djurlivet.  

Samband mellan biologisk mångfald och de övriga områdena är mycket avgörande, då man kan 

använda sig av biologiska mångfalden som ett mätverktyg för hur väl hela aktionsplanen lyckas 

(HELCOM, BSAP 2007).  

Farliga ämnen är till stor del grunden till varför det finns föroreningar i sedimenten. HELCOM:s 

övergripande mål för farliga ämnen att uppnå ett liv opåverkat av farliga ämnen i Östersjön 

(HELCOM, BSAP 2007). Handlingsplanen är starkt knuten till rådande EU-arbetet och 

genomförandet är beroende av EG-lagstiftningen för farliga ämnen. I HELCOM:s aktionsplan 

fastställs ett flertal farliga ämnen eller grupper av ämnen, som måste prioriteras för att uppnå god 

miljöstatus i Östersjöns (EU:s strategi för Östersjöområdet, 2009). HELCOM:s övergripande mål 

att Östersjön ska vara opåverkad av farliga ämnen, kan beskrivas med fyra ekologiska mål 

(HELCOM, BSAP 2007):  

 Koncentrationerna av farliga ämnen ska ligga nära naturliga nivåer.  

 All fisk ska kunna ätas utan risk.  

 Friskt djurliv.  

 Radioaktiviteten ska ligga på nivåer före Tjernobyl 

  

Då det råder stor osäkerhet för vilka effekter farliga ämnen kan ha på livet i havet 

(Naturvårdsverket (a) 2008), är förbättrade kunskaper om hur omfattande spridningen av farliga 

ämnen i Östersjön är och ämnenas biotillgänglighet. Att ta fram ett verktyg för att kunna 

kartlägga eventuella skadeverkningar är därför mycket viktigt. Under åren 2008-2010 

inventerade HELCOM föroreningar som ansamlats i bottensedimenten, dessa är ett komplement 

till de kartläggningar som SGU och nationella miljöövervakningen utför löpande. HELCOM:s 

mätningar är utförs främst för att studera den historiska belastningen och för att ta fram 

referensvärden för metaller, näringsämnen och organiska miljögifter. En bedömning av 

muddermassors miljörisker kan emellertid inte göras enbart med utgångspunkt från dess innehåll 

av miljögifter utan måste även baseras på de sedimentbundna ämnenas förmåga att frigöras samt 

på deras biotillgänglighet. Därför måste även biologiska undersökningar utföras och tas i 

beaktning. 

Fokusområde för farliga ämnen är främst inriktat på organiska ämnen, tungmetaller, och kemiska 

vapen som dumpats i Östersjön samt avloppsutsläpp innehållande läkemedelsprodukter 

(HELCOM BSAP 2007). För de organiska miljögifterna är problemet fortfarande alarmerande, 

dioxinhalterna har inte minskat under de senaste 15 åren (Naturvårdsverket (a) 2008). Man vet 

att ökande lufttransport påverkar i en större skala, men eftersom det finns tydliga lokala och 

regionala skillnader i dioxinnivå i Östersjösediment tyder det på att även lokala källor har 

betydelse.  

Då farliga ämnen dumpas i havet ackumuleras de i sedimenten men även i den marina 

näringskedjan, vilket leder hälsorelaterade och reproduktiva problem för djur, vilket påverkar 

folkhälsan i slutändan. Många allvarliga problem i Östersjön har avhjälpts men fortfarande måste 

man stoppa diffusa spridningskällor av kemiska substanser. Man klassar atmosfären som den 
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främsta spridningskällan av vissa farliga kemikalier (EU:s strategi för Östersjöområdet 2009). 

Ett exempel är kvicksilver från kolkraftverk som kan transporteras långa sträckor genom 

atmosfären. Därför måste långdistanstransporter också hanteras inom EU och internationellt.  

När man tittar på sambanden mellan de fyra prioriterade områdena med avseende på farliga 

ämnen, står den biologiska mångfalden i fokus och för att uppnå de framtagna målen krävs det 

att farliga ämnen som ackumuleras i sedimenten minskar, då dessa ämnen kan påverka 

reproduktionen och eventuell överlevnad i specifika områden. Ofta är sjöfartsaktiviteter en 

spridningskälla av farliga ämnen, det kan ske via avsiktlig dumpning, via båt bottenfärger eller i 

samband med olyckor. Så här krävs mer information till allmänheten om alternativa och giftfria 

färger och strängare övervakning av sjötransporter och utsläpp i anslutning till det. 

Handlingsplanen för sjötransporter utvecklas i HELCOM:s arbetsgrupper Maritime och Respons, 

med ett övergripande mål att bedriva miljövänliga sjötransporter (HELCOM, BSAP 2007). En 

handlingsplan är mycket viktig för sjötransporterna då den utgör en grundstomme för handeln i 

Östersjöområdet där mer än 2000 fartyg trafikerar havet och trenden visar på kraftig ökning på 

både fartygs storlek och antalet transporter, enligt EU kommissionen kan godstransporter i 

Östersjön komma att öka med 100 procent de kommande åren (EU:s strategi för Östersjöområdet 

2009). De utsläpp som man vill minska till följd av sjötransporter är framför allt utsläpp av 

kväveoxider i rökgaserna, olagliga och oavsiktliga utsläpp av olja, farliga ämnen och införande 

av främmande organismer genom fartygens ballastvatten och skrov. Genom kontroller av båtar 

som driver transporter i Östersjön har man större möjlighet att stoppa olagliga utsläpp av olja och 

farliga ämnen och på så sätt minska ansamlingen av oönskade föroreningar i sedimenten. Bara 

genom att kunna fullfölja de uppsatta reningskraven för kvävereduktion i rökgaserna skulle man 

kunna minska utsläppen till Egentliga Östersjön med cirka 100 ton (Naturvårdsverket (a) 2008).  

Om man däremot kan få Östersjön att bli ett Emission Control Area (ECA-område), vilket 

beviljas till områden som på grund av sin sårbara karaktär är speciellt utsatta för risker och andra 

olägenheter som sjötrafiken medför, kan man enligt International Maritime Organisation (IMO) 

minska utsläppen i hela regionen med uppemot 100 000 ton kväveoxider till år 2020. För att nå 

dessa mål skulle det krävas att ECA träda i kraft år 2016. Andra områden som IMO har beviljats 

samma status är Stora barriärrevet, Kanarieöarna och Galapagosöarna (Finlands miljöcentral 

2010). 

Sverige är ordförande i HELCOM. Sverige har ordförandeskapet i HELCOM under perioden 

1 juli 2101 till 30 juni 2012. Ordförandeskapet innebär att Sverige representerar HELCOM 

gentemot omvärlden och sitter som ordförande under HELCOM:s kommissionsmöten och de 

Heads of Delegation-möten som hålls två gånger per år (Miljödepartementet 2009). Som 

ordförandeland har Sveriges regering har tagit fram fem frågor som bör prioriteras; 

 

 

 att säkra genomförandet av HELCOM:s aktionsplan, 

 att årliga miljöministermötena genomförs,  

 förnya HELCOM:s organisation så att HELCOM:s roll stärks i det regionala 

havsmiljöarbetet, 

 stärka HELCOM:s roll i genomförandet av det EU:s marina direktiv 

 samt att HELCOM:s beslut grundar sig på bästa tillgängliga vetenskapliga grund. 
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Två andra viktiga mellanstatliga organisationer som jobbar för hållbar utveckling i 

Östersjöregionen är VASAB och IBSFC. VASAB och HELCOM har sedan oktober 2010 inlett 

ett samarbete inom maritima frågor (VASAB 2010). 

Sveriges åtagande i HELCOM:s aktionsplan innebär ett stort ansvar, då Sverige har en lång 

kust som angränsar till Östersjön. Flera svenska myndigheter och aktörer har varit inblandade i 

framställningen av den svenska åtgärdsplanen. Regeringens skrivelse (2009/10:213) Åtgärder för 

ett levande hav hanterar huvudsakligen BSAP:s fyra prioriterade delar, och vilka åtgärder som 

Sverige måste se över (Miljödepartementet 2010). Genom de åtgärder som föreslås i skrivelsen 

har Sverige uppfyllt sitt åtagande att utarbeta en nationell åtgärdsplan och skapat möjligheter att 

fullgöra sina åtaganden i alla BSAP:s fyra delar. 

Utifrån den åtgärdsplan som HELCOM presenterad för Sverige finns det mycket att ta itu med, 

det mesta är inom utsläpp av närsalter, som leder till övergödning (Naturvårdsverket (a) 2008). 

Åtgärderna ska till stor del vara genomförda senast år 2016, vilket troligen inte är genomförbart 

då modifieringar av reningsverk och industrier tar lång tid. 

Vad gäller målet med farliga ämnen har Sverige lagt ner stora resurser på miljöövervakningen av 

föroreningar som förekommer i bottensedimenten främst av olika metaller och miljögifter 

(Naturvårdsverket (a) 2008). Provtagningen utförs av SGU på uppdrag av Naturvårdsverket för 

den nationella miljöövervakningen, provtagningen sker vid 16 stationer på öppet hav inom 

svenskt territorium. 14 av de 16 stationerna är placerade i den svenska delen av Östersjön och 

Kattegatt. Totalt analyseras 60 grundämnen och ca 50 organiska miljögifter, 2003 och 2008 

analyserades även 33 ämnen som är prioriterade i ramdirektivet för vatten. Utöver dessa prover 

analyseras även nytillkomna miljögifter och radioaktiva ämnen av bland annat IVL och Svenska 

Miljöinstitutet AB. 

EU:s strategi för Östersjöregionen är en av de stora framgångarna från Sveriges 

ordförandeskap i EU (EU:s strategi för Östersjöområdet, 2009). Östersjöstrategin presenterades 

av EU-kommissionen i juni 2009 och antogs av Europeiska rådet i oktober 2009. Strategin är ett 

viktig för att involvera EU och öka EU:s engagemang i regionen däribland behovet av att 

förbättra Östersjöns miljösituation. EU:s miljöministrar beslutade om att förstärka strategins 

miljö delar genom att utse Östersjön till ett pilotprojekt inom EU:s marina direktiv (2008/56/EG) 

för snabbare och strängare insatser (Miljödepartementet 2009). Direktivet ska skydda och bevara 

miljön i Europas hav och ska leda till ett gott miljötillstånd till år 2021. Det kompletterar 

ramdirektivet (2000/60/EG), som enbart omfattar inlands- och kustvatten. Avsikten med 

ramdirektivet är därför att skapa ett strukturerat arbetssätt och en helhetssyn på hanteringen av 

vattenfrågor inom EU.  

Den framtagna handlingsplanen innebär ett nytt sätt att samarbeta där HELCOM kommer att 

spela en viktig roll för genomförandet av strategin, dessutom är EU:s marina direktiv 

(2008/56/EG) och Baltic Sea Action Plan (BSAP) vägledande för de tilltänkta miljöinsatserna.  

Till Östersjöstrategin hör en handlingsplan med 15 prioriterade områden och ett med 80-tal olika 

flaggskeppsprojekt. Miljömålet har högsta prioritet eftersom det är mycket bråttom att ta itu med 

den ekologiska och miljömässiga försämringen i Östersjön (EU:s strategi för Östersjöområdet, 
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2009). Några av de prioriterade områdena som ska hjälpa Östersjön att bli ”miljömässigt 

hållbart” är att: minska tillförseln av närsalter till godtagbara nivåer, bevara naturområden och 

den biologiska mångfalden, minska användningen och inverkan av farliga ämnen, bli en 

föregångsregion för rena sjötransporter och slutligen att begränsa och anpassa sig till 

klimatförändringarna. Vilket även sammanfaller med de prioriterade områdena för Baltic Sea 

Action Plan. 

 

4.1 EU:s miljölagstiftning 
 

Man skulle kunna se EU:s marina miljölagstiftning som ett paraply med Internationella 

konventioner som grundpelare och EU:s vattendirektiv (2000/60/EC)och det marina direktivet 

(2008/56/EC) samt avfallsdirektivet (2006/12/EG) som ett nav och utifrån den följer 

specificerade dotterdirektiv för avfallshantering, klassificering och bortskaffning, för vatten delas 

det in i ytvatten, grundvatten, föroreningar i vatten. Här nedan presenteras en överblick över den 

EU-lagstiftning som har störst inflytande på vattenverksamheter.  

  Figur 3. EU- lagstiftning (European Dredging Association 2005) 

EU-direktiv kopplade till marina verksamheter  

Vatten är den mest utförligt reglerade området i EU:s miljölagstiftning. Tidig europeisk 

vattenpolitiken började redan på 1970-talet med det första miljöhandlingsprogrammet 1973 följt 

av en första våg av lagstiftning, som började med ytvattendirektivet 1975 och följdes av 

dricksvattendirektivet 1980 (EuDA 2005).  
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Sedan följde en rad andra direktiv men ett viktigt direktiv som antogs 1976 var direktivet 

(76/464/EEG) om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö. 

Till detta direktiv har flera reviderade direktiv antagits, vilka utgör för närvarande de viktigaste 

instrumenten för reglering av punktutsläpp och diffusa utsläpp av farliga ämnen.  Idag heter EU-

direktivet om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö 

(2000/60/EG), mer känt som Vattendirektivet. Vattendirektivet har ett miljömål där man strävar 

efter att uppnå god status för grundvatten och ytvatten. Med det övergripande syftet att upprätta 

ett skydd av inlandsytvatten, vatten i övergångs zon, kustvatten och grundvatten. Direktivet tar 

även upp en rad ämnen eller en viss grupp av förorenande ämnen i vatten och sediment som, för 

att skydda människors hälsa och miljön, inte bör överskridas. Dessa ämnen tenderar också att 

ackumuleras i sediment, och det är medlemsstaternas uppgift att utföra analyser av den 

långsiktiga utvecklingen av koncentrationen av de prioriterade ämnena, i direktivet står det även 

att kommissionen ska ta upp förslag om kvalitetsnormer för koncentrationen av de prioriterade 

ämnena i ytvatten och sediment. 

Ämnena som listats är relevanta för hur de påverkar den marina miljön, det är framför allt 

syntetiska ämnen, bekämpningsmedel, antifoulingmedel (påväxtskyddandemedel), läkemedel, 

som tillförs vattnet t.ex. genom spill från diffusa källor, förorening från fartyg, deposition från 

atmosfären. Även ämnen som tillförs genom utsläpp från fartyg och prospektering och 

bearbetning av olja, gas och mineraler, det är främst icke syntetiska ämnen, tungmetaller och 

kolväten och radionuklider.  

 

Lagstiftning som omfattar muddring och kvittbildning av muddermassor återfinns i de två 

dotterdirektiven (80/68/EEC) om grundvatten och (2455/2001), som är en lista bestående av 33 

prioriterade ämnen som inte bör förekomma i vatten. Direktivet är under om revidering, men 

med de miljökvalitetsnormerna om att gränsvärdena för farliga ämnen i vatten skall även 

inkludera suspenderat material på botten, kommer det att innebära försvårat arbete med 

muddring.  

  

Direktivet (80/68/EEC) skapades som ett skydd för grundvatten till följd av föroreningar från 

vissa farliga ämnen, särskilt sådan som orsakas av vissa giftiga, svårnedbrytbara och 

bioackumulerbara ämnen. Direktivet tar även upp bortskaffande av muddrat material, att 

deponera material endast är möjligt om det kan påvisas att deponin inte ger upphov till 

ytterligare spridning av främmande ämnen i grundvattnet. Det är alltså möjligt att bortskaffa 

muddermassor med vissa restriktiva förbehåll.  

 

Tillämpningsområdet för detta direktiv bör inte omfatta utsläpp av avloppsvatten från 

glesbebyggelse eller utsläpp som innehåller små doser eller låga koncentrationer av vissa ämnen 

(vilka ämnen det berör finns i förteckning 1 eller 2 till direktivet), då ämnena har en begränsade 

föroreningsrisken och det är svårt att kontrollera sådana utsläpp. Direktivet tar inte heller upp 

utsläpp som innehåller radioaktiva ämnen, då dessa utsläpp omfattas av ett särskilt 

gemenskapsdokument. 

 

I den framtida förvaltningen av havets miljö och dess resurser kommer EU:s nya direktiv 

(2008/56/EG) som antogs 2008 att ha en central position. EU:s marina direktiv (2008/56/EG) är 

ett ramdirektiv för gemenskapens åtgärder för havsmiljöpolitiken (Europaparlamentet och rådets 

direktiv (2008/56/EG)). Direktivet innebär att medlemsländerna är juridiskt bundna att komma 

överens om vad som definierar god miljöstatus och vilka åtgärder som krävs för att uppnå 

strategins mål om en god havsmiljö i inom direktivets tidsplan (Havsmiljöinstitutet 2009). 

Tidsplanen sträcker sig till år 2020 och till dess ska alla medlemsländerna ha uppnått god 
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miljöstatus i de europeiska havsområdena. I regelverket finns 11 punkter som beskriver vad god 

ekologisk status innebär, var av en punkt som behandlar fysiska störningar till följd av dumpning 

av marint avfall i vatten. Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador 

på kustmiljön och den marina miljön. (2008/56/EG). 

 

Direktivet gäller alla EU:s marinazoner, det är en av de största satsningarna med bindande 

regelverk som antagits för att främja havsmiljön i EU. Direktivet har även en förteckning över 

sådant som skapar onödig belastning och påverkan på haven, däribland föroreningar pga. 

systematiska och/eller avsiktliga utsläpp av farliga ämnen (hänvisar till de ämnena i 

förordningen (2000/60/EG)), samt fysisk störning som beror på undervattensbuller och marint 

avfall. Det marina direktivet (2008/56/EG) införlivades i svensk lagstiftning hösten 2010 med 

den så kallade Havsmiljöförordningen (2010:1341). Det marina direktivet liknar det svenska 

vattendirektivet med snarlika miljömål. 

 

De två EU direktiven (2000/60/EG) och (2008/56/EG) överlappar varandra geografiskt i 

kustzonen, vattendirektivet (2000/60/EG) täcker allt inlandsvatten och även de vattnen utmed 

kusterna. Direktivet hantera även kemiska substanser i vatten, inom ett område som sträcker sig 

tolv nautiska mil utanför baslinjen (Havsmiljöinstitutet 2009). Det Marina direktivet 

(2008/56/EG) omfattar allt vatten från baslinjen till den yttersta gränsen för respektive lands 

ekonomiska zon. I och med överlappningen anser Naturvårdsverket att det vore värdefullt med 

en karta där aktuella gränser klart och tydligt framgår (Naturvårdsverket (c) 2010). För att 

klargöra gränsdragningen mellan Nordsjön och Östersjön utreder Sverige tillsammans med 

Danmark vilken gräns som ska gälla.  

 
 

EU-direktiv kopplade till marint avfall  

Ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall utgör ett paraply för ett antal mer specifika direktiv och 

förordningar, direktivet (2006/12/EG) fastställer även övergripande politiska mål. I direktivet 

fastställs följande prioriteringar: 1) Återvinning eller återanvändning. 2) Bearbetning eller 

återanvändning.3) Bortskaffande. 

Avfallsramdirektivet (2006/12/EG) som sedan första juli 2004 ersatte de två äldre direktiven 

(75/442/EEC)och (91/156/EEC). Anledningen till ersättningen är för att rådet och kommissionen 

ansåg att direktiv från 1975 har ändrats flera gånger på väsentliga punkter och för att skapa 

klarhet och överskådlighet bör det direktivet byta namn. Utöver namnbytet ville man även 

klargöra skillnaden mellan avfall och sådant som inte är avfall och skillnaden mellan återvinning 

och bortskaffande. Alla bestämmelser om hanteringen av avfall måste främst syfta till att skydda 

människors hälsa och miljön mot skadliga effekter som uppkommer i samband med insamling, 

transport, behandling, och deponering av avfall. För effektivisera avfallshantering inom 

gemenskapen behövs en gemensam terminologi och en definition av begreppet avfall. 

 

Man skulle kunna dela in direktivet (2006/12/EG) i fyra specifika grupper över hantering av 

avfall, definition, återanvändning/kvittbildning, transporter och sist special fallen.  

Direktiven, (2000/532/EC) Europeiska avfallskatalogen och direktivet om farligt avfall 

(2008/98/EG), faller in under rubriken Definition. Under rubriken Återanvändning eller 

Kvittbildning finns deponeringsdirektivet (1999/31/EC). I den tredje gruppen om Kontroller av 

avfallstransporter återfinns direktivet (93/259/EEC). Slutligen, Specialfall, här ingår bland annat 

hantering av avloppsslam.  
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Figur 4. EU:s Avfallramdirektiv (EuDA 2005) 

 

 

Nedan följer en kort sammanfattning för respektive direktiv och vilka användningsområden de 

kan tillämpas på och inte. Sammanställningen riktar sig mot avfall och användnings områden av 

avfall som är intressants ur ett muddrings- och förorenat sedimentperspektiv.  

 

1) Avfallet är indelat i olika kategorier baserar sig på EG-kommissionens beslut 

(2000/532/EC). Man skulle kunna beskriva direktivet (2000/532/EC) som en 

avfallskatalog som delar in avfall i olika kategorier i bilaga 1 ger exempel på vad som 

är avfall. I bilaga 2 är mer detaljerad för att kunna skilja ut vad som är farligt avfall. I 

detta direktiv sorteras muddermassor in under punkterna 17 05 05 och 17 05 06, 

klassificeringen sker utifrån om massorna är kontaminerade eller ej. Kontaminerade 

muddermassor under punkten 17 05 05 och övriga under punkten 17 05 06. 

2) Direktivet (2008/98/EG) om farligt avfall, ersatte den 12 december 2010 det gamla 

direktivet (91/689/EEC). Enligt direktiv definieras farligt avfall i form av dess 

egenskaper, giftigt, explosivt eller frätande. Den största skillnaden med det nya 

direktiv är att klassificeringen av avfall som farligt avfall bör ske på ett harmoniserat 

sätt inom gemenskapen och att man inom gemenskapen tar fram en lagstiftning för 

vad som ska klassas som farligt avfall. Dessutom att hantering av farligt avfall bör 

regleras av strikta specifikationer så att alla länder inom gemenskapen följer samma 

riktlinjer för hanteringen, för att i möjligaste mån undvika eller begränsa möjliga 

negativa effekter på miljön och människors hälsa till följd av olämplig hantering.  

 

Utifrån den lista av farliga ämnen som finns som bilaga till direktivet, kan man dra 

slutsatsen att muddrat material nästan aldrig eller mycket sällan klassas som farligt 

avfall då bakgrundshalterna inte överskrids. 

 

3) Deponeringsdirektivet (1999/31/EC). Syftet med direktivet är att förebygga och 

minska alla negativa effekter på miljö som fyllnadsmaterial kan orsaka. Genom 

direktivet har strängare tekniska krav på avfall och deponier verkställts. Direktivet 
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definierar även de olika kategorierna av avfall (kommunalt avfall, farligt avfall, 

skickade avfall och inerta avfall) och gäller för de tre olika typerna av deponier, 

deponier för farligt avfall, icke farligt avfall och deponier för inert avfall. Direktivet 

tar upp hur muddermassor som har deponerats på land skall hanteras för att minska 

negativa effekter på miljön exempelvis att deponi platsen måste ligga ovan 

grundvattennivån.  

 

Direktivet gäller inte om man vill sprida slam från muddringsverksamheter eller 

deponera icke förorenat material från exempelvis stenbrott. Eller om man vill lägga 

upp mindre mängder icke-farligt muddermassor utefter en mindre vattenväg. 

 

4) Direktivet(93/259/EEC) om kontroller av avfallstransporter. Övervakning och 

kontroll av avfallstransporter inom en medlemsstat är ett nationellt ansvar, men de 

nationella systemen för övervakning och kontroll av avfallstransporter inom en 

medlemsstat bör uppfylla minimikrav för att säkerställa en hög skyddsnivå för miljön 

och människors hälsa. Förordningen organisera övervakningen och kontrollen av 

avfallstransporter på ett sätt som tar hänsyn till behovet av att bevara, skydda och 

förbättra kvaliteten på miljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Stefan Crone (Haparande sep.2010) 
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4.2 Svensk miljölagstiftning  
 

Den svenska miljölagstiftningen utformades i huvudsak mellan 1969-1973. Grundidéerna från 

den tiden är fortfarande densamma, men man har gjort många ändringar. Den centrala 

miljölagstiftningen finns sedan den 1 januari 1999 samlad i en miljöbalk (SFS 1998:808), 

miljöbalken är den svenska ramlag som syftar till att främja en hållbar utveckling och till att 

modernisera och uppdatera svensk miljölagstiftning i enlighet med de förändringar som sker. 

Miljöbalken har sin utgångspunkt i ett antal av grundläggande internationella principer, bland 

annat försiktighetsprincipen, principen om att förorenaren ska betala, produktvalsprincipen samt 

principer om hushållning, kretslopp och lämplig lokalisering av verksamhet och åtgärder 

(Naturvårdsverket (b) 2009).  

 

Muddring och föroreningar i sediment regleras i första hand genom miljöbalken (MB) men även 

av bestämmelser i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), 

medan efterbehandling/dumpning av muddermassor behandlas både i miljöbalken, 

avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd samt i förordningen (2001:512) om deponering av avfall 

(Naturvårdsverket (c) 2008). Tidigare har nästan alla verksamheter i vatten krävt tillstånd från 

Miljödomstolen men sedan 15 maj 2007 räcker det för vissa mindre omfattande 

vattenverksamheter med en anmälan till Länsstyrelsen (Länsstyrelsen 2006). I miljöbalkens 11:e 

kapitel definieras vilka typer av vattenverksamheter som omfattas av lagstiftningen. I 

bestämmelserna finns även några undantag från tillstånds- och anmälningsplikten. Vissa 

verksamheter är undantagna därför att de prövas enligt annan lagstiftning. Några exempel på 

verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan är:    

1. Vattenverksamheter där det är uppenbart att verksamheterna inte skadar vare sig 

allmänna eller enskilda intressen.  

2. Fisk- och kräftodlingar, som prövas enligt 9 kapitlet miljöbalken  

3. Anläggningar för utvinning av värme genom slutna värmeutvinningssystem. 

(Observera att detta undantag inte gäller användning av havs- eller sjövatten för 

produktion av kyla.)  

Naturvårdsverket är den myndighet med det centrala ansvaret för tillsynsvägledningen 

beträffande vattenverksamhet medan länsstyrelsen utövar den operativa tillsynen enligt MB 

(Strömberg, R. 2000/11). 

Tabellen nedan återger de lagrum som är aktuella i samband med vattenverksamhet och 

efterbehandling av muddermassor. 
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Tabell 4. Sammanställning av prövningsplikt och krav på samrådsförfarande för vattenverksamhet främst för 

muddring och efterbehandling av muddermassor (Miljöbalken, Naturvårdsverket (b) 2009) 

    Verksamheter Lag                        

(Kapitel och paragraf) 

Tillstånd eller Samråd 

Grundläggande 

förutsättning 

Mb 2kap Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap. ska alltid tillämpas. 

Enligt dem ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd utföra 

de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

 LSV 2 kap. 1 § Verksamhetsutövaren måste förfoga över vattenområdet genom 

äganderätt. 

 MB 11kap 6§ Verksamheten får endast bedrivas om fördelarna av verksamheten 

från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna och 

skadorna och olägenheterna av den. 

 MB 11kap 7§ En planerad vattenverksamhet får heller inte medföra att andra 

verksamheter som berör samma vattentillgång försvåras. 

Muddring LSV 2kap 5§ Den som är beroende av att vattenförhållandena får utföra 

resningar för att bibehålla vattnets djup. 

 MB 4kap 8§ Ett grundläggande skydd för ett antal geografiskt angivna områden 

med stor utbredning som är av 

riksintresse, för sina natur-, och kulturvärden. Användning av mark 

och vatten för verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd 

enligt 7 kap 28 a § MB 

och som kan påverka ett Natura 2000-område får komma till stånd 

bara om ett sådant tillstånd har lämnats. Det innebär att frågan 

om tillstånd till muddring eller dumpning av muddermassor inom 

ett Natura 2000-område måste prövas enligt både 7 kap MB och 

respektive tillståndskapitel 9, 11 eller 15 kap. MB. 

 MB 7 kap 18§ Om tillstånd ej har lämnats enligt MB krävs dispens från 

strandskyddet om verksamheten kommer att försämra livsvillkoren 

för växter och djur 

 MB 11 kap Tillstånd krävs, dispens på tillstånd kan fås om det är uppenbart att 

varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Om fiskar kan 

komma till skada skall muddrings arbeten anmälas till 

Länsstyrelsen. 

 MB 12kap 6§ Samrådsplikt krävs om natur och miljö ändras väsentligt och om 

tillstånd och anmälan inte behövs enligt MB 

 MB 14kap Hantering av kemiska produkter 

Deponering av 

massor på land 

LSV 2kap 6§ Om underhållsmuddring skett enl. LSV 2kap 5§, får rensmassorna 

läggas upp på närmsta strand. Förutsatt att inga olägenheter för 

allmänheten eller enskild  

 Förordningen 

(2001:512) om 

deponering av avfall 

18§ 

En deponi skall planeras där den inte är utgör någon allvarlig risk 

för miljön med beaktande av: 

1.avstånd från tätort, vattenområden, naturområden mm. 

2.förekomst av ytvatten, grundvatten och kustvatten 

3.de geologiska och hydrologiska jordegenskaper runt deponin 

4.risk för översvämning, jordskred/snöskred eller sättningar 

5.skydd av natur- och kulturvärden 
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 MB 7kap 18§ Om tillstånd ej har lämnats enligt MB krävs dispens från 

strandskyddet om verksamheten kommer att försämra livsvillkoren 

för växter och djur 

 MB 9kap    
Förordningen (SFS 

1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd  

MB 9kapitlet behandlar miljöfarligverksamhet. Uppläggning av 

muddringsmassor är miljöfarlig verksamhet och omfattas av 

tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt 9 kap 6 § MB, beroende 

på om föroreningsrisken bedöms som ej ringa respektive ringa. Det 

är ett anmälningsärende till den kommunala nämnden för miljö- 

och hälsoskyddsfrågor om föroreningsrisken anses som ringa. Ett 

tillståndsärende till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om 

föroreningsrisken ej ringa. 

 MB 12kap 6§ Samrådsplikt krävs om natur och miljö ändras väsentligt och om 

tillstånd och anmälan inte behövs enligt MB. 

Deponering av 

massor i 

vattenområden 

MB 9kap    
Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (SFS 

1998:899) 

MB 9kapitlet behandlar miljöfarligverksamhet. Tillståndsplikt eller 

anmälningsplikt beroende på om föroreningsrisken bedöms som ej 

ringa respektive ringa. Om tillstånd söks till muddring kan 

Miljödomstolen även pröva tippning enligt 21kap 3§ MB  

 MB 12kap 6§ Samrådsplikt krävs om natur och miljö ändras väsentligt och om 

tillstånd och anmälan inte behövs enligt MB. 

 MB 7kap 18§ Om tillstånd ej har lämnats enligt MB krävs dispens från 

strandskyddet om verksamheten kommer att försämra livsvillkoren 

för växter och djur 

Deponering av 

massorna som ett 

led i 

vattenverksamhet 

MB 11kap Tillstånd krävs för att uppföra exempelvis en vall eller en pir. (I 

kap 11skiljer man på vattenverksamhet §2 och vattenanläggning 

som definieras i §3. Vattenverksamhet avser åtgärder i och med 

vatten medan vattenanläggning avses en sådan anläggning som 

har kommit till genom vattenverksamhet (MB kap.11)) 

 MB 9kap MB 9kapitlet behandlar miljöfarligverksamhet. Tillståndsplikt eller 

anmälningsplikt beroende på om föroreningsrisken bedöms som ej 

ringa respektive ringa. Om tillstånd söks för byggande i vatten kan 

Miljödomstolen även pröva den miljöfarliga verksamheten enligt 

21kap 3§ MB 

 MB 12kap 6§ Samrådsplikt krävs om natur och miljö ändras väsentligt och om 

tillstånd och anmälan inte behövs enligt MB. 

 MB 7kap 18§ Om tillstånd ej har lämnats enligt MB krävs dispens från 

strandskyddet om verksamheten kommer att försämra livsvillkoren 

för växter och djur 

Dumpning MB 15kap 31§ Enligt MB är det förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges 

sjöterritorium och ekonomiska zon, enligt bestämmelser i MB 

klassas massor som avfall. 

 MB 15 kap 33§ Regeringen eller Naturvårdsverket kan ge dispens från förbudet 

mot dumpning i 15 kap 31 §, även Miljödomstolen kan pröva 

frågan om dispens från dumpningsförbudet. 

 Avfallsförordningen 

46§ 

Enligt 46 § i Avfallsförordningen prövas frågor om dispens från 

dumpningsförbudet av Naturvårdsverket eller av Miljödomstolen 

vid tillståndsprövning. 

 

 

Svensk lagstiftning om dumpning av marint avfall 

För dumpning i vatten gäller enligt 15 kap 31 § MB att avfall inte får dumpas inom Sveriges 

sjöterritorium och ekonomiska zon, vare sig som fast ämne, vätska eller gas (Miljöbalken). 
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Avfall får inte heller dumpas från svenska fartyg eller flygplan i öppet hav. Dispens från 

dumpningsförbudet kan enligt 15 kap 33 § MB medges i det enskilda fallet om avfallet kan 

dumpas utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Dumpningen ska endast prövas enligt 

dispensbestämmelserna i 15 kapitlet 33 §. En sådan dispens skall avse viss mängd avfall samt 

tiden, platsen och sättet för dumpningen. Länsstyrelsen blir sedermera tillsynsmyndighet för 

dumpningen (Naturvårdsverket (b)2009).  

Det går inte att ersätta en dispens enligt 15 kapitlet MB med ett tillstånd enligt 9 kapitlet MB 

(Naturvårdsverket (c) 2009). Beroende på om prövningen görs enligt 9 kapitlet eller om den görs 

enligt 15 kapitlet MB kan det leda till olika resultat och givetvis i slutändan medföra betydande 

följder för miljön. Det är i de flesta fall inte ens möjligt att pröva dumpning av muddermassor 

enligt 9 kapitlet. Utifrån domar dömda av miljödomstolen får muddring och dumpning av massor 

endast ske under perioden 18 september till och med 20 mars (Naturvårdsverket (b) 2008). Innan 

deponeringen kan påbörjas skall området för dumpningen först ekolodas, sedan skall massorna 

spridas jämt över området och dokumenteras med lägeskoordinater vid varje deponeringstillfälle. 
 

Naturvårdsverket brottas dagligen med dispens förfrågningar om att få dumpa muddermassor på 

platser som inte är lämpliga för dumpning och dispenser för att kunna använda muddermassor 

för exempelvis vid utbyggnad av kajer, många anläggningsändamål saknar tillräckliga 

försiktighetsmått, enligt Naturvårdsverket. Ett exempel på där man enligt Naturvårdsverket har 

tappat försiktighetsmåttet, är vid nyttjande av muddermassor tillsammans med stabiliserings- och 

solidifieringsmetoder för anläggningsändamål (Naturvårdsverket (c)2009). Här anser 

Naturvårdsverket att metoderna inte uppfyller kraven, då de ännu inte är färdigutvecklade och 

avsedda för anläggningar som står i konstant kontakt med vatten.  I vissa av de fallen där man 

har sökt om dispens för dumpning på olägliga platser har de förekommit att den sökande har 

föreslagit att dumpa ytterligare material/avfall på platserna ifråga som en form av skyddsåtgärd 

(Naturvårdsverket (c)2009).  

Länsstyrelsen som tillhanda den operativa tillsynen av deponier och ger råd hur efterbehandling 

av muddermassor bör ske på bästa miljömässiga sätt. Har i samband med prövning av 

vattenverksamhet i Stockholms skärgårds hamnar, har Länsstyrelsen föreslagit att flytta 

förorenade sediment till djuphålor med ackumulationsbottnar för att sedan låta den naturliga 

sedimentationen täcka över de flyttade sedimenten. Detta efterbehandlings alternativ är ett av de 

vanligaste av de alternativen som brukar föreslås vid olika vattenverksamhetsärenden till 

exempelvis när hamnar ska muddras av olika anledningar.  

 

Svensk lagstiftning om deponering av muddermassor 

Enligt Länsstyrelsen skall rena muddermassor behandlas enligt resurshushållningsprincipen i 2 

kap MB, vilket innebär att de i första hand skall nyttiggöras (Länsstyrelsen 2006). Kvittblivning 

bör endast ske om alla tänkbara möjligheter är uteslutna, om det förfaller sig så bör kvittblivning 

av muddringsmassorna hanteras på det bästa tekniskt möjliga sätt och det skall dessutom vara 

miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.  

Vid muddring av insjöar, vattendrag och av stora delar av Östersjön, bör man generellt ta upp 

muddringsmassor på land och sprida de väl i terrängen (Länsstyrelsen 2006). Om 

muddringsmassorna tas upp på land ska de placeras på fastmark ovan vattenlinjen vid högsta 
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förutsebara vattenstånd så att massorna inte kan spolas bort t eller på annat sätt skadar miljön, för 

om man har placerat deponin under vattenlinjen vid högsta förutsebara vattenstånd klassas det 

enligt lagen som dumpning. På de platser som är godkända för deponering av muddermassorna 

ska massorna spridas jämt över dumpningsområdet och dokumenteras med lägeskoordinater vid 

varje deponeringstillfälle (Naturvårdsverket (b) 2008). Muddringsmassorna skall inte heller 

placeras i miljöer som är värdefulla för natur-, kulturhistoriskt eller för friluftslivet. Vid 

muddringen måste man även ta hänsyn till eventuella vrak, försvarsverk, boplatser eller andra 

fornlämningar då de skyddas av kulturminneslagen(1988:950), ibland till och med finansiera 

arkeologiska undersökningar av platsen för att fastställa att inte fornlämningar förstörs av 

verksamheten. Observera att deponering kan kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna, 

ibland även bygglov. 

 

Svensk lagstiftning om marint avfall 

Med avfall avses enligt 15 kap 1 § miljöbalken ”varje föremål, ämne eller substans som ingår i 

en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 

med”. Definitionen bygger på EU:s avfallsdefinition från direktiv (75/442/EEG) om avfall, detta 

direktiv är sedan en tid tillbaks ersatt med EU:s avfallsdefinition (2006/12/EG), 

avfallsdefinitionen är gemensam för hela EU och ska därför ”tolkas i ljuset av EG-domstolens 

praxis”(Naturvårdsverket (c) 2008). Definitionen av avfall inom svensklagstiftning är betydligt 

vidare sedan EU-inträdet. I och med EU:s definition av avfall påverkar inte ekonomiskt värde, 

användning eller återanvändning definitionen för om något är avfall eller inte. Enligt den 

svenska avfallsförordningen (SFS 2001:1063) klassas muddermassor som avfall. I bilagan till 

avfallsförordningen sorteras muddermassor in under punkten 17 05 05 (kontaminerade 

muddermassor) eller punkten 17 05 06 (alla övriga muddermassor). 

Det är viktigt att avfall klassas rätt för att miljöbestämmelserna skall kunna tillämpas 

(Naturvårdsverket (a) 2009). Klassningen är bland annat grunden för ett säkert omhändertagande 

av avfallet enligt avfallsförordningen, men styr också tillståndsansökan för hur vissa avfall ska 

deponeras. 

För att kunna klass bestämma avfall med okänd sammansättning (blandat avfall, bygg- och 

rivningsavfall, uppgrävda massor från förorenade områden m.fl.) krävs någon typ av information 

exempelvis ursprung (Naturvårdsverket (a) 2009). Informationen om ursprunget kan också 

behövas för att förklara och motivera val av avfalls kod för tillsynsmyndigheten vid avfalls 

klassning.  

 

Svensk lagstiftning om förorenade områden 

Kraftigt förorenade mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska inspekteras och saneras av 

den eller de verksamhetsutövare som orsakat föroreningarna (MB 10kap 1§). Enligt MB 2 kap 8 

§ är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada 

eller olägenhet för miljön skyldig att avhjälpa detta tills dess att skadan eller olägenheten upphör 

i den omfattning som kan anses skäligt enligt MB 10 kap (Miljöbalken).  
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Efterbehandlingsansvaret innebär att den som är ansvarig skall i skälig omfattning utföra eller 

bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka skador eller 

olägenheter för hälsa och miljö (MB 10kap 4§). När man skall bedöma vilka skyldigheter den 

ansvarige hade för att förhindra framtida skadeverkningar skall man ta hänsyn till hur lång tid 

som har förflutit sedan föroreningen ägde rum. Om det visar sig att verksamhetsutövaren endast 

haft ringa inverkan på föroreningsgraden skall det också vägas in i bedömningen. Alla ingrepp 

och verksamheter som har haft inverkan på föroreningar i miljön efter 1 juli 1969 ses som 

ansvariga. Som verksamhetsutövare eller ägare av fastigheten/området har man skyldighet att 

underrätta tillsynsmyndigheten om man befarar föroreningar som kan medföra skada eller 

olägenhet för hälsa och miljö (MB 10kap 9§). Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på 

efterbehandlingsansvar. 

Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta 

efterbehandling av förorenad fastighet, mark- eller vattenområde går efterbehandlingsansvaret 

över till den som har förvärvat fastigheten och som vid förvärvet kände till föroreningarna, eller 

borde ha upptäckt dem till att bli ansvarig för utredningar och utförande av 

efterbehandlingsarbeten (MB 10kap 3§). Detta gäller dock bara vid förvärv efter 31 december år 

1998. Även den som inte har haft något att göra med en tidigare förorenande verksamhet och 

som inte av andra skäl kan göras ansvarig för efterbehandling kan genom egna aktiviteter t ex 

grävning eller muddring, utlösa en risk för förorening i ett område. Vederbörande blir därmed 

utövare av miljöfarlig verksamhet och skyldig att vidta skyddsåtgärder. Om det finns flera 

ansvariga delas efterbehandlingsansvaret solidariskt mellan verksamhetsutövarna (MB 10kap 

6§). 

Sveriges nya havsmiljömyndighet                                                                                           

Efter propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170) ansåg regeringen 

att det fanns ett behov av en central förvaltningsmyndighet för havs- och vattenmiljöfrågor 

(Regeringskansliet 2009). Den nya havsmiljömyndigheten Havs- och Vattenmyndigheten ska 

stärka och effektivisera arbetet för bra miljö i hav och vatten. Arbetet med vattenmiljöfrågor har 

ökat i omfattning under senare år och kommer fortsatt att öka, bland annat till följd av EG:s 

ramdirektiv för vatten (2000/60/EC), EG:s marina direktiv (2008/56/EC) och HELCOM:s 

aktionsplan för Östersjön. Den nya Havs- och vattenmyndigheten kommer blanda annat att 

ansvara för; 

* ärenden beträffande dumpning till havs dock kommer dispensansökningar hanteras av 

länsstyrelserna, 

* miljöövervakning  av hav och sötvatten (undantaget miljögifter), områdesskydd och 

åtgärdsprogram för hotade arter samt för arbetet med främmande och invasiva akvatiska arter, 

* central vägledning/tillsynsvägledning enligt miljöbalken när det gäller 

vattenskyddsområden, enskilda avlopp och vattenverksamhet och även stödja 

Naturvårdsverket och andra myndigheter i vattenrelaterade prövnings- tillsyns- och 

processuella frågor, 

* samordnande och vägledande arbetet inom vattenförvaltningen. 
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5. Diskussion 
 

Följande punkter är något som jag har funderat över när jag sammanställde den här rapporten. 

Och dessa kommer att ligga till grund för den kommande diskussionen. 

 Varför strider svensk- samt EU-lagstiftning mot Londonkonventionen, HELCOM och 

OSPAR-konventionen. 

- I konventionen står det att dumpning av muddermassor till havs är tillåtet om 

föroreningshalten inte överstiger bakgrundshalten. I lagstiftningen (86/278/EEC) 

och (SFS 2001:1063) klassas muddermassor som avfall eventuellt farligt avfall. 

 

 Det finns flera organisationer som kartlägger och mäter föroreningar i sedimenten men 

så få som verkligen agerar handlingskraftigt i frågan 

 

 Aktörer som säger att de inte arbetar med muddringsfrågor, men deras frågeställningar 

kan kopplas till förorenade sediment, varför är de inte mer benägna att påverka 

situationen? 

 

 Vilka aktörer har möjlighet att agera i frågan, föra upp den till EU-kommissionen som 

verkar vara den som har sista ordet. 

  

 Varför ligger nästan all fokus på mångfalden?  

- Växt- och djurlivet borde väl må bättre om miljön de levde i var giftfri? 

 

 Vem betalar? 

-  Hur hanterar man förorenade områden som inte direkt ligger inom ens eget 

territorium och under vattenytan. Och vem ska betala om man inte kan härleda 

källan till föroreningen då miljögifter kan transporteras långa sträckor med hjälp 

av vattenflödet? 

 

5.1  Aktörer 
 

Aktörer med fokus på att mäta och kartlägga föroreningar. 

 

Många av de kontaktade organisationerna både nationella, regionala, transnationella, statliga och 

ideella kände till problemen i Östersjöns med förorenade sediment men endast ett fåtal arbetade 

aktivt och direkt inriktat mot frågeställningen. De jag har klassat som aktiva är aktörer som hade 

någon typ av åtgärdsplaner/ riktlinjer för hur hanteringen av förorenade sediment bör skötas och 

vilka områden som är mest utsatta. Men först måste ett gemensamt beslut fattas för vilka 

områden som bör prioriteras, det görs via mät studier och kartläggningar av riskområden och det 

sköts ofta av EU. 

 

Utifrån ett helhets begrepp satsar EU på att kartlägga vilka farliga ämnen som återfinns vart och 

hur halterna har förändrats genom århundraden. Genom att kartlägga vilka områden som ligger 

inom riskzonen för att vara direkt ohälsosamma för både vattenorganismer och natur. Via 

kartläggning har man möjlighet att härleda föroreningskällan och eventuellt tillgripa åtgärder för 

att stoppa punktutsläppen. Vid själva kartläggningsfasen av förorenade områden har bland annat 

de svenska instanserna SGU och SMHI rapporterat både till svenska myndigheter, HELCOM 
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och EU-kommissionen om vilka föroreningar och i vilka koncentrationer som finns i Östersjön. 

Och det är just svenska aktörer som står för stora delar av det utredande materialet. Under de 

veckorna som jag har lagt ner på att kartlägga och kontakta transnationella aktörer har jag stött 

på många, Nej tyvärr men kontakta gärna HELCOM i denna fråga. Tror de verkligen att 

HELCOM utför allt själva, i många fall rapporterar myndigheter från respektive medlemsland de 

värden som de har uppmätt inom sin ekonomiska zon till just HELCOM. 

 

En av de världsomspännande organisationerna som arbetar för världens hav är International 

Council for the Exploration of the Sea (ICES) som dessutom har en expertgrupp inom marina 

sediment (WGMS) som bland annat arbetar med frågor om hur muddring påverkar den biologiska 

mångfalden och havets ekosystem samt ekotoxikologi. ICES står för många av de rapporter som 

sedan EU-kommissionen grundar sina beslut på. 

 

Ytterligare en kategori av organisationer som agerar i frågan och har kommit ett steg längre från 

kartläggning och insamling av mätdata är hamnorganisationer. Här arbetar man aktivt och 

handfast med att muddra hamnar och hamninlopp, det görs ur både ett underhållsperspektiv, 

utbyggnadssyfte men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Hamnar runt om i Europa har gått 

samman och skapat nätverk och hamnorganisationer typ IMO, ESPO, BPO för att dels kunna 

följa och upprätt hålla de lagar och förordningar som ratificeras men även för att sprida och 

hämta idéer för att kunna effektivisera verksamheten. En organisation som ligger långt fram i 

diskussionen om att kunna ta till vara på de förorenade muddermassorna på ett ekonomiskt 

hållbart sätt är European Dredging Association. Dredging Association arbetar med alla typer av 

muddringsarbeten, agerar aktivt i EU-lagstiftning om hur man skall tolka avfallsförordningen. 

Detta anser jag hjälper till att driva på EU att ta fram en lagstiftning som är gemensam för alla 

medlemsländer samt att den gamla och förlegade lagstiftningen blir mer uppdaterad och 

möjliggör återvinning av naturmaterial på ett mer effektivt sätt. 

 

Jag förstår att det varierar mycket från land till land hur mycket resurser som kan satsas på att 

vidta åtgärder för att bli av med föroreningarna. Men att det är så många, svenska- som 

internationella aktörer som anser att förorenade sediment massor ger minst skada där de ligger på 

botten, bådar inte gått för Östersjöns framtid. 

 

Det som förvånar mest är att många av de största globala aktörerna som arbetar direkt för EU-

kommissionen inte alls har några program för just förorenat sediment och hur man ska behandla 

områdena. En anledning till att det finns så få program för förorenat bottensediment är troligen 

prioriteringen av andra problem, främst övergödning- och mångfaldsproblem i Östersjön. 

 

Vilka aktörer kan påverka EU-kommissionen? 

När jag la upp min strategi för hur och vilka aktörer jag skulle kontakta utgick jag från att ta med 

så många aktörer som möjligt med myndighets anknytning. Dels för att ta reda på hur respektive 

land arbetar med frågor som berör förorenat sediment och hur de agerade i frågan. Om till 

exempel hade tillstatt någon extern expertgrupp eller myndighet som skulle arbeta aktivt med 

föroreningssituationen i Östersjön, och då främst inom farliga ämnen som ackumuleras i 

bottensedimenten och hur de ska agera i frågan om dumpning av marint material till havs. Och 

om materialet som deras expertgrupp tagit fram används för att driva på och/eller påverka det 

slutgiltiga beslutsfattande organet, EU-kommissionen i exempelvis mer omfattande ramdirektiv 

för utsläpp av farliga ämnen till recipienten. Av de aktörer jag kontaktade återfinns bland annat 
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svenska Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet, Ymparisto, UNEP, OECD, IMO, IES och 

EEA. 

Det jag inte tänkte på var att myndigheter inte agerar utanför sin ram, de är ingen 

opinionsväckande aktör. Deras roll i det hela är att återspegla och kräva det som direktivet avser, 

på sin höjd kan de rapportera om lagstiftningen inte lämpar sig för den miljöpolitik som de 

bedriver i sitt land.  

Bland de länder som har haft det svårt att tillämpa EU-lagstiftningen är Sverige. Vi har dessutom 

blivit dömda i EG-domstolen för att inte följa EU-lagstiftningen fullt ut. Stort antal av domarna 

är på grund av att Sverige förbjuder kemikalier de anser vara för giftiga för att få hanteras eller 

säljas i Sverige.  

Vill man väcka debatt i frågan skall miljörätts organisationer kontaktas, exempelvis; Greenpeace, 

WWF, Naturskyddsföreningen. Dessa aktörer agerar utifrån ett biologiskmångfaldsperspektiv, de 

ser framför allt till att stoppa alla verksamheter som kan påverka livsmiljöerna i havet. 

Greenpeace ses ofta i samband med HELCOM:s ministermöten där de ofta demonstrerar för att 

påvisa att aktionsplanen är för svag och att Östersjön kommer att dö. Det som kan vara lite 

problematiskt med miljörätts organisationer är deras orubbliga inställning till att bevara 

mångfalden och naturen till varje pris inte alltid går hand i hand med vattenverksamheters 

inställning till muddringsarbeten och efterbehandlings alternativen. 

Om man anser att dumpningstillstånden är för stränga och att lagstiftningen bromsar 

verksamhetsutvecklingen är muddringsbolagens organisation European Dredging Association, en 

aktör som driver lagstiftnings frågor mot EU. Det hävdar att om lagstiftningen blir strängare och 

skulle förbjuda dumpning av muddermassor till havs blir det omöjligt att utföra ekonomiskt 

hållbara muddringsarbeten. 

 

Stoppa redan vid föroreningskällan 

 

När man frågar runt bland olika beslutsfattande aktörer om hur ett vidare arbete för att minimera 

riskerna med förorenat sediment skulle kunna utarbetas möts man av en total tystnad. Att ta upp 

på land och deponera muddermassorna är extremt oekonomiskt och att miljömuddra så stora 

arealer innebär stora mängder natur material som på något viss måste omhändertas och vem är 

villig att betala allt det då ansvaret ligger på alla länder runt om Östersjön. Detta leder mina 

tankar osökt in på hur arbetet har framför lupit med the Baltic Sea Action Plan (BSAP). 

Åtgärdsplanerna är inriktade på att stoppa föroreningarna redan vid källan istället för att rena det 

som redan är förorenat. För att kunna rena Östersjön måste man börja med steg ett och det 

innebär att informera och klargöra för hur viktigt det är att kontrollera utsläppen, för om man 

hela tiden sprider ut nya föroreningar kommer det att vara resultatlöst att man sanerar ett område 

som kommer att vara förorenat igen om ett par årtionden. Man måste även informera vilka 

ämnen som är skadliga och vilka effekter de har på ekosystemet. Om man inte känner till 

följderna med utsläppen är det lätt att man inte bry sig om att ta reda på föroreningen på rätt sätt. 

 

I min dröm skulle dessa mätvärden användas för att uppmärksamma och påverka beslutsfattarna 

om vad som verkligen måste göras. På något sätt måste ytor av förorenat sediment tas om hand, 

om man väljer att rena sedimenten ombord på muddringsverket för att sedan dumpas tillbaka till 
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havs eller om det tas upp på land för deponi eller används för hamnkonstruktioner. Alla 

alternativen är bättre än att invänta naturlig övertäckning av förorenad sedimenten som kräver ett 

”rent” sedimentlager på minst 0,5 m över de förorenade sedimenten för att kunna bortse från 

efterbehandling. Det man ska tänka på är att sedimentationshastigheten varierar grovt mellan 

0,05-1,7 cm/år ny sediment byggs upp varje år (Naturvårdsverket 2003). Då skall man även 

beakta att övertäckningen kan störas genom vattencirkulation under vår och höst samt av 

båttrafik eller vågrörelser även tidvatten kan medföra störningar i strandnära zoner 

(Naturvårdsverket 2003). Det går därför inte att med nuvarande kunskaper ge ett generellt svar 

på frågan hur lång tid det tar innan ett förorenat sediment är täckt av tillräckligt mycket naturligt 

icke förorenat material för att förhindra läckage av föroreningar. 

 

En annan invändning som myndigheterna använder sig av för att kunna avskriva eventuella 

muddringsåtgärder är att kostnaden för muddring och efterbehandling är mycket dyrt och 

metoderna som finns för efterbehandling inte är tillräckligt beprövade. Och skulle 

muddermassorna innehålla föroreningar anses det inte duga som fyllnadsmassor i hamnar.  

Att låta naturen ha sin gång och invänta en naturlig överteckning av det förorenade lagret kan 

innebära en långväntan. Sammantaget är det viktigt att inte betrakta sediment som en slutstation 

för föroreningar. Svårnedbrytbara ämnen kan fortsätta att läcka ut i hundratals år. 

 

5.2 Lagstiftning 
 

EU-lagstiftning och svensk lagstiftning strider mot globala konventioner 

 

Då ramdirektiv exempelvis EU:s avfallsdirektiv (2006/12/EG) och EU:s vattendirektiv 

(2000/60/EG) samt det marina direktivet (2008/56/EG), bygger på en ram har varje enskilt land 

som ratificerat direktivet rätt att tolka lagstiftningen inom dess ram. 

 

Detta innebär att lagstiftningen inte blir likvärdig för alla, eftersom varje enskilt land kan tolka 

och införa egna specifika restriktioner för exempelvis hur muddring och bortskaffning av 

muddermaterial skall hanteras på bästa sätt för att minimera riskerna för hälsa och miljö. 

Dessutom anser jag att tillföra fler definitioner och riktlinjer inte klargör saker och ting utan gör 

att lagstiftningen blir ännu luddigare och ger plats för fler tolkningar. 

 

Avfallsdirektivet (2006/12/EG) och dess definition av avfall är inskränkt och ensidig, den tar inte 

hänsyn till materialets egenskaper som i fallet med muddermassor lika väl skulle kunna klassas 

som naturresurser. Så länge direktivet bara ser till funktionalitet av avfall kommer det att innebär 

att muddrat material alltid kommer att klassas som avfall. I enlighet med EU:s avfallsdefinition i 

direktivet (2006/12/EG) och den svenska miljöbalken 15kap 1§ samt den svenska 

avfallsdefinitionen(SFS 200:1063) klassas muddermassor som avfall. Dessutom enligt 15 kap 31 

§ MB får avfall inte dumpas inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon, vare sig som 

fast ämne, vätska eller gas. 

 

Beträffande direktivet av farligt avfall och den europeiska avfallskatalogen så tycker jag att det 

inte är tillräckligt klart för hur åtskillnaden av icke-kontaminerade muddermassor och 

muddermassor som innehåller farliga ämnen görs då det inte finns gränsvärden för farliga ämnen 

definierade.  
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För marinamuddringar borde internationella havskonventioner (Londonkonventionen) och 

regionala konventioner (OSPAR, HELCOM och Barcelona) tillämpas och för inre muddringar 

(muddringar som sker i sjöar och flodmynningar) borde ramdirektiven för avfall tillämpas. Då 

det står skrivet i Londonkonventionens artikel 11 i bilaga 1(1996 protokoll) att industriellt avfall 

inte kan tillämpas på en blandning av materia, exempelvis avloppsslam. Dessutom har det vid 

rådgivande möte av parterna i Londonkonventionen framgått att ”Inom ramen för London 

konventionen 1972, avtalsslutande parterna har erkänt att muddrat material, kan på grund av sina 

egenskaper, kan hanteras separat från avfall”  

 

En anledning till varför lagstiftningen blir haltande i frågor som rör dumpning av avfall till havs 

är att flertalet kuststater runt Östersjön inte är part till 1996 års protokoll (direktivet (2009/109)). 

Maj 2010 hade protokollet totalt 37 parter, bland dessa återfanns Danmark, Sverige och 

Tyskland, men inte övriga Östersjöstater, samt Norge. 

 

Borde man då inte inom EU arbeta mer målinriktat för att ta fram en gemensam lagstiftning för 

hur man ska ta hand om muddermassorna, oavsett om det är rena eller kontaminerade. 

 

 

Ansvariga/ vem betalar? 

 

Ibland är det svårt att hitta den som är ansvarig för utsläppen och som är villiga att ta på sig 

ansvaret och sedan fullfölja efterbehandlingsåtgärder för att minimera riskerna med 

föroreningarna som ansamlats på botten. Efter att ha studerat en rad olika organisationers 

inställningar till förorenat sediment, får man en känsla av att det är den sista åtgärden man vill 

tillgripa och att ”miljömuddra” inte löser några problem, åtminstone inte med dagens 

lagstiftning, muddringstekniker och efterbehandlingsalternativ. 

 

För sanering av förorenade landområden har man kommit längre, här går man hårt på linjen med 

att Polluter Pays Principle, förorenaren betalar. Man ser först till sina egna föroreningskällor, 

gamla som nya, då utsläpp på markområden inte har så stora spridnings arealer och utsläppen 

består oftast av en dominerande förorening. I och med att utsläppen inte transporteras så långt 

från källan, vet man att största delen av föroreningarna härstammar från industrier inom eget 

territorium. Däremot för sanering till havs är det inte alltid lika enkelt, men då arter och 

livsmiljöer, näringsämnen och miljögifter inte känner några nationsgränser och många mänskliga 

aktiviteter rör sig mellan länder, blir det därför nödvändigt att vi förvaltar våra resurser 

gemensamt. Ett första steget mot ett gemensamt samarbete mellan Östersjöländerna är gjort i och 

med att de flesta länder runt Östersjön har ratificerat konventioner som HELCOM och EU:s 

strategi för Östersjöregionen och att många av de framtagna EU-direktiven har fått gehör. 

 

Då vissa risk områden ligger i direkt anslutning till hamnar och industrier intill kusterna är det 

lätt att härleda utsläppskällorna till just dessa verksamheter. I många fall är föroreningarna direkt 

orsakade av hamnar, industrier och kommuner och där har de ändå har tagit på sig ansvaret att 

sanera risk områdena.  I de fallen som hamnar har muddrat anser jag att muddringen till största 

del utförs ur ett ekonomiskt intresse. I vissa fall kan jag förstå de hamnar som anser att de inte är 

skyldiga att bekosta muddringen själva, och att pengarna som det skulle kosta att utföra 

muddringen istället kan användas för ökad konkurrenskraft. Då de en viss del av föroreningarna i 

sedimenten kan vara från uppströms aktiviteter, typ jordbruk, massaindustrier och storstäder är 

det inte mer än rätta att ansvaret delas solidariskt mellan hamnar och uppströms aktiviteter. 
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Varför sådana skillnader i lagstiftningen inom saneringsfrågor? 

 

Skillnader för riskbedömning av förorenad mark och förorenade sediment är framför allt 

spridningsvägar och exponeringsvägar. 

En tänkbar orsak till varför efterbehandlingar av markområden går före efterbehandling av 

havsbottnar är exploateringen av nya bostadsområden. Då många av de gamla industritomterna 

ligger naturskönt och i nära anslutning till vattendrag och lämpar sig väl både för bostäder och 

för rekreationsområden. 

 

5.3 Aktörernas frågeställningar 
 

All fokus på mångfalden 

I de handlingsplaner som tagits fram för att återskapa Östersjöns ekologiska status, däribland the 

Baltic Sea Action Plan. Återfinns fyra prioriterade områden med tillhörande åtgärdsprogram som 

respektive medlemsland har fått presentera. De fyra områden som anses vara i akutbehov av 

åtgärder för att uppnå god ekologisk status är: 

 Biologisk mångfald 

 Övergödning 

 Sjötransporter 

 Farliga ämnen 
 

Utifrån de åtagande som har antagits, blir man förvånad över hur det skall kunna gå hand i hand 

utan att någon annan punkt i programmet får kompromissa och kanske bara når halvvägs till de 

uppsatta målen. Då mångfalden dessutom används som ett verktyg för att mäta hur bra 

aktionsplanen fungerar.  Följande punkter finner jag beaktningsvärda: 

 

För att rädda den biologiska mångfalden måste alla resurser tillgripas som finns tillgängliga, 

vilket innebär att: Övervaka barlastvatten som släpps ut att det inte medför främmande och 

oönskade arter som tar över och utrotar Östersjöns naturligt förekommande arter. Sedan har 

man även infört strängare kontroller för mellan- och storskalig muddring vilket har lett till fler 

lagar att ta hänsyn till, både ur ett efterbehandlingsperspektiv och ur ett biologiskt 

mångfaldsperspektiv. 

 

- För att få tillstånd att underhållsmuddra i Sverige måste man presentera en regelrätt 

efterbehandlingsstrategi och att transportera bort sedimenten och dumpa den på en 

annan plats löser inte problemet utan sprider och grumlar bara upp föroreningarna. Det 

finner jag korrekt men då måste alla medlemsländer ta samma ansvar och att man tar 

fram riktlinjer för vad som är godtagbara halter av farliga ämnen som 

muddermassorna som ska dumpas får innehålla. 

 

- I Sverige har vi föreskrifter om hur man får muddra vid grundhavsvikar och 

havsbottnar. Sedan något år har även Finland infört restriktioner för muddring intill 

stränder och grunda havsvikar för att inte förstöra naturliga lek- och reproduktions 

områden för fiskar. Om man tittar på en karta där man har markerat var de största 
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ansamlingarna av förorenat sediment finns, ser man att högsta halterna av exempelvis 

arsenik, kadmium, kvicksilver, koppar, zink dioxiner och PCB är intill kusterna.  

 

Att inte ta upp det förorenade sedimentet kommer att påverka mångfalden i slutändan ändå. Om 

man tittar på näringskedjans början som oftast vid botten och slutar som mat till större predatorer 

och däribland människan. Vissa av de farliga ämnena som lagrats i sedimenten kan ge 

biokemiska effekter eller så att populationsförändringar uppstår på grund av missbildade 

fiskyngel eller sterilitet. Så ska man låta giftet ligga kvar eller ta konsekvenserna som följer av 

muddring. 
 

Det jag tycker är intressant är att många av de aktörer som arbetade med frågeställningar som 

berör djur och natur i riskområden inte hade något program som tar upp eller har koppling till 

föroreningar i bottensedimenten. När man ser på problemen med; sälar som lider av cancer, 

fiskar som inte kan reproducera sig och döda havsbottnar, måste man se det ur ett 

helhetsperspektiv. Vad beror missväxten, dödsfallen på, kan man spåra bakgrundskällan till 

problemet? Exempelvis så är de flesta cancerarter inte genetisk betingade utan kan oftast spåras 

till cancerogena ämnen i omgivningen. Här måste aktörerna arbeta mer storskaligt för att hitta 

källan.  

Kan man minska utsläppen samtidigt som man muddrar riskområdena och informerar 

allmänheten om hur skadligt det till exempel är med; antifoulingmedel i båt bottenfärger och 

läkemedel i toan samtidigt som man informerar om bra ersättnings alternativ som har färre 

negativa miljöeffekter.  
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6. Slutsats 
 

Totalt kontaktades ett trettiotal olika aktörer och efter att ha sammanställt de kontaktade 

aktörerna är den slutgiltiga uppfattningen att många av de tillfrågade aktörerna inte är insatta i 

problemen med förorenade sediment. Var av cirka hälften av de tillfrågade svarade att de är 

verksamma inom frågor som rör förorenat sediment och det är främst aktörer inom analys- 

kartläggningsarbeten. Till stor del var de tillsatta av svenska myndigheter eller på uppdrag för 

HELCOM. Ytterligare en kategori av aktörer är de som inte anser sig arbeta med frågeställningar 

som berör förorenat sediment.  Men sett till deras fullständiga frågeställningar så borde de vara 

intresserade av att påverka hur åtgärdsprogrammen ser ut för havsområden med förorenat 

sediment. Då det är svårt att bara välja ut en liten del ur ett helhetsperspektiv, som till exempel 

att rädda den biologiska mångfalden. För att kunna göra det krävs det att man har en frisk och 

god miljö där djur och växter kan leva fritt från miljöpåverkan.  

Då arter och livsmiljöer, näringsämnen och miljögifter inte känner några nationsgränser krävs 

gemensamma insatser för att sanera de områden med förorenat sediment. Att utföra och 

samarbeta och dela det ekonomiska ansvaret mellan alla iblandade stater är inte alltid lika enkelt. 

Ett första steg mot ett gemensamt samarbete mellan Östersjöländerna är taget i och med att de 

flesta länder runt Östersjön har ratificerat Helsingfors-konventionen och EU:s strategi för 

Östersjöregionen och EU:s miljölagstiftning. EU:s miljölagstiftning bygger på tre ramdirektiv 

(2006/12/EG) om avfall, (2000/60/EG) vattendirektivet och det marina direktivet (2008/56/EG). 

Då dessa är ramdirektiv finns det möjlighet att tolka lagarna fritt inom ramen. För att minimera 

möjligheter till fria tolkningar som kan riskerar lägre miljöskyddslagar inom EU:s 

medlemsländer krävs en mer bindande gemensam lagstiftning, var endast små avvikelser är 

möjliga. Dessutom måste direktivet för farligt avfall och den europeiska avfallskatalogen 

förstärkas med gränsvärden för farliga ämnen för att minska riskerna för feltolkningar.  

 

Det är även av stor vikt att Sverige är öppet för möjligheten att klassa muddermassorna utifrån 

vad det är, naturmaterial. Det är endast en bråkdel av muddermassorna som är förorenade och 

som inte borde återföras till havet. Samtidigt avfärdar myndigheterna många alternativ för 

efterbehandling av muddermassor och framför allt av förorenat sediment. Antingen är 

efterbehandlings alternativen för dyra eller att muddermassorna inte är dugliga som 

fyllnadsmaterial vid hamnkonstruktioner. Då myndigheter anser att tekniken med att binda upp 

förorenat sediment fortfarande inte är tillräckligt beprövad och inte avsedd för anläggningar som 

står i konstant kontakt med vatten. 
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7. För fortsatt arbete 
 

För att hitta transnationella och nationella aktörer har jag utgått ifrån aktörer som återfinns i 

HELCOM:s Baltic Sea Action Plan och nyckelordssökningen på internet. Det är ett område som 

man skulle kunna utveckla genom att lyfta fram SMOCS-projektet och att göra det mer 

världskänt, så att aktörerna söker upp SMOCS-projektet för att ta del av det nätverk som 

projektet kan erbjuda.  

När jag har sökt har jag utgått bland annat från sökorden – Dredging, contaminated sediments in 

the Baltic Sea, polluted sediments, dredging of polluted sediments, Muddring av Östersjön, 

förorenat sediment i Östersjön och muddring.  

Ett framtida arbete för hela Östersjöregionen är att alla länder kring Östersjön skulle anamma 

miljöplanering istället för den traditionella fysiska planeringen. Miljöplanering utgår från tanken 

att man ska försöka fastställa var gränserna går för hur människan kan använda miljön och 

naturresurserna. Det är alltså miljön som man utgår från i planeringen, miljön som en begränsad 

resurs. Det skulle hela Östersjöregionen vinna på. För att studera länder som använder sig av 

miljöplanering, rekommenderar jag Nya Zeeland och Nederländerna.  

 

 

 

 

 

 
Foto: Stefan Crone (Haparanda sep. 2010) 
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