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Abstrakt 

 

Syftet med förelagda undersökning var att karlägga de krav som ställs vid återvinning av han-delsfartyg i de nya 

regelverk som antagits av IMO och EU med målet att åstadkomma en miljövänlig fartygsåtervinningsindustri. 

Fokus har legat på de krav som de aktuella regelverken ställer på fartygsägare och fartygsåtervinnings-

anläggningar, främst beträffande hantering och bortskaffning av de miljöfarliga material som finns ombord på 

fartyg. Med dessa krav som utgångspunkt har det redogjorts för hur ett återvinningsförfarande organiseras för att 

uppfylla de miljökrav som regelverken ställer. 

 

Resultatet av undersökningen pekar på att det med dagens teknik och kunskap i allra högsta grad är möjligt att 

åstadkomma miljövänlig återvinning av handelsfartyg. De problem och utmaningar som resultatet pekar på 

ligger på ett annat plan än det rent praktiska, bland annat lyfts den långsamma process som implementering av 

regelverk är fram som en utmaning för fartygsåtervinningsindustrin.  

 

Slutdiskussionen handlar till största delen om implementering av lagstiftningen, men också om hanteringen av 

fartyget och de material som finns ombord, samt om definitionsfrågor rörande ägendeskap. Vidare diskuteras 

rollen för andra aktörer inom sjöfartsnäringen och de åtgärder som dessa skulle kunna vidta för att åstadkomma 

en miljövänlig fartygsåtervinning innan de aktuella regelverken träder i kraft och blir bindande. Avslutningsvis 

ges förslag på fortsatt forskning som handlar om den problematik som diskuterats, men också om de aspekter 

som inte rymdes inom ramen för denna undersökning.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fartygsåtervinning, miljövänligt, Hong Kong-konventionen, EU Ship Recycling Regulation, farligt 

avfall, fartygsåtervinningsindustri 
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Abstract  

 
The purpose of this thesis was to outline the legal requirements set by the IMO and EU in order to establish an 

environmentally sound ship recycling industry. The emphasis has mainly been on the two large parties involved 

in the industry; the ship owner and the ship recycling facility. The requirements for these two parties are mainly 

focused on the handling and disposal of hazardous materials found onboard end-of-life ships. With an analysis of 

these requirements as a starting point, a ship recycling scenario has been analyzed and discussed.   

 

The result shows that, with today’s technology and knowledge it is possible to establish an environmentally 

sound ship recycling industry. Though, there are some obstacles along the way, which are of a more 

administrative nature. Amongst these, the first and most important one is the implementation of the regulations 

in order to set a worldwide standard for environmentally sound ship recycling.  

  

The conclusion of this thesis is divided into two parts: one part where the results of the findings is summarized 

and one part where the different requirements are discussed. The main focus in the discussion is the future for an 

environmentally sound ship recycling industry and what needs to be done during the existing gap before the legal 

requirements enter into force. Finally some examples for future research are given. These are mainly questions 

that were raised during the discussion, but also some of the aspects that were excluded from this thesis.  
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Förord 

Allt avfall från ett fartyg i drift regleras idag i olika konventioner, men vilka konventioner 

reglerar det avfall som uppstår när ett fartyg ska tas ur drift och återvinnas? Det är ju givetvis 

så, att ett fartygs miljöpåverkan inte upphör när det tas ur drift, utan även fartygsåtervinningen 

ger upphov till olika typer av avfall som behöver hanteras på olika sätt.  

 

Med frågan om vem det är som ansvarar för det avfall som uppstår under fartygsåtervinning 

och på vilket sätt detta avfall tas om hand, började jag utforska fartygsåtervinningsindustrin. 

Trots att det är en industri kantad av problem som rör både miljön och säkerheten för 

arbetstagarna, finns det tendenser till att i framtiden se en reglering av en industri som idag är 

förhållandevis oreglerad. 

 

Att på ett kortfattat sätt försöka förklara varför fartygsåtervinningsindustrin är en del inom 

sjöfartssektorn som kräver större uppmärksamhet är svårt, varför jag hoppas att den framlagda 

rapporten besvarar frågan på ett tillfredsställande sätt. Jag har under arbetets gång fått en del 

av mina frågor besvarade, vissa helt och andra delvis. Samtidigt har det tillkommit nya frågor 

som förhoppningsvis inspirerar andra till att ta vid där jag nu satt punkt.  

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till framförallt min handledare, Gunilla Söderberg, 

men även till andra som bistått med hjälp och stöd under denna resa. Tack! 

 

 

 

Kalmar, den 23 april 2014 

Milka Rosenberg Holma  
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1. Inledning  

Att lotsa in ett fartyg i en docka för återvinning borde vara lika självklart som det är att lotsa 

ut henne på hennes jungfrufärd. Trots detta strandas varje år hundratals oceangående handels-

fartyg på stränderna i Asien för att demonteras och läggas till sista vilan. Beslut om att åter-

vinna ett fartyg tas dels när drift- och underhållskostnaderna överstiger den vinst som fartyget 

inbringar dess ägare, dels när fartyget inte anses ha något värde på en andrahandsmarknad. 

Trots att ungefär 98 % av allt material som ett fartyg består av tas om hand och används i 

andra led, lämnar hanteringen av de farliga material som finns ombord på fartygen mycket att 

önska (Mikelis, 2006).  

 

De länder som idag tar hand om majoriteten av världshandelsflottans uttjänta fartyg är beläg-

na i Asien med länder som Indien, Pakistan, Bangladesh, Kina och Turkiet som de ledande 

aktörerna inom fartygsåtervinningsindustrin (Lloyd’s Register, 2011; Mikelis, 2012). Anled-

ningen till att de uppräknade länderna hanterar så stora kvantiteter av världshandelsflottans 

återvunna tonnage är de höga skrotpriserna som de kan erbjuda. Bidragande faktorer till detta 

är bland annat bristande hantering av miljöfarligt avfall, billig arbetskraft och osäkra arbets-

förhållanden (Mikelis, 2012). Att fartygen som återvinns innehåller stora kvantiteter av mate-

rial som är dokumenterat farliga för såväl människa som miljö vid felaktig hantering påverkar 

inte skrotpriset nämnvärt (Puthucherril, 2010).  

 

Tillvägagångssättet vid återvinning av fartyg inleds med att fartyget i fråga säljs för skrotpri-

set för att sedan demonteras och återvinnas. Ett vanligt tillvägagångssätt är att fartyget passe-

rar ett antal olika mellanhänder från det att fartyget lämnar den ursprungliga ägaren tills det 

att fartyget anländer till fartygsåtervinningsanläggningen. De aktörer som förflyttar fartyg till 

fartygsåtervinningsanläggningar köper fartyget till ett pris som baseras på fartygets storlek 

och typ. Priserna varierar mellan allt ifrån 100 till 400 amerikanska dollar per Light 

Displacement Ton (LDT). Under processen övergår ägandeskapet för fartyget från den 

ursprungliga ägaren till den skeppsmäklare som köper fartyget. I slutändan genererar tillväga-

gångssättet förvisso en något mindre vinst för den ursprungliga fartygsägaren, men genom att 

arrangera försäljningen på det beskrivna sättet, kan lagstiftning som rör hantering av uttjänta 

handelsfartyg kringgås (Demaria, 2010). 
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Den vanligaste metoden för återvinning av fartyg kallas strandning (på engelska tidal-

beaching eller beaching), vilket innebär att fartyget körs upp på en strand med hjälp av tid-

vatten, där det sedan sätter sig på sandbanken för att sedan demonteras och läggas till sista 

vilan. Denna metod anses vara den som orsakar störst skada på miljön (EU, 2007). Andra 

metoder för återvinning av fartyg är nedmontering vid kaj (tillämpas i Kina där strandning är 

förbjuden) och nedmontering i torrdocka, en metod som tillämpas på ungefär 2 % av den 

volym som återvinns årligen (Mikelis, 2012).  

 

Många av de fartygsåtervinningsanläggningar som används vid återvinning av fartyg i Indien, 

Pakistan och Bangladesh saknar inhägnad, varför också allt miljöfarligt avfall som finns på 

fartyget släpps ut på stranden, varifrån det sedan spolas ut i havet. Ett annat problem med de 

fartygsåtervinningsanläggningar som används är att de saknar en konkret handlingsplan vad 

det gäller farliga material såsom tungmetaller och asbest i fartyg, varför också hanteringen av 

dessa är bristfällig (EU, 2007). Förändringar i ekosystem har dokumenterats på de stränder 

där nedmontering av fartyg praktiseras.  Ett annat fenomen som har negativa effekter på mil-

jön är förbränningen av isoleringen på elkablar som görs för att komma åt koppar. Isoleringen 

besår av polyvinylklorid (PVC) som vid förbränning bildar saltsyraånga som släpps ut i at-

mosfären. Denna saltsyraånga bidrar i sin tur till försurning av miljön (Mikelis, 2006).  

 

1.1 Bakgrund  

Som en följd av bristande reglering rörande fartygsåtervinning har myndigheter på senare år 

börjat diskutera möjligheter att lagstifta om en miljövänlig hantering av fartyg som nått slutet 

av sin livscykel. Diskussionerna har sedermera resulterat i två olika lagstiftningar. Internatio-

nella Sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) antog 2009 Hong 

Kong-konventionen. Fyra år senare, 2013, antog Europeiska unionen (EU) en förordning, EU 

Ship Recycling Regulation, om miljövänligare och säkrare nedmontering av fartyg. Dock har 

inget av de antagna regelverken ännu implementerats i vare sig nationell eller internationell 

lagstiftning (IMO, 2009; EU, 2013b). 

 

Trots diskussioner rörande miljövänlig hantering av uttjänta handelsfartyg och lagstiftning 

från myndigheter och riktlinjer från andra aktörer inom sjöfartsnäringen, visar statistik från 

den icke-statliga organisationen Shipbreaking Platform att merparten av världshandelsflottans 

tonnage fortfarande återvinns på fartygsåtervinningsanläggningar belägna i Asien. I februari 
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innevarande år (2014) publicerades statistik som visar att 1213 fartyg såldes till fartygsåter-

vinningsanläggningar runt om i världen under 2013. Av dessa fartyg såldes över hälften, 645 

fartyg, till fartygsåtervinningsanläggningar belägna i Indien, Bangladesh och Pakistan. 40 % 

av de fartyg som såldes till fartygsåtervinningsanläggningar i Asien var flaggade i ett land 

inom EU (Shipbreakingplatform, 2014).  

 

1.2 Definitioner 

Att tala om någonting i termer om miljövänligt och säkert är problematiskt då det rent gene-

rellt inte finns någonting som är absolut säkert eller miljövänligt. Nationalencyklopedin defi-

nierar begreppet miljövänligt som någonting som är ”skonsamt mot miljön”, vilket i den här 

studien kan framstå som en aning missvisande då det aldrig kan vara fråga om någonting som 

är skonsamt mot miljön. I detta arbete definieras miljövänligt som någonting som har en så 

liten inverkan på miljön som möjligt.  

 

Samma resonemang kan föras för begreppet säker. Nationalencyklopedin definierar begreppet 

säker som någonting som ”inte medför någon risk”, vilket givetvis också är missvisandet då 

ingenting egentligen är absolut säkert. I detta arbete definieras säker som någonting som inte 

medför några olyckor som med nuvarande teknik och kunskap kan förebyggas eller undvikas. 

Det kan alltså istället talas i termer om att förhindra olyckor genom att tillämpa de verktyg 

och hjälpmedel som arbetarna har till sitt förfogande. Detta kan exempelvis vara användandet 

av personlig skyddsutrustning som då gör arbetet mer säkert men naturligtvis inte riskfritt.  

 

Beträffande definitionen på fartygsåtervinningsanläggning används i detta arbete samma defi-

nition som EU och IMO använder, där en sådan anläggning är ett avdelat område eller en 

plats som finns i en medlemsstat eller ett tredjeland och som används för återvinning av fartyg 

(IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

Även termen fartygsåtervinning bör definieras. EU och IMO definierar fartygsåtervinning 

som en komplett eller delvis nedmontering av ett fartyg vid en fartygsåtervinningsanläggning. 

Detta i syfte att återvinna komponenter och material som finns ombord på fartyget. 

Återvinningen kan ske antingen genom upparbetning av materialet eller återanvändning. Till 

detta hör också omhändertagandet av farliga material och andra material vad det beträffar 

lagring och behandling, dock inte vidare bearbetning eller bortskaffande vid separata 



10 
 

anläggningar (IMO, 2009; EU 2012). Det är även denna term som kommer att användas i 

detta arbete och kan således likställas med termer som fartygsskrotning, upphuggning och 

demontering.  

 

Beträffande begreppet fartygsägare definierar IMO och EU detta som en fysisk eller juridisk 

person som är registrerad som ägare av ett fartyg. Denna definition appliceras även på fysiska 

eller juridiska personer som äger fartyget under en begränsad tid i väntan på att det aktuella 

fartyget överlämnas till en fartygsåtervinningsanläggning. Fartygsägare är även den fysiska 

eller juridiska person som, om fartyget inte är registrerat, har övertagit ansvaret för fartygets 

drift (IMO, 2009; EU, 2013b).  
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2. Problematisering 

Hong Kong-konventionen och EU Ship Recycling Regulation är en tydlig markering från 

myndighetshåll att de riskfyllda och miljöskadliga metoder som tillämpas vid fartygsåtervin-

ningsanläggningar runt om i världen inte längre accepteras. Givetvis kan frågor ställas som 

rör hur lång tid en fullskalig implementering av de presenterade regelverken kommer att ta. 

Att på byråkratisk väg förändra någonting som i princip alltid har sett ut på ett specifikt sätt är 

en trög process. Det tog exempelvis åtta år för MARPOL1:s sjätte annex att träda i kraft och 

ingenting tyder på att regleringen av fartygsåtervinningsindustrin kommer att ske snabbare 

(IMO, 2011) och enligt EU (2007) tar det i genomsnitt sex år för en konvention från IMO att 

träda ikraft. En uppskattning som EU senare har gjort pekar på att Hong Kong-konventionen 

tidigast kan tänkas träda i kraft år 2020. Om konventionen antas träda i kraft år 2020, ger det 

ett spann på 11 år från antagande till ikraftträdande (EU, 2012).  

 

För att ytterligare utveckla problematiken rörande fartygsåtervinning, går det att se till det 

faktum att ett modernt fartyg idag är i drift i 25 – 30 år (Mikelis, 2006). Detta i sin tur bör 

rimligtvis innebära att lagstiftningen till en början ska ratificeras av ett tillräckligt antal 

medlemsstater och därefter implementeras i såväl nationell som internationell lagstiftning. 

Efter implementering ska såväl fartyg som fartygsåtervinningsanläggningar certifieras i 

enlighet med den nya lagstiftningen. Sedan ska de fartyg som seglar på världshaven idag åter-

vinnas i enlighet med de föreskrivna kraven. Utöver detta kommer nya fartyg att behöva byg-

gas med hänsyn tagen till de regler som finns för nybyggda fartyg med avseende på exempel-

vis materialval. Vidare ska de nybyggda fartygen tjäna ett helt liv på världshaven för att sedan 

läggas till sista vilan på en för ändamålet godkänd fartygsåtervinningsanläggning med god-

kända och miljövänliga metoder. Framställs problematiken rörande lagstiftningen om en mil-

jövänlig fartygsåtervinningsindustri på ovan beskriva sätt, är det tydligt att effekterna inte 

kommer att synas i första taget.  

 

Processen för implementering av lagstiftning är, som ovan beskrivet, långsam och trög. 

Vidare kan det tänkas att det finns brister i lagstiftningen som i sin tur kan bidra till debatter 

om lagstiftningens vara eller icke-vara. I stället för att diskutera för- och nackdelar med 

lagstiftningen kanske fokus i stället kan läggas på de krav som lagstiftningen ställer på 

                                                           
1 MARPOL – International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. En konvention antagen av 

IMO med målet att förhindra miljöföroreningar från fartyg. Sjätte annexet behandlar luftföroreningar från fartyg 

och är det senaste tillskottet till konventionen.  
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involverade parter inom fartygsåtervinningsindustrin. Vilka krav föreskrivs exempelvis 

fartygsägare och fartygsåtervinningsanläggningar såväl inför som under ett återvinningsför-

farande? Hur skulle ett återvinningsförfarande se ut om det genomfördes i enlighet med vad 

såväl Hong Kong-konventionen som EU Ship Recycling Regulation föreskriver? 

 

2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka krav som ställs vid återvinning av handels-

fartyg i de nya regelverk som antagits av IMO och EU med målet att göra fartygsåtervinnings-

industrin mer miljövänlig. 

 

2.2 Frågeställning 

1. Vilka krav ställs på fartygsägare inför och under återvinning av handelsfartyg? 

2. Vilka krav ställs på fartygsåtervinningsanläggningar inför och under återvinning av 

handelsfartyg? 

3. Hur återvinns handelsfartyg med hänsyn till de presenterade kraven? 

 

2.3 Avgränsning 

Då studien syftar till att undersöka återvinningsförfarandet för uttjänta handelsfartyg i enlighet 

med de regelverk som antagits av såväl IMO som EU, är det rimligt att använda regelverkens 

begränsningar som en avgränsning. Så väl IMO som EU föreskriver att regelverken inte 

kommer att tillämpas på  

 

 Örlogsfartyg, militära fartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av staten eller som 

för tillfället endast används i statlig, icke-kommersiell tjänst.  

 Fartyg med ett bruttotonnage under 500 GT.  

 Fartyg som under hela sin livstid framförs i vatten som lyder under överhögheten eller 

jurisdiktionen för den stat vars flagg fartyget har rätt att föra (IMO, 2009; EU, 2013b).  
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Med detta sagt, kommer denna undersökning att endast rikta sig mot oceangående handelsfar-

tyg med ett bruttotonnage på 500 GT eller mer.  

 

Vidare kommer inte de ekonomiska aspekterna av miljövänlig fartygsåtervinning att under-

sökas. Inte heller kommer enskilda fartygsägares åsikter om regelverken att lyftas fram. Motiv 

till varför fartygsägare väljer en återvinningsmetod framför en annan kommer inte att lyftas 

fram. Inte heller avser studien att på något djupare plan analysera de eventuella konsekvenser 

som kan tänkas uppstå i samband med ikraftträdandet av lagstiftningen.  

 

Såväl IMO (2009) som EU (2013 b) har inkluderat kapitel i sina respektive regelverk som 

reglerar olika påföljder vid brott mot regelverken. Det kommer inte att vara undersökningens 

avsikt att analysera detta. Även kapitel om hur certifiering av fartyg ska skötas tas upp i 

respektive regelverk, detta är någonting som kommer att nämnas, men inte analyseras på ett 

djupare plan i undersökningen.  

  

Sociala och ekonomiska aspekter som bidragit till att fartygsåtervinningsindustrin ser ut som 

den gör idag kan anses ha viss betydelse för förståelsen till uppkomsten av dessa regelverk. 

Detta är någonting som kommer att lyftas fram där det anses nödvändigt. Dock kommer inga 

djupare analyser göras rörande orsakssamband till varför den rådande situationen uppstått.  

 

Vidare finns det framträdande problematik rörande arbetsförhållanden på fartygsåtervinnings-

anläggningar. Detta är förvisso en viktig punkt att undersöka, dock är det ett för stort område 

för att rymmas inom ramen för denna undersökning. Således kommer arbetsmiljöfrågan att 

lyftas fram och problematiken belysas, men någon djupare analys över hur det är tänkt att lag-

stiftningen ska råda bot på bristerna kommer inte att genomföras.  

 

Eftersom denna undersökning avser att kartlägga de krav som myndigheter ställer på 

fartygsägare och fartygsåtervinningsanläggningen, kommer inte andra aktörer så som 

klassningssällskap och redarföreningar som arbetar med frågor rörande miljövänlig 

fartygsåtervinning att tas upp.  
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3. Metod 

Undersökningen avser att kartlägga de regelverk och riktlinjer och som antagits av såväl IMO 

som EU, och som reglerar hanteringen av uttjänta handelsfartyg. Dessutom vill den analysera 

de krav som som kommer att ställas på fartygsägare och fartygsåtervinningsanläggningar. En 

litteraturstudie har därför varit en självskriven metod.   

 

Litteraturstudien syftar främst till att analysera de berörda regelverken med tillhörande rikt-

linjer för att på så vis kunna ställa konkreta frågor om hur återvinningsförfarandet för uttjänta 

fartyg utformas och genomförs i enlighet med de regelverk som finns till hands. Studien och 

således också resultatredovisningen består i mångt och mycket av en sammanställning och 

analys av regelverk. I vissa fall har vetenskapliga artiklar använts för att i huvudsak problema-

tisera de miljö- och hälsoeffekter som hanteringen av uttjänta fartyg ger upphov till. Detta för 

att kunna belysa den problematik som existerar idag, samt för att ge stöd åt varför regelverken 

är utformande som de är, men framför allt anledningen till att regelverken kommit till. 

 

3.1 Datainsamling 

Vid vetenskapliga studier av en eller flera frågor, krävs reflektion och fördjupning i litteratu–

ren inom det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 2008). På grund av detta gjor–

des en övergripande fritextsökning i databasen Google Scholar. Sökningen gjordes främst för 

att få en uppfattning om hur mycket litteratur som finns att tillgå. Utifrån resultatet från sök-

ningen, avgränsades problemområdet och en mer systematisk sökning i ämnesspecifika data-

baser genomfördes. Då frågeställningen är av internationell karaktär, utformades sökord på 

engelska. De databaser och sökord som användes redovisas i en separat bilaga (se bilaga 1) 

till detta arbete tillsammans med antalet sökträffar i respektive databas.  

 

I vissa fall gjordes även en manuell sökning genom att studera referenslistan till en relevant 

artikel för att på så vis söka ytterligare information relevant för ämnet. Vad beträffar specifika 

fakta om de regelverk som denna undersökning avser att kartlägga, har den största delen av 

informationen samlats in genom sökningar på respektive myndighets hemsida.  
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3.2 Urval 

Eftersom många av de valda sökorden gav många resultat, gjordes en gallring bland sökträf-

farna för varje sökord. Gallringen gjordes i första hand utifrån artiklarnas överskrift. De artik-

lar som hade en överskrift som speglade frågeställningen och syftet valdes ut. De utvalda 

artiklarna granskades sedan mer ingående utifrån deras sammanfattning för att på så sätt skilja 

ut den litteratur som ansågs spegla undersökningens syfte och frågeställning (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

Då undersökningen bygger på regelverk och lagstiftning, har största delen av materialet 

inhämtats från myndighetsrapporter och deras hemsidor. Beträffande de miljö- och hälsoef-

fekter som fartygsåtervinning ger upphov till, går mycket av faktaredovisningen att finna i 

dessa rapporter, varför även detta har inhämtats från myndighetshåll. Eftersom undersök-

ningen strävar efter att undersöka myndighetstext, är det också är lämpligt att använda samma 

faktabas som de berörda myndigheterna har använt vid författandet av lagtexterna. I de fall 

det har ansetts nödvändigt att utveckla vissa påståenden eller belysa andra fenomen, har 

vetenskapliga artiklar använts.  

 

Som avgränsning under urvalsprocessen har två kriterier använts. För det första har avgräns-

ningar gjorts till språket. Eftersom sjöfarten är en internationell bransch där det vedertagna 

arbetsspråket är engelska, har således även sökorden utformats på engelska. I de fall myndig-

hetstexter har gått att finna på svenska, har den svenska versionen använts som komplement 

till den engelska versionen. För det andra har avgränsningar gjorts baserade på årtal. På det 

stora hela har litteratur som publicerats efter 2009 valts och analyserats. Att använda år 2009 

som avgränsning motiveras med hänsyn till att den konvention som mycket av 

undersökningen bygger på (Hong Kong-konventionen) antogs år 2009 och det då ansågs vara 

mest relevant att utgå ifrån material publicerat 2009 och framåt. I vissa fall har det dock varit 

nödvändigt att analysera material publicerat tidigare än 2009. Detta material berör främst 

förarbetet till de aktuella regelverk och riktlinjer som behandlas i denna undersökning. 

 

Den litteratur som inte inkluderas i denna studie behandlar visserligen ämnet, men har andra 

infallsvinklar än de som är specifika för denna undersökning. Den litteratur som valdes bort 

rör sig i periferin av undersökningens syfte och frågeställning, varför ingen vidare granskning 

gjorts av den.  
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3.3 Analys 

Det material som legat till grund för denna undersökning är främst 

 IMO:s Hong Kong-konvention (HKC), kapitel två (Requirements for ships) och 

kapitel 3 (Requirements for Ship Recyling Facilities) 

 EU Ship Recycling Regulation (SRR) främst artikel fyra till och med artikel sju samt 

artikel 13 till och med artikel 16.  

 MEPC:s riktlinjer (Marine Environment Protection Committee, IMO:s miljöutskott),  

 UNEP:s riktlinjer (United Nations Environment Programme, FN:s miljöprogram) för 

hel- eller delvis nedmontering av fartyg 

 

I vissa fall inkluderades vetenskapliga artiklar för att bygga ut argumentation.  

 

Analysen av de berörda regelverken har genomförts genom att först läsa igenom dem och 

sedan plocka ut de delar som är direkt relevanta för undersökningens syfte och frågeställning. 

Eftersom de analyserade regelverken och riktlinjerna rörande miljövänlig fartygsåtervinning 

ställer liknande krav på såväl fartygsägare som fartygsåtervinningsanläggningar, har dessa 

sammanfattats i tabell i resultatredovisningen. Utifrån de krav som direktiven föreskriver för 

såväl fartygsägare som fartygsåtervinningsanläggningar, har sedermera återvinningsförfaran-

det för uttjänta handelsfartyg analyserats.  

 

3.4 Källkritik 

Beträffande statistik och andra fakta i denna undersökning, har den i vissa fall inhämtats från 

den icke-statliga organisationen Shipbreakingplatform. Organisationen bedriver kampanjer 

riktade mot de miljöskadliga och osäkra metoder som tillämpas på fartygsåtervinningsanlägg-

ningar runt om i världen. Organisationens syfte är att lyfta fram den problematik som existerar 

inom fartygsåtervinningsindustrin. Organisationen gör detta genom att bland annat kartlägga 

fartyg som sänds iväg för återvinning till bland annat Asien. Vidare uppmanar organisationen 

andra aktörer inom sjöfartsnäringen att vidta åtgärder för att förbättra fartygsåtervinningsin-

dustrin och därmed göra den mer miljövänlig och säker.  

 

På grund av att detta varken är en statlig myndighet eller på annat vis en självklart trovärdig 

källa, kan det tyckas falla utanför ramarna för vetenskaplig objektivitet att referera till en 

sådan organisation. Dock refererar de myndighetstexter och vetenskapliga artiklar som ana–
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lyserats i denna undersökning till Shipbreaking platform, varför det inte har funnits någon an–

ledning att ifrågasätta trovärdigheten hos organisationen.  
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4. Resultat 

4.1 Fartygsåtervinningsindustrin idag  

Vid återvinning av fartyg återanvänds i princip allting: fartygsstålet, komponenterna ombord 

på fartyget, generatorerna, batterierna, möblerna, etc. Generellt är det i princip ingenting som 

går till spillo vid återvinning av ett fartyg. På grund av detta erbjuder fartygsåtervinnings-

industrin som sådan utvecklingsmöjligheter för de regioner som hanterar stora kvantiteter av 

världshandels-flottans uttjänta fartyg. Fartygsåtervinningsindustrin är å ena sidan en industri 

som erbjuder arbetstillfällen, inbringar en stor mängd materiall till bland annat byggnads-

konstruktion och ekonomiska fördelar för regionen, men å andra sidan bidrar hanteringen av 

de uttjänta fartygen jämte de osäkra arbetsförhållandena till negativ påverkan på såväl miljön 

som på samhället (Puthucherril, 2010).  

 

En uppskattning som gjorts pekar på att 5,5 miljoner ton miljöfarligt avfall kommer att släp-

pas ut på stränderna i de länder som tar hand om majoriteten av världshandelsflottans uttjänta 

fartyg mellan 2006 och 2015 (Puthucherril, 2010). De länder som står i fokus beträffande 

återvinning av fartyg är Indien, Kina, Pakistan, Bangladesh och Turkiet, där Indien, Pakistan 

och Bangladesh ligger i topp sett till det återvunna tonnaget. Enligt statistik från IHS Fairplay2 

uppgick det återvunna tonnaget till 25 000 000 GT år 2010 för fartyg med en storlek om 500 

GT eller mer. Av detta tonnage omhändertogs 97 % i dessa länder (Mikelis, 2010).  

 

Trots att principen med fartygsåtervinning är god, lämnar som nämnt, hanteringen av de far-

liga materialen som finns ombord på fartyg mycket att önska. Puthucherril (2010) menar att 

fartygsåtervinning är en av de mest miljöovänliga aktiviteter som finns. Vid alla fartygsåter-

vinningsanläggningar har såväl skador på den marina miljön som föroreningar i luften doku-

menterats. Vid Alang i Indien har det exempelvis dokumenterats höga halter av tungmetaller 

och rester av plastmaterial. Luftföroreningarna runt anläggningarna är allvarliga, beroende på 

att det är praxis att bränna avfall öppet, vilket i sin tur medför att de farliga ämnen som kan 

skada människa och miljö vid förbränning släpps ut i atmosfären. Luftföroreningar härrör 

även från den bearbetning av fartygsstålet som sker så fort det avlägsnats från fartyget. Stålet 

bearbetas för att kunna användas i andra led för produktion och byggnation i landet. Det är 

sällan färgrester och liknande avlägsnas från stålet vid bearbetning, vilket medför att detta 

                                                           
2 IHS Fairplay är ett globalt informationsföretag som bland annat sammanställer statistik om sjöfartsnäringen.  
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förbränns och släpper ut föroreningar i luften. Luftföroreningarna bidrar även till ett försämrat 

klimat för de som arbetar på och bor i närheten av fartygsåtervinningsanläggningarna 

(Puthucherril, 2010).   

 

Som redan nämnts i inledningen (avsn. 1) är strandning (på engelska tidal-beaching) den 

metod som tillämpas i de allra flesta fall när det kommer till återvinning av uttjänta handels-

fartyg. Metoden innebär att fartyget ankras utanför kusten för att sedan köras långt upp på 

stranden vid högvatten där det sedan sätter sig på sandbanken när vattnet återigen sjunker. Det 

har dokumenterats störningar på ekosystemen runt de återvinningsanläggningar som tillämpar 

denna metod (Puthucherril, 2010). Störningarna av ekosystemen beror i mångt och mycket på 

det faktum att anläggningarna saknar inhägnad och riktlinjer för hantering av bland annat bar-

lastvatten och oljerester som finns på fartyget vid återvinningsförfarandet. På grund av avsak-

naden av sådan inhägnad samt otillräckliga dräneringssystem för att ta hand om avfallet på ett 

ändamålsenligt sätt, släpps det ut på sandbanken, varifrån det sedan tar sig ut i havet och föro-

renar kusterna (a.a.). Enligt statistik från Lloyd’s Register tillämpas strandning i 95 % av fal-

len (Lloyd’s, Register, 2011).  

 

Andra metoder för återvinning av fartyg är så kallad non-tidal beaching vilket också inbegri-

per att fartyget körs upp på stranden, dock inte med hjälp av tidvattnet. I detta fall drivs farty-

get så långt upp på stranden som det går för att sedan monteras ner med samma metoder som 

vid tidal beaching (Lloyd’s Register, 2011). Den beskrivna metoden tillämpas främst i Tur-

kiet som är det enda landet inom OECD där fartygsåtervinning förekommer i större skala, 

ungefär 2 % av årlig återvunnen volym (Mikelis, 2012). I Kina är metoder som inbegriper att 

fartyget drivs upp på sandbanken förbjudna, varför man istället återvinner fartyg när de ligger 

förtöjda vid kaj. Den metod som tillämpas i Kina framställs ofta som ett av de bästa alternati-

ven när det kommer till bortskaffning och återvinning av uttjänta fartyg. Förklaringen är att 

det, enligt rapporten från Lloyd’s Register (2011), förekommer noggrann övervakning av så-

väl nedmonteringsprocessen som hanteringen av de miljöskadliga materialen som finns om-

bord på fartygen. Den mest miljövänliga metoden för återvinning av fartyg är dock den där 

fartyget lotsas in i en torrdocka och monteras ner. I sådana fall är det nämligen betydligt enk-

lare att kontrollera utsläpp från fartyget eftersom allt avfall som genereras under återvinnings-

förfarandet samlas på ett och samma ställe (Lloyd’s Register, 2011).  
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Enligt Mikelis (2012) återvinns 66 % av den totala volymen per år genom metoden tidal-

beaching, 4 % genom metoden non-tidal beaching och 28 % genom förtöjning vid kaj. En 

summering av den presenterade statistiken bör således innebära att maximalt 2 % av årlig 

återvunnen volym tas om hand i torrdocka, som är den mest miljövänliga metoden.   

 

Fartygsåtervinningsanläggningarna i Asien sägs vara de farligaste platserna i världen att 

arbeta på. Enligt statistik från icke-statliga organisationer dör en person i veckan på anlägg-

ningarna och varje dag skadas minst en på grund av bristande säkerhet (Puthucherril, 2010). 

Att anläggningarna anses höra till de farligaste platserna i världen beror på avsaknad av per-

sonlig skyddsutrustning för arbetstagarna, och i de fall det finns skyddsutrustning är den av 

undermålig kvalitet. Vidare medför det varma klimatet att arbetstagarna upplever den 

personliga skyddsutrustningen och skyddande kläder som ett problem eftersom dessa ofta 

medför att det blir varmt och instängt. Vidare sker nedmonteringen av fartygen till största 

delen med bara händer, släggor och blåslampor, vilket i sin tur medför att brännskador, 

skärsår och krosskador hör till vanligheterna (a.a.).  

 

4.2 Hantering av farliga material  

Att hantera material på ett sätt som medför minimal påverkan på miljön och dessutom är 

säkert för människan borde vara självklart. Det innebär bland annat en strävan att förhindra 

luftföroreningar, föroreningar av dricksvatten och lagring av farliga substanser i det män-

niskor äter och dricker. Kontaminering av mat och dryck kan ha såväl korttids- som långtids-

effekter och behöver inte nödvändigtvis vara relaterat till en specifik industri, utan kan med 

relativt små medel spilla över på samhället i stort (UNEP, 2003).  

 

De material som främst står i fokus för den lagstiftning som antagits av IMO och EU är olika 

typer av plaster, ozonnedbrytande köldmedier, metaller, färg, radioaktiva ämnen och asbest 

(IMO, 2009; EU 2013b). Andra vätskor och material som också har en negativ påverkan på 

miljön men som inte direkt regleras i lagstiftningen från IMO och EU, är bland annat före-

komsten av länsvatten, barlastvatten, spillolja, bunkerolja och eventuella lastrester som under 

återvinningsförfarandet släpps ut på stranden istället för att dräneras och tas om hand på ett 

för ändamålet godkänt sätt (Puthucherril, 2010).   
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Som redan nämnts i inledningen, är det bland annat ämnen som PVC och asbest som utgör ett 

hot mot såväl människa som miljö vid fartygsåtervinningsanläggningar. Andra ämnen som 

finns ombord på fartyg och som utgör ett hot mot människan och miljön är PCB och tungme-

taller som kvicksilver och bly. Vidare är en annan stor källa till föroreningar vid fartygsåter-

vinningsanläggningar de bunker- och lastrester, barlastvatten, länsvatten, svartvatten, grå-

vatten och andra vätskor som släpps ut på stranden vid nedmontering av fartyg (EU, 2007; 

UNEP, 2003).   

 

Asbest är ett ämne som är främst förknippat med hälsorisker för de som hanterar materialet. 

Trots att ämnet idag är förbjudet att använda, finns det ombord på de fartyg som återvinns 

idag. Dessa fartyg byggdes nämligen under en tid då förbud mot asbestanvändning inte exis-

terade. Eftersom asbest är ett ämne med goda värmeisolerande egenskaper, används det till 

bland annat värmeisolering. Det används också som ljudisolering och vibrationsdämpare och 

kan således finnas i stora kvantiteter i hela fartyget (Puthucherril, 2010).  

 

Polyklorerad bifenyler (PCB) används bland annat som isolatorvätska i transformatorer, som 

mjukgörare i plaster och som tillsatsmedel i hydrauloljor, smörjoljor och färger. På grund av 

de många användningsområdena för ämnet, finns PCB på många platser i fartyget. Främst 

finns materialet i kabelisolering, precis som PVC. Eftersom PCB, liksom PVC, bidrar till luft-

föroreningar vid förbränning av elkablar, och PCB kan lagras i fettvävnader i djur och män-

niskor och därmed är cancerframkallande och bidrar till andra sjukdomar, utgör ämnet således 

både en risk för miljön och för människan som hanterar den (UNEP, 2003; Puthucherril, 

2010).   

 

Beträffande förekomsten av bly ombord på fartyg finns detta ämne vanligtvis i batterier, olika 

typer av färger och komponenter till motorer, generatorer, rör och kablar. Blyförgiftning hör 

till de äldsta arbetsskada som en människa kan drabbas av i industrin. Blyförgiftning angriper 

centrala nervsystemet och påverkar syn, hörsel och koordinationsförmåga. Hos barn orsakar 

blyförgiftning inlärningssvårigheter, mental retardation och försenad fysisk utveckling 

(Puthucherril, 2010).    

 

Hantering av länsvatten, vatten som samlas i fartygets skrov, är ett problem eftersom det ofta 

är kontaminerat av bland annat olja och lastrester. Under återvinningsförfarandet av ett fartyg 

har länsvatten dessutom en tendens att öka i kvantitet eftersom även regnvatten och kylvatten 

från fartygets olika system tillkommer till det redan befintliga länsvattnet. Länsvattnet släpps 
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slutligen ofta ut direkt på stranden under upphuggningen av fartyget, vilket i sin tur utgör ett 

hot mot ekosystemen runt fartygsåtervinningsanläggningarna (Puthucherril, 2010).  

 

Samma resonemang som förs för länsvattnets miljöpåverkan gäller för hanteringen av det 

barlastvatten som finns ombord på fartyget när det anländer till fartygsåtervinningsanlägg-

ningen. Förvisso släpps ofta barlastvattnet ut i havet innan det aktuella fartyget strandas. Dock 

finns risk att barlastvattnet innehåller mikroorganismer som inte naturligt förekommer i de 

vatten där barlasten släpps ut. Detta bidrar till onaturlig tillförsel av nya arter som i sin tur 

hotar den lokala marina miljön. Att barlastvattnet släpps ut i havet innan fartyget i fråga stran-

dar på fartygsåtervinningsanläggningen beror till största delen på att fartygsåtervinningsan-

läggningarna saknar den kapacitet och teknik som krävs för att hantera barlastvatten på ett för 

miljön säkert sätt. Och även om anläggningen i fråga skulle ha förmågan att ta hand om själva 

vattnet, krävs det också att det sediment som finns i fartygets barlasttankar tas om hand på ett 

godkänt sätt. I nuläget släpps även detta sediment ut på stranden där det okontrollerat spolas 

ut i havet med samma följer som utsläpp av barlastvatten. (Puthucherril, 2010).  

 

4.3 Lagstiftning 

På grund av den negativa påverkan på miljön och de osäkra arbetsförhållandena på fartygs-

återvinningsanläggningar runt om i världen har IMO och EU utarbetat lagstiftning som ska 

reglera fartygsåtervinningsindustrin. IMO antog en konvention 2009 som heter The Hong 

Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships 

(fortsättningsvis refererad till som “konventionen”). Från EU:s håll antogs i oktober 2013 EU 

Ship Recycling Regulation som på det stora hela bygger på IMO:s konvention (fortsättnings-

vis refererad till som ”EU-förordningen”). Utöver de aktuella regelverken finns även riktlinjer 

från dels IMO:s miljöutskott, Marine Environment Protection Committee (MEPC), dels från 

FN:s miljöskyddsprogram, United Nations Environmental Programme (UNEP), som har till 

syfte att vägleda såväl fartygsägare som fartygsåtervinningsanläggningar i frågor rörande mil-

jövänlig hantering av fartyg när de nått slutet på sin livscykel (UNEP, 2003; MEPC 2009; 

MEPC, 2011).  
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4.4 Hong Kong – konventionen 3 

Syftet med Hong Kong-konventionen är att så småningom säkerställa en miljövänlig hante-

ring av fartyg från ”vagga till grav” (IMO, 2011). Med detta menas att det redan i planerings-

stadiet för nybyggnation av fartyg ska tas hänsyn till olika materials påverkan på miljön, så att 

konstruktionsmaterial med lägre påverkan på miljön föredras framför andra. Utöver reglering 

rörande materialanvändande för nybyggda fartyg, ska konventionen även sörja för att fartyg 

som nått slutet på sin livscykel tas om hand på ett miljövänligt och säkert sätt.  

 

Konventionen är uppdelad i 21 artiklar, 24 regleringar och 7 bilagor som reglerar olika delar 

av återvinningsförfarandet för fartyg. Fyra av regleringarna riktar sig mot fartygsägare och de 

åtgärder som fartygsägaren bör vidta innan fartyget anländer till fartygsåtervinningsanlägg-

ningen (reglering 4, 5, 6 och 7) och två av regleringarna riktar sig mot fartygsåtervinningsan-

läggningar och de åtgärder som fartygsåtervinningsanläggningen bör vidta inför och under ett 

återvinningsförfarande (reglering 8 och 9). Utöver detta finns det regleringar om hur certifie-

ring av fartyg ska organiseras, samt eventuella påföljder vid brott mot konventionen (IMO, 

2009). 

 

Som redan nämnts i inledningen till detta arbete, har Hong Kong-konventionen inte ratifice-

rats av tillräckligt många länder för att ett ikraftträdande av konventionen ska kunna ske. I 

skrivande stund är det endast Norge som ratificerat konventionen (IMO, 2013a). För att kon-

ventionen ska kunna träda i kraft krävs att följande tre kriterier uppfylls  

 15 medlemsstater ratificerar konventionen 

 De stater som ratificerar utgör 40 % av världshandelsflottan  

 De stater som ratificerar har stått för minst 3 % av total skrotningsvolym under de 

senaste 10 åren 

 Utöver dessa tre krav för ikraftträdande av konventionen, kommer den inte att träda 

ikraft förrän 24 månader efter det att de nämnda kraven uppfyllts (IMO, 2009).  

 

 

                                                           
3 Hong Kong-konventionen går att finna på http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/Convention.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/Convention.pdf
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4.5 EU Ship Recycling Regulation4 

Eftersom EU inte kan bli part i den internationella Hong Kong-konventionen, har EU författat 

en egen lag som på det stora hela bygger på Hong Kong-konventionen. Förordningen heter 

EU Ship Recycling Regulation (SRR). EU:s förordning är i princip identisk med IMO:s Hong 

Kong-konvention och medger att de krav som ställs på fartygsägare och återvinningsanlägg-

ningar ska efterföljas med hänsyn tagen till riktlinjer författade av IMO:s miljöutskott, Marine 

Environment Protection Committee (MEPC).  

 

Tanken med EU-förordningen är att den ska underlätta såväl ratificeringen som implemen-

teringen av Hong Kong-konventionen inom EU:s medlemsstater. Den 22 oktober förra året 

(2013) röstade EU-parlamentet ja till denna förordning (EU, 2013a). EU-förordningen ska 

träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den publicerats i Europeiska unionens officiella 

tidning, vilket skedde den 10 december 2013, varför också förordningen trädde i kraft den 30 

december 2013. Det finns dock ett antal undantag från datum för ikraftträdandet. Dessa 

undantag rör ikraftträdandet för vissa av artiklarna i EU-förordningen (EU, 2013b). Undan-

tagen redovisas i tabell nedan i denna rapport (Artikel 31 om ikraftträdande och artikel 32 om 

tillämpning, EU, 2013b).  

 

Enligt Hong Kong-konventionens andra artikel anses återvinning av uttjänta fartyg vara det 

mest fördelaktiga i miljöhänseende. Detta är givetvis endast sant om återvinningen går till på 

ett sätt där skadeverkningar på såväl människa som miljö minimeras så långt det är praktiskt 

möjligt. IMO föreskriver även att hårdare reglering än den som presenteras i konventionen är 

önskvärd, men att den i sådana fall ska skötas inom staterna (IMO, 2009). Hong Kong-kon-

ventionen är således en konvention som ställer minimikrav på medlemsstaterna. Ett exempel 

på en hårdare reglering beträffande återvinning av fartyg är den nyantagna EU-förordningen. 

Anledningen till att EU:s reglering är strängare än den från IMO är bland annat att vissa EU-

direktiv som behandlar kemikalier förbjuder ämnen inom unionen som då av naturliga skäl 

även bör förbjudas i den EU-förordning som reglerar omhändertagandet av uttjänta fartyg. 

Vidare är EU-förordningen om hantering av uttjänta fartyg hårdare på det sättet att förord-

ningen i praktiken förbjuder att EU-flaggade fartyg återvinns i länder utanför OECD. Att 

                                                           
4 EU Ship Recycling Regulation går att finna på http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:SV:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0001:0020:SV:PDF
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hindra EU-flaggade fartyg från att återvinnas i länder utanför såväl unionen som OECD med-

för således att det i framtiden kommer att vara förbjuet att återvinna EU-flaggade fartyg på 

stränderna i Asien (Matz-Lück, 2010).  

 

4.6 Krav på fartygsägare 

Ett av de främsta kraven på fartygsägare från IMO och EU är att upprätta en förteckning över 

farliga material som finns ombord på fartyget. Denna förteckning är uppdelad i tre delar och 

de farliga material som den minst ska innehålla finns listade bilagor i respektive regelverk. 

Förteckningen ska, enligt direktiven vara, fartygsspecifik och återfinnas ombord på fartyget 

under hela dess livstid. Förteckningen behandlar olika typer av farligt material som finns om-

bord på ett fartyg under olika skeden av fartygets liv (IMO, 2009, EU, 2013b).  

 

Del I syftar till att identifiera och lista de farliga material som finns i fartygets konstruktion 

och utrustning. Förteckningen ska även ange var materialet är lokaliserat ombord på fartyget 

och i hur stora mängder det finns. För existerande fartyg föreskriver även EU att det ska fin-

nas en plan som beskriver den visuella kontrollen och provtagningarna som utgör grunden för 

sammanställningen av förteckningen. Detta är således inget krav på fartyg som byggs, efter-

som förteckningen över farliga material av förklarliga skäl upprättas under konstruktionen av 

fartyget. De två andra delarna av förteckningen upprättas i samband med att beslut tas om att 

återvinna fartyget (EU, 2013b).  

 

Del II ska innehålla en förteckning över det avfall som finns eller beräknas komma att finnas 

ombord på fartyget när det anländer till fartygsåtervinningsanläggningen. Förteckningen ska 

även inkludera det avfall som genererats vid driften av fartyget under dess sista resa (EU, 

2013b).  

 

Del III ska vara en förteckning över de förråd som finns ombord på fartyget efter det att beslut 

om återvinning har tagits (EU, 2013b). 

 

De farliga material som förteckningen ska omfatta är bland andra material som innehåller 

asbest, ozonnedbrytande ämnen (exempelvis vissa köldmedier), bly och blyföreningar, kad-

mium och kadmiumföreningar, radioaktiva ämnen, alkaner, klor och bromerade flamskydds-

medel. Förteckningen ska även utöver att kartlägga de farliga material som nämnts, styrka att 
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fartyget efterlever de förbud och begränsningar av användandet av vissa material enligt 

gällande EU-direktiv (IMO, 2009; EU, 2013b). 

 

Enligt EU (2013a) ska inte bara fartyg som för EU-flagg inneha den typen av förteckning som 

förordningen anger, utan samtliga fartyg som anlöper en hamn inom unionen ska inneha en 

likadan förteckning. Detta i sin tur bör innebära att inget fartyg kan anlöpa en hamn inom EU 

utan att kunna styrka att förbud mot vissa ämnen efterlevs och att kunna visa dokumentation 

över de material som ingår i fartygets konstruktion (EU, 2013a).  

 

EU-förordningen föreskriver att fartyg endast får återvinnas på en fartygsåtervinningsanlägg-

ning som är godkänd enligt de kriterier som utarbetats för sådana anläggningar. Med hänsyn 

taget till detta, ska således fartygsägaren se till att fartyget endast återvinns på en för ändamå-

let godkänd anläggning. I dagsläget finns dock ingen sådan förteckning över EU-godkända 

anläggningar, varför EU:s direktiv då föreskriver att fartyg med EU-flagg endast ska återvin-

nas på en anläggning som är belägen inom unionen eller i ett OECD-land (EU, 2012). I prak-

tiken bör detta avsnitt i EU-förordningen innebära att strandning som metod vid återvinning 

av fartyg förbjuds för EU-flaggade fartyg. Turkiet är nämligen det enda OECD-land som åter-

vinner fartyg av den storlek som direktiven riktar sig till, och Turkiet använder inte den typen 

av strandning som anses vara mest miljöfarliga som metod vid återvinning av fartyg (EU, 

2013b).  

 

Vidare ska fartygsägaren även tillse att det fartyg som ska återvinnas drivs på ett sätt som 

medför att mängden lastrester, återstående bunker och fartygsgenererat avfall som finns om-

bord vid överlämnandet till fartygsåtervinningsanläggningen minimeras i största möjliga mån. 

I detta inbegrips även en överenskommelse mellan fartygsägaren och fartygsåtervinningsan-

läggningen om bortskaffning av det avfall som genereras ombord på fartyget, det vill säga att 

parterna kommer överens om huruvida det är fartygsägaren som ska se till att avfallet avlägs-

nas innan fartyget anländer till fartygsåtervinningsanläggningen eller om det är fartygsåtervin-

ningsanläggningen som tar hand om det avfall som genererats under fartygets resa till 

fartygsåtervinningsanläggningen (IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

Om ett tankfartyg ska återvinnas, ska fartygsägaren se till att det aktuella fartyget anländer till 

fartygsåtervinningsanläggningen i ett skick som medför att de intyg och certifikat som behövs 
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för heta arbeten5 kan utfärdas. Vidare ska det aktuella fartyget, vid ankomst till fartygsåtervin-

ningsanläggningen, vara i ett sådant skick att samtliga utrymmen ombord på fartyget kan be-

trädas utan att det föreligger någon risk för olyckor. Tillvägagångssätten för att uppnå en risk-

fri arbetsmiljö ombord finns reglerade i annan internationell lagstiftning. (IMO, 2009; EU, 

2013b)  

 

För att säkerställa att alla de åtgärder som fartygsägaren ska vidta är genomförda, ska fartygs-

ägaren slutligen kunna uppvisa ett intyg som visar att fartyget är återvinningsklart. Intyget får 

inte vara utfärdat av någon annan än den medlemsstat vars flagg fartyget för (EU, 2012).  

 

Tabell 1. Sammanfattning av de krav som ställs på farygsägare (IMO, 2009; EU, 2013b). 

Lagstiftning Krav 

EU Ship Recycling 

Regulation  

Kontroll av farliga material ombord på fartyget.  

 

Upprättande av en förteckning över farliga material ombord på fartyget.  

 

Förser driftansvarig på fartygsåtervinningsanläggningen med all relevant 

information rörande fartyget i syfte att upprätta en fartygsåtervinningsplan.  

 

Väljer endast en fartygsåtervinningsanläggning som finns upptagen i den 

europeiska förteckningen över godkända anläggningar.  

 

Handhar fartyget på ett sådant sätt att restprodukter från last, förråd, bunker, etc. 

minimeras innan fartyget anländer till fartygsåtervinningsanläggningen.  

 

Tillser att fartyget tilldelas ett återvinningsintyg av ansvarig myndighet 

 

Tillser att fartyget anländer till fartygsåtervinningsanläggningen i ett sådant 

skick att fartyget kan tilldelas certifikat för heta arbeten.  

 

IMO:s Hong Kong-

konvention 

Ansvarar för förteckning över farliga material för fartyget. 

 

Väljer fartygsåtervinningsanläggning som uppfyller de krav som Hong Kong-

konventionen ställer. 

 

 

                                                           
5  IMO:s riktlinjer för heta arbeten ombord på alla typer av fartyg definierar heta arbeten som “ any work 

requiring the use of electric arc or gas welding equipment, cutting burner equipment or other forms of naked 

flame, as well as heating or spark generating tools, regardless of where it is carried out on board a ship” (IMO, 

2003) 
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4.7 Krav på fartygsåtervinningsanläggningar 

Slutresultatet av EU-förordningen är, när förordningen väl trätt i kraft, att EU-flaggade fartyg 

inte ska få återvinnas på en fartygsåtervinningsanläggning som inte är upptagen i den förteck-

ning över EU-godkända anläggningar som förordningen föreskriver. För att en fartygsåtervin-

ningsanläggning ska godkännas av EU och således tas med i förteckningen över godkända 

fartygsåtervinningsanläggningar, krävs att den aktuella anläggningen uppfyller de krav som 

EU-förordningens 12:e artikel föreskriver (EU, 2013b). 

 

Artikel 12 i EU-förordningen föreskriver att fartygsåtervinningsanläggningen i fråga ska 

konstrueras och drivas på ett säkert och miljövänligt sätt. Med detta menas att den aktuella 

fartygsåtervinningsanläggningen ska sörja för att alla farliga material som finns ombord på ett 

fartyg som ska återvinnas, kan inneslutas i anläggningen under hela återvinningsförfarandet. 

Vidare ska fartygsåtervinningsanläggningen tillse att allt det avfall som uppstår under fartygs-

återvinningen endast ska överföras till avfallshanteringsanläggningar som är auktoriserade att 

hantera den typen av avfall (EU, 2013b).  

 

Anläggningen ska, enligt EU-förordningen (EU, 2013a), både konstrueras och drivas på ett 

säkert och miljövänligt sätt. Med detta menas att anläggningen ska sörja för inneslutningen av 

alla farliga material som finns ombord på fartyg. Fartygsåtervinningsanläggningen ska även 

kunna visa att den aktuella anläggningen är behörig. Med behörig avses att anläggningen är 

auktoriserad av en myndighet som har rätt att auktorisera anläggningar i enlighet med de krav 

som ställs av IMO och EU. Vidare ska anläggningen kunna redogöra för hur bortskaffandet av 

avfallet som uppstår under återvinningsförfarandet ska hanteras (IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

Om det är nödvändigt att forsla bort avfall till en annan anläggning, ska fartygsåtervinnings-

anläggningen kunna styrka att den anläggning som avfallet skickas till också är behörig att ta 

om hand och återvinna det avfall som det är frågan om. I samband med tillvaratagandet av 

material från återvinningsförfarandet, ska fartygsåtervinningsanläggningen även redogöra för 

vilken eller vilka avfallshanteringsmetoder (exempelvis förbränning eller deponering) som 

används inom den berörda anläggningen. Anläggningen i fråga ska även intyga att de använda 

metoderna tillämpas på ett sätt som inte medför risker för människors hälsa eller för miljön 

(UNEP, 2003; EU, 2013b) 
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Det viktigaste av allt är dock att fartygsåtervinningsanläggningen ska kunna specificera de 

farliga material som anges i Bilaga 1 till EU-förordningen och att fartygsåtervinningsanlägg-

ningen i fråga är auktoriserad för bortskaffning av de specificerade materialen.  Vidare ska 

anläggningen kunna redogöra för vilka metoder som används vid bortskaffning av de farliga 

materialen tillsammans med ett intyg om att de bortskaffningsmetoder som tillämpas inte 

utgör några onödiga risker för människors hälsa och miljö (EU, 2013b).  

 

Vidare ska fartygsåtervinningsanläggningen kunna visa att eventuella läckage kan kontrolle-

ras och det material som ska återvinnas kommer att hanteras på ”ogenomsläppliga underlag 

med effektiva dräneringssystem” samt sörja för inneslutningen av alla farliga material ombord 

på ett fartyg under hela återvinningsförfarandet (EU, 2013b).  

 

Fartygsåtervinningsanläggningen ifråga måste sedan kunna visa dokumentation som styrker 

att anläggningen är behörig att bedriva den verksamhet och de tjänster som den tillhandahål-

ler. Utöver kravet på styrkt behörighet, måste anläggningen även lämna ut uppgifter om de 

storleksbegränsningar som finns för fartyg. Med detta menas att anläggningen måste redovisa 

den maximala bredden, längden och LTD på fartyg som den kan ta emot. Intyg över att 

anläggningen tar emot fartyg som för en europeisk medlemsstats flagg i enlighet med före-

skrivna riktlinjer och bestämmelser, ska kunna visas upp på begäran. Anläggningen måste 

även intyga att den tar emot fartyg som för en europeisk medlemsstats flagg i enlighet med de 

bestämmelser som föreskrivs av unionen (IMO, 2009; EU, 2013a; EU, 2013b).  

 

Beträffande kraven på fartygsåtervinningsanläggningar föreskriver Hong Kong-konventionen 

att varje medlemsland ska tillse att de fartygsåtervinningsanläggningar som finns är konstrue-

rade och drivs på ett sätt som värnar som människa och miljö i enlighet med konventionens 

riktlinjer. Som redan tidigare påpekats, finns inget krav för en förteckning över godkända an-

läggningar i Hong Kong-konventionen (IMO, 2009). Vidare föreskriver Hong Kong-konven-

tionen att varje medlemsland ska upprätta ett kontrollorgan för auktorisering av anläggningar. 

Till grund för att en anläggning ska bli auktoriserad av en myndighet ligger, liksom i EU-för-

ordningen, ett antal punkter som fartygsåtervinningsanläggningen ska uppfylla. Skillnaden på 

hantering av en auktoriserad anläggning mellan EU-förordningen och Hong Kong-konventio-

nen är således det faktum att medan EU förespråkar en förteckning över godkända anlägg-

ningar, anser Hong Kong-konventionen att det räcker med att anläggningen i fråga uppfyller 

vissa minimikrav för att kunna auktoriseras (IMO, 2009).  
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Fartygsåtervinningsanläggningen ska även, utöver de teknikaliteter som själva materialhante-

ringen ger upphov till, sörja för att inrätta ett lednings- och övervakningssystem samt förfar-

anden och tekniker som inte medför hälsorisker för arbetstagarna eller närboende befolkning. 

Den aktuella fartygsåtervinningsanläggningen ska även vidta åtgärder som förebygger, mini-

merar och, så långt det är praktiskt möjligt, eliminerar skadliga följder för miljön till följd av 

dess verksamhet. Vidare ska den tillhandahålla säkerhet och utbildning av personal, i vilket 

ingår tillhandahållande av personlig skyddsutrustning samt kontroll att denna utrustning an-

vänds om situationen så kräver (IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

Fartygsåtervinningsanläggningen ska inte bara sörja för ett korrekt omhändertagande av far-

tyget under återvinningen – anläggningen ska även sörja för upprätthållande av en god arbets-

miljö. Enligt Hong Kong-konventionens tredje kapitel ska den aktuella fartygsåtervinningsan-

läggningen tillse att arbetstagarna på anläggningen använder sig av den personliga skyddsut-

rustning som krävs för de aktiviteter som utförs på fartygsåtervinningsanläggningen. Utöver 

detta ska anläggningen i fråga även sörja för utbildning av personalen så att de moment som 

återvinningsförfarandet inbegriper kan genomföras utan onödiga risker (UNEP, 2003; IMO, 

2009; EU, 2013b). 

 

Tabell 2. Sammanfattning av de krav som ställs på fartygsåtervinningsanläggningar (IMO, 

2009; EU, 2013b). 

Lagstiftning Krav 

EU Ship Recycling 

Regulation  

Uppfyller de krav som ställs i 14 punkter i EU-förordningen för att upptas i den 

europeiska förteckningen över godkända fartygsåtervinningsanläggningar.  

 

Ansvarar för korrekt hantering av det avfall som uppstår under 

återvinningsförfarandet för fartyget. 

 

Ansvarar för upprättandet av en fartygsåtervinningsplan för fartyget i fråga.  

 

Ansvarar för att de krav som ställs på personlig skyddsutrustning och arbetsmiljö 

implementeras på anläggningen och efterlevs. 

IMO:s Hong Kong-

konvention 

Ansvarar för korrekt hantering av det avfall som uppstår under 

återvinningsförfarandet för fartyget. 

 

Ansvarar för upprättandet av en fartygsåtervinningsplan för fartyget i fråga.  

 

Ansvarar för att de krav som ställs på personlig skyddsutrustning och arbetsmiljö 

implementeras på anläggningen och efterlevs. 
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4.8 Riktlinjer för miljövänlig fartygsåtervinning 

Som tidigare nämnts, finns det riktlinjer framtagna av dels IMO:s miljöutskott, MEPC,  dels 

FN:s miljöskyddsprogram, UNEP, för de fartygsägare och fartygsåtervinningsanläggningar 

som önskar att tillämpa de regleringar som Hong Kong-konventionen och EU-förordningen 

föreskriver innan dessa implementerats i den internationella lagstiftningen.  

 

4.8.1 Marine Environment Protection Committee 

Marine Environment Protection Commitee (MEPC) är Internationella Sjöfartsorganisationens 

Miljöutskott. Som ett led i regleringen av hanteringen av uttjänta fartyg har MEPC utarbetat 

riktlinjer för hur de krav som föreskrivs av Hong Kong-konventionen ska efterlevas. Dessa 

dokument är även tänkta som ett hjälpmedel för de medlemsstater som önskar att implemen-

tera de tekniska standarderna som konventionen föreskriver innan konventionen trätt i kraft. I 

dagsläget är det nämligen svårt att uppskatta när konventionen kan tänkas träda i kraft. Enligt 

EMSA är det inte troligt att detta kommer att ske före 2015, och enligt en uppskattning gjord 

av EU-parlamentet kommer ikraftträdandet med största sannolikhet att dröja till 2020 (EMSA, 

2013; EU, 2012).  

 

Eftersom det är svårt att förutse när Hong Kong-konventionen kan tänkas träda ikraft har 

IMO:s miljöutskott utarbetat ett antal riktlinjer för medlemsstaterna att följa för att de ska 

kunna implementera de tekniska standarderna i ett tidigt skede (EMSA, 2013).  

 

Som ett led i regleringen av hanteringen av uttjänta fartyg har MEPC utarbetat riktlinjer för 

hur sammanställningen över den förteckning av farliga material som ska finnas ombord på 

samtliga fartyg ska utformas. Dessa riktlinjer antogs i juli 2009 (MEPC, 2009). Till dessa 

riktlinjer finns ett annex som antogs två år senare, i juli 2011.  
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4.8.2 Baselkonventionen och United Nations Environment Programme 

Baselkonventionen6 är det första försöket att uppmärksamma problematiken rörande export av 

farligt avfall. Konventionen antogs 1989 och trädde i kraft 1992; i skrivande stund har den 

179 parter (Mikelis, 2013). Konventionen har dock inte utarbetats i syfte att reglera hante-

ringen av uttjänta fartyg, varför det också tidigt blev ett faktum att Baselkonventionen är svår 

att applicera på fartyg. Som ett led i att försöka applicera Baselkonventionen på fartyg, antogs 

en ändring inom EU (the Ban Amendment) som förbjuder export av såväl farligt avfall som 

fartyg till länder som inte ingår i OECD (Mikelis, 2013). Trots den lagändring som ska för-

bjuda export av uttjänta fartyg till icke OECD-länder, uppskattade EU-kommissionen 2009 att 

91 % av uttjänta fartyg med EU-flagg kringgick regleringen (a.a.). 

 

Till Baselkonventionen har FN:s miljöskyddsprogram (UNEP) utarbetat riktlinjer för hur 

miljövänlig hantering av uttjänta fartyg ska organiseras beträffande dels de krav som finns på 

fartygsägaren, dels de krav som finns på fartygsåtervinningsanläggningen. Riktlinjerna anger 

och beskriver de miljöfarliga material och substanser som finns på fartyg och hur de bör tas 

om hand för att minimera miljöpåverkan. Beträffande fartyg ligger fokus på de miljöfarliga 

ämnen som finns ombord och för fartygsåtervinningsanläggningarna ligger fokus dels på 

hantering, dels på organisation rörande återvinningsförfarandet. Riktlinjerna beskriver bland 

annat hur en fartygsåtervinningsanläggning bör utformas och drivas för att minimera 

skadeverkningar på miljön, men också hur arbetsmiljön ska förbättras (UNEP, 2003).  

 

Riktlinjerna vänder sig till de länder som önskar implementera fartygsåtervinningsanlägg-

ningar som uppnår de direktiv som IMO och EU föreskriver. De innehåller rekommendationer 

för procedurer, processer och praktiska tillvägagångssätt som måste implementeras i fartygs-

återvinningsanläggningens arbetsmetodik för att uppnå Environmentally Sound Management 

(ESM) inom anläggningen. Med ESM7 menas att fartygsåtervinningsanläggningen i fråga vid-

tar alla de nödvändiga åtgärder som krävs för att hanteringen av miljöfarliga material ska ske 

på ett säkert sätt (UNEP, 2003).  

 

                                                           
6 Baselkonventionen innehåller regler för hantering av farligt avfall och syftar främst till att minimera transporter 

av sådant avfall från ett land till ett annat. Transporterna av farligt avfall ska endast ske om de medför en 

miljömässig vinst på så sätt att det blir en bättre hantering av avfallet än vad ursprungslandet kan åstadkomma 

(NE, 2013). 
7 För mer detaljer rörande ESM och vad som ingår hänvisas till kapitel 3 i UNEP:s riktlinjer. Länk till 

dokumentet finns angiven i referenslistan. 
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Riktlinjerna är framtagna för fartygsåtervinningsanläggningar och kan tillämpas på såväl 

existerande anläggningar som nya anläggningar. Riktlinjerna är endast fokuserade på far-

tygsåtervinning som procedur och diskuterar därmed inga frågor rörande export av fartyg 

under kategorin farliga material.   

 

UNEP (2003) föreskriver åtgärder som fartygsägaren bör vidta innan fartyget i fråga anländer 

till fartygsåtervinningsanläggningen. Bland dessa åtgärder omnämns bland annat att den för-

teckning över farliga material som även regleras i IMO:s och EU:s direktiv ska finnas om-

bord. Även här ska de farliga materialen identifieras, lokaliseras och kvantifieras. UNEP 

(2003) föreslår även att en grundläggande inspektion av fartyget i fråga ska genomföras för att 

på så sätt kunna planera arbetsgången för återvinningsförfarandet. Utöver fastställandet av 

förteckningen över farliga material, ska fartygsägaren även tillse att material som asbest, PCB 

och TBT avlägsnas från fartyget i den grad det är möjligt samt att fartyget i fråga även saneras 

från last- och bunkerrester, länsvatten och sludge. Vidare ska fartygsägaren enligt UNEP:s 

riktlinjer säkra fartyget, vilket syftar till att arbetsgången under återvinningsförfarandet sker 

på ett säkert sätt (UNEP, 2003).    
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4.9 Implementering och ikraftträdande 

Som tidigare nämnts i detta arbete, är det svårt att förutse när de berörda direktiven kan tänkas 

träda i kraft och implementeras i såväl nationell som internationell lagstiftning.  

 

Tabell 3. Förtydligande om datum för ikraftträdande för respektive regelverk och statusen för 

dessa i skrivande stund (IMO, 2009; EU, 2013b).  

Direktiv  Ikraftträdande Anmärkning 

Hong Kong–

konventionen  

Okänt Konventionen kommer att träda i kraft 24 månader efter det datum 

då kraven för ikraftträdande uppfyllts (artikel 17).   

EU–förordning  30 dec 2013 

31 dec 2014 

31 dec 2015  

31 dec 2018 

31 dec 2020 

Artikel 31 om ikraftträdande  

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den 

har offentliggjorts i Europeiska Unionens Officiella tidning 

(publicerades 10 december 2013) 

 

Artikel 32 om tillämpning  

Denna förordning ska tillämpas från och med den av de följande två 

dagar som inträder först, dock inte före den 31 december 2015 

 

a. Sex månader efter den dag då den sammanlagda maximala årliga 

fartygsåtervinningen för de fartygsåtervinningsanläggningar som 

finns upptagna på den europeiska förteckningen utgör minst 2,5 

miljoner ton lätt deplacement.  

 

2. Den 31 december 2018  

Med avseende på följande bestämmelser ska dock följande 

tillämpningsdatum gälla:  

 

a. Artikel 2, artikel 5.2 andra stycket, artiklarna 13, 14, 15, 16, 25 

och 26 ska tillämpas från och med den 31 december 2014 

b. Artikel 5.2 första och tredje stycket och artikel 12.1 och 12.8 ska 

tillämpas från c md den 31 december 2020.  

 

De riktlinjer från bland annat IMO:s miljöutskott som presenterats i detta arbete är tänkta att 

fungera som en hjälp för de länder som önskar att implementera de tekniska standarderna som 

Hong Kong-konventionen föreskriver innan konventionen i fråga trätt i kraft. Vidare är det en 

förhoppning från EU:s sida att den nyantagna EU-förordningen ska påskynda och underlätta 

ratificeringen och således även implementeringen av Hong Kong-konventionen i EU-staterna. 
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Värt att notera är dock att de presenterade riktlinjerna från såväl MEPC som UNEP endast är 

rekommendationer och således inte tvingande.  
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5. Resultatanalys: Att återvinna ett fartyg  

 
Shipbreaking entails a series of activities that begin with the design and 

construction of a ship, extends to its operational life, finally culmina-

ting in its deconstruction. These involve shipowners, builders, naval 

architects, repairers, classification societies, material suppliers, etc. 

However, the actual process of dismantling starts only months before a 

ship sets sail to a recycling yard, when the shipowner decides that it is 

no longer economical to maintain the ship. (Puthucherril, 2010, s19) 

 

 

Utifrån analysen av de presenterade regelverken går det att utläsa att det finns tydliga krav på 

såväl fartygsägare som fartygsåtervinningsanläggningar. Hur ansvarsfördelningen mellan de 

involverade parterna ser ut är inte studiens syfte och kommer således inte att diskuteras. Vad 

som dock går att diskutera och analysera är hur organisationen av återvinnaning av fartyg ser 

ut om de presenterade kraven tillämpas.  

 

5.1 Det uttjänta fartyget 

Under fartygets drift ska fartygsägaren enligt den presenterade lagstiftningen se till att be-

gränsa och förbjuda användandet av de material som anges i bilaga 1 till såväl Hong Kong-

konventionen som EU-förordningen. De material som hör till denna kategori är bland annat 

asbest och ozonnedbrytande ämnen (IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

Vid beslut om att återvinna ett fartyg, föreskriver artikel 5 (punkt 7) i EU-förordningen 

följande för fartygsägare 

 

Innan ett fartyg återvinns och med beaktande av relevanta riktlinjer från 

IMO ska förteckningen över farliga material, utöver del I, som setts 

över och uppdaterats korrekt, även innehålla del II avseende 

fartygsgenererat avfall och del III avseende förrådsmaterial, och ha 

verifierats av den ansvariga myndigheten eller en erkänd organisation 

som administrationen auktoriserat. (EU, 2013b) 
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De krav som ställs på fartygsägaren innan fartyget anländer till fartygsåtervinningsanlägg-

ningen presenterades i avsn. 4.6. Som redan nämnts är ett av de främsta kraven upprättandet 

av en förteckning över farliga material som finns ombord på fartyget. Det är i det skedet som 

beslut om att återvinna fartyget tas, som förteckningen över farliga material kompletteras med 

de resterande två delar (UNEP, 2003; IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

Utöver sammanställningen av förteckningen över farliga material, ska fartygsägaren, enligt 

EU-förordningen (EU, 2013b), endast välja en fartygsåtervinningsanläggning som finns 

upptagen i den europeiska förteckningen över godkända anläggningar. Fartyget i fråga ska 

även handhas på ett sätt som minimerar de restprodukter som kan finnas ombord när fartyget i 

fråga anländer till fartygsåtervinningsanläggningen. Till dessa restprodukter hör bland annat 

lastrester, förråd och bunker (IMO, 2009; EU, 2013b) 

 

Vidare ska fartygsägaren, i samråd med fartygsåtervinningsanläggningen, besluta om i vilken 

grad fartyget ska saneras innan fartyget anländer till fartygsåtervinningsanläggningen. Med 

sanering avses avlägsnande av farliga material i den mån det är möjligt för att inte äventyra 

fartygets driftsäkerhet. Fartygsägaren ska även se till att fartyget anländer till fartygsåtervin-

ningsanläggningen i ett sådant skicka att såväl certifikat för heta arbeten som intyg om att 

slutna utrymmen8 får beträdas kan tilldelas fartyget (IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

För att ett fartyg ska kunna tilldelas ett certifikat för heta arbeten krävs att såväl säkra som 

icke-explosionsfarliga förhållanden råder ombord på fartyget. Till detta hör bland annat att 

explosionsfarliga gaser har avlägsnats, att de rådande omständigheterna i atmosfären i slutna 

utrymmen på fartyget inte ändras till följd av heta arbeten såsom svetsning, skärning eller 

slipning och att alla intilliggande utrymmen gjorts oantändliga och behandlats på sådant sätt 

att en eventuell brand inte ska kunna sprida sig (IMO, 2003; EU, 2013b).   

 

Beträffande utfärdandet av ett intyg som styrker att samtliga utrymmen ombord på fartyget är 

säkra att beträdas, krävs att fartygsägaren säkerställer att syrenivån i luften och koncentratio-

nen av eventuella lättantändliga gaser ligger inom de givna säkerhetsgränserna. Även andra 

giftiga gaser som eventuell förekommer i atmosfären i det slutna utrymmet ska ligga inom de 

fastslagna gränserna (EU, 2013b).  

                                                           
8 De föreskrifter som finns angående tillträde till slutna utrymmen finns bland annat anginva i IMO:s resolution 

A.1050(27) och finns tillgänglig på 

http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/A%20-

%20Assembly/1050%2827%29.pdf 

http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/A%20-%20Assembly/1050%2827%29.pdf
http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/A%20-%20Assembly/1050%2827%29.pdf
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Beträffande hantering av heta arbeten och hur en skyddad miljö för dessa ska upprätthållas, 

hänvisar Hong Kong-konventionen enbart till rådande lagstiftning rörande tillvägagångssättet 

för att säkerställa en skyddad miljö (IMO, 2009). 

 

Vid beslut om att återvinna ett fartyg, bör fartygsägaren vidta vissa åtgärder för att hanter-

ingen av fartyget ska bli så miljövänlig som möjligt. Hong Kong-konventionen och EU Ship 

Recycling Regulation föreskriver åtgärder som fartygsägaren bör vidta dels under fartygets 

drift, dels i det skede när beslut om återvinning tagits.  

 

Inför återvinning ska den förteckning över farliga material som finns ombord på fartyget 

kompletteras med två andra delar som inkluderar dels det avfall som fartyget genererar under 

drift, dels de förråd i form av oljor, lösningsmedel, färg och andra förbrukningsmaterial som 

finns ombord på fartyget vid ankomst till fartygsåtervinningsanläggningen (IMO, 2009; EU, 

2013b).  

 

När fartyget innehar en komplett dokumentation över de farliga material som är inneslutna i 

såväl dess konstruktion som i dess förvaringsutrymmen, genomförs en slutbesiktning av far-

tyget. Besiktningens syfte är att styrka att det aktuella fartyget är klart för återvinning i enlig-

het med de regler och riktlinjer som presenterades i avsn. 4.6 och 4.7 (IMO, 2009; EU, 

2013b).  

 

För att fartyget ska kunna godkännas som redo-för-återvinning krävs det att fartygsägaren så 

långt det är möjligt sanerar fartyget från de miljöfarliga substanser som finns ombord på farty-

get. Saneringen får dock inte äventyra säkerheten för fartyget, varför detta kan vara problema-

tiskt och således också ofta innebär att inte allt miljöfarligt material kan tas om hand innan 

fartyget anländer till fartygsåtervinningsanläggningen (UNEP, 2003).  

 

Vidare ska fartygsägaren välja en fartygsåtervinningsanläggning som enligt Hong Kong-kon-

ventionen är auktoriserad av behörig myndighet för att utföra de moment som fartygsåtervin-

ningen innebär. Enligt EU-förordningen får dock ingen annan anläggning än en som är upp-

tagen i förteckningen över godkända anläggningar väljas (IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

Fartygsägaren ska även bistå fartygsåtervinningsanläggningen med all nödvändig dokumen-

tation för att en fartygsspecifik återvinningsplan ska kunna utarbetas för det aktuella fartyget 

(IMO, 2009; EU, 2013b).  
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Som redan nämnts i avsn. 4.6 ska fartyget inneha en förteckning över de farliga material som 

finns ombord på fartyget när det anländer till fartygsåtervinningsanläggningen. De material 

som IMO och EU klassificerar som farliga finns angivna i bilaga 1 och 2 i Hong Kong-kon-

ventionen och EU-förordningen (IMO, 2009; EU, 2013b).  

 

Vilka av de angivna substanserna som finns ombord på det aktuella fartyget och i vilken 

kvantitet, är givetvis svårt att säga – det beror bland annat på fartygstyp och storlek. Vad som 

dock kan antas är att majoriteten av de material som anges i de beskrivna regelverken finns 

ombord på samtliga fartyg i varierande mängder.  

 

5.1.1 Förteckning över farliga material 

Förteckningen över farliga material ska bestå av tre delar där den första delen ska utgöra ett så 

kallat levande dokument som uppdateras under hela fartygets livstid, medan de två andra del-

arna sammanställs inför återvinningen av fartyget vid slutet av dess livscykel. 

  

Tabell 4. Sammanfattning över förteckningen över farliga material (MEPC, 2009).  

Del Innehåll 

I Materials contained in ship structure and equipment 

II Operationally generated wastes 

III Stores 

 

Eftersom del I i förteckningen ska innehålla information om material som utgör fartygets 

konstruktion och den utrustning som finns ombord, bör denna del sammanställas vid konst-

ruktionen av ett fartyg. Det finns även föreskrivet hur provtagning och bestämning av farliga 

material ska planeras och genomföras på redan existerande fartyg, eftersom direktiven från 

IMO och EU även ska appliceras på befintliga fartyg.   

 

Sammanställningen av förteckningen över farliga material för befintliga fartyg beskrivs i ett 

antal steg. För att kunna sammanställa denna förteckning krävs att all nödvändig information 

om, och dokumentation över, fartyget samlas in och analyseras. Till den nödvändiga informa-

tionen och dokumentationen över fartyget räknas bland annat ritningar, tekniska specifikatio-

ner, förteckningar och rapporter över underhåll, certifikat och manualer (UNEP, 2003; MEPC, 

2009). 
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Med den insamlade informationen som grund förbereds och författas sedan en provtagnings-

plan för fartyget. MEPC (2009) föreskriver att provtagning bör utgå ifrån en visuell kontroll 

av de sektioner där det är tänkbart att något av de farliga material som finns upptagna i bila-

gan till de aktuella riktlinjerna kan påträffas. Den visuella kontrollen följs av en provtagning 

för att fastställa om farliga material finns i den berörda sektionen. Provtagning ska även, 

enligt MEPC (2009), ske i de sektioner där dokumentationen är otillräcklig eller där det 

förekommer material vars sammansättning inte är känd (MEPC, 2009).   

 

Efter genomförd provtagning av relevanta sektioner i fartyget, sammanställs förteckningen 

över farliga material för det aktuella fartyget. De material som ingår i denna förteckning delas 

in i två olika kategorier; sektioner som innehåller farligt material och sektioner som kan 

innehålla farligt material. Utöver uppställningen och kategoriseringen av farliga material i 

förteckningen, ska även de sektioner som finns medtagna där, redovisas i en ritning över 

fartyget (MEPC, 2009).  

 

Del II av företeckningen sammanställs när beslut om återvinning av fartyget har tagits. Denna 

del ska utformas med hänsyn till att fartyget ska hållas i drift en tid innan det anländer till 

fartygsåtervinningsanläggningen. Driften av fartyget efter det att ett beslut om återvinning har 

tagits, ska skötas på ett sätt som minimerar avfall i form av lastrester, bunkerrester och annat 

operationellt avfall som genereras under fartygets drift (MEPC, 2009).  

 

Det avfall som kan tänkas finnas ombord när fartyget anländer till fartygsåtervinningsanlägg-

ningen ska uppskattas till kvantitet, och dess placering ombord på fartyget ska märkas ut och 

sammanställas i del II (MEPC, 2009).  

 

Hong Kong-konventionen och EU-förordningen föreskriver vissa typer av inspektioner av 

fartyg, varav ett är en så kallad slutinspektion av fartyget som genomförs i samband med att 

fartyget ska återvinnas. Under denna inspektion är det tänkt att del III av förteckningen över 

farliga material ska sammanställas. Del III syftar till att kartlägga de förråd som finns ombord 

på fartyget vid dess ankomst till fartygsåtervinningsanläggningen. Utöver förråd ska fluider 

som finns instängda i fartygets maskineri och utrustning sammanställas i del III. Resultatet av 

slutinspektionen är att fartygsägaren ska erhålla ett intyg om att det aktuella fartyget är redo 

att återvinnas (IMO 2009; EU, 2013b).  
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Tabell 5. Sammanfattning av de miljöfarliga material som tas upp i respektive regelverk (EU, 

2013b; IMO, 2009; UNEP, 2003).  

Material9 Anmärkning 

Asbest Förbjudet material idag  

Ozonnedbrytande ämnen Vissa köldmedier har ozonnedbrytande10 egenskaper. 

PCB, Polyklorerade bifenyler Installation av material som innehåller PCB är förbjuden.  

PFOS, perfluoroktansulfonsyra  Omnämns i EU-förordningen, dock inte i Hong Kong 

konventionen. 

Vid nyinstallation är ämnet förbjudet enligt EG 850/2004  

Påväxtförhindrande föreningar och 

system 

Inga fartyg får använda sig av påväxtförhindrande ämnen 

innehållande tennorganiska föreningar som fungerar som 

biocider11.   

Inga fartyg eller nya installationer får använda påväxthindrande 

föreningar som är förbjudna enligt AFS-konventionen12. 

Kadmium och kadmiumföreningar Kadmium finns exempelvis i lager, batterier, anoder, bultar och 

muttrar 

Hexavalent krom och hexavalenta 

kromföreningar 

Finns i exempelvis färger i fartygets struktur.  

Bly och blyföreningar Finns exempelvis i batterier, färg och elkablar. 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Finns bland annat i termometrar, lysarmatur och ”level switches”.  

Material  Anmärkning 

Polybromerade bifenyler (PBB) PBB används som flamskyddsmedel i polymera material, främst i 

höljen för elektriska apparater. Har i princip samma 

miljöpåverkan som PCB (NE, 2013).  

 

Polybromerade difenyletrar (PBDE) Används som flamskyddsmedel 

 

 

                                                           
9 För en mer detaljerad lista över substanser och var de finns, se bilaga B i UNEP:s riktlinjer (2003). 
10 De ozonnedbrytande ämnen som avses är de som finns i 1987 års Montrealprotokoll som reglerar användandet 

av ozonnedbrytande ämnen. 
11 Biocider är ämnen som dödar liv (NE, 2014). 
12 Anti Fouling System- en konvention i syfte att reglera användningen av påväxthindrande föreningar 
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Polyklorerade naftalener (fler än tre 

kloratomer) 

Naftalen används i stor utsträckning som utgångsmaterial för 

färgämnen, plaster och lösningsmedel (NE, 2014) 

 

Radioaktiva ämnen Finns i exempelvis branddetektorer och lysarmatur (UNEP, 2003) 

Vissa klorerade paraffiner (alkaner, C.-

10, C-13) 

 Alkaner utgör viktiga komponenter i exempelvis olja (NE, 2014) 

Bromerade flamskyddsmedel 

(HBCDD) 

Tas endast upp i EU-förordningen (EU, 2013b) 

 

5.2 Fartygsåtervinningsanläggningen  

Artikel 13 (punkt 1) i EU-förordningen föreskriver följande för fartygsåtervinnings-

anläggningar 

 

För att en fartygsåtervinningsanläggning ska upptas i den europeiska 

förteckningen måste den uppfylla följande krav i enlighet med relevanta 

bestämmelser i Hongkongkonventionen och med beaktande av 

relevanta riktlinjer från IMO13, ILO, Baselkonventionen och 

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och 

andra internationella riktlinjer. (EU, 2013b) 

 

5.2.1 Återvinningsplan för fartyget 

Utöver förteckningen över farliga material, ska även en fartygsspecifik återvinningsplan utfor-

mas. Båda dessa delar är kriterier som ska uppfyllas och godkännas för att fartyget i fråga ska 

kunna tilldelas ett certifikat som styrker att fartyget är klart för återvinning i enlighet med de 

regler och riktlinjer som finns till hands.  

 

Den fartygsspecifika återvinningsplanen utformas i regel av fartygsåtervinningsanläggningen 

med hänsyn tagen till den information och dokumentation över fartyget som fartygsägaren har 

tillhandahållit (IMO, 2009; EU, 2013b). Arbetsgången för sammanställandet av en 

                                                           
13 ILO = International Labour Organization, internationella arbetarorganisationen. Ett självständigt fackorgan 

inom FN som har som huvudsakliga mål att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor (NE, 2014) 
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återvinningsplan för det aktuella fartyget sker, precis som sammanställandet av förteckningen 

över farliga material, i ett antal olika steg (MEPC, 2011).  

 

Till en början ska fartygsåtervinningsanläggningen klargöra vilka åtgärder som bör genom-

föras någon annanstans än på fartygsåtervinningsanläggningen. Till detta hör bland annat för-

arbetet som rör identifikation och bortskaffning av farliga material och förråd ombord på det 

aktuella fartyget. I vilken utsträckning denna typ av förarbete behöver göras innan fartyget an-

länder till fartygsåtervinningsanläggningen, beror i mångt och mycket på fartygsåtervinnings-

anläggningens kapacitet och förmåga att hantera de material som det är frågan om, samt i vil-

ken utsträckning som fartygsåtervinningsanläggningen kan tillhandahålla den assistans som 

kan tänkas vara nödvändig för bortskaffandet av materialet i fråga. I de fall fartyget i fråga är 

ett tankfartyg, ska detta anlända till fartygsåtervinningsanläggningen i ett sådant skick, att 

intyg för heta arbeten kan utfärdas. Vidare ska fartygsåtervinningsplanen även innehålla 

information om organisation och övervakning av heta arbeten och tillträde till slutna ut-

rymmen under hela återvinningsförfarandet. Denna övervakning och organisation ska vara 

fartygsspecifik och anpassad på ett sätt där hänsyn tas till fartygets konstruktion, struktur och 

tidigare laster (UNEP, 2003; MEPC, 2011).  

 

Fartygsåtervinningsplanen ska även inkludera information om hur hantering och bortskaffning 

av farliga material ska arrangeras i enlighet med regel 9.3 i Hong Kong-konventionen (IMO, 

2009). Vidare ska nedmonteringsprocessen för det aktuella fartyget finnas beskriven i fartygs-

återvinningsplanen. Hur denna process utformas beror bland annat på faktorer såsom fartygets 

ålder och den mängd farliga material som finns ombord på fartyget. De farliga material som 

av praktiska skäl inte kunnat avlägsnas från fartyget innan fartyget anländer till fartygsåter-

vinningsanläggningen, ska anges i fartygsåtervinningsplanen tillsammans med en förklaring 

hur hanteringen och bortskaffandet ska genomföras (UNEP, 2003; MEPC, 2011).  

 

5.2.2 Fartygsåtervinningsanläggningens konstruktion  

Hur en fartygsåtervinningsanläggning bör konstrueras för att uppnå den standard beträffande 

miljövänlig hantering av material men också arbetsmiljö och säkerhet för de som arbetar på 

anläggningen, kan diskuteras. I de riktlinjer som UNEP (2003) presenterar för de fartygsåter-

vinningsanläggningar som önskar att bedriva miljövänlig fartygsåtervinning, finns förslag på 
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hur en sådan anläggning bör konstrueras och drivas för att uppnå minsta möjliga miljöpåver-

kan och största möjliga hänsyn till människan.  

 

Grundtanken med utformningen av fartygsåtervinningsanläggningen är att den delas upp i 

olika zoner som är separerade från varandra. I dessa zoner sker sedan nedmonteringen av 

fartyget i olika steg, och beroende på det avfall som genereras i respektive zon, forslas avfallet 

sedan vidare till nästa zon för ytterligare bearbetning. Till respektive zonindelning hör även 

en beskrivning av de miljö- och säkerhetsrisker som finns för de arbetsmoment som utförs i 

zonerna. UNEP (2003) har valt att dela in fartygsåtervinningsanläggningen i sex olika zoner 

som är bokstaverade från A till F. Av de sex zonerna är zon E kontorsbyggnader och 

inbegriper således inga aktiviteter med några specifika risker beträffande miljö och säkerhet, 

varför också denna zon utelämnas från följande beskrivning (UNEP, 2003).   

 

Zon A är benämnt som Primary block breaking area och syftar på det första steget för farty-

get under återvinningen. I denna zon saneras fartyget från flytande material så som bunker- 

och lastrester, spillolja, länsvatten, köldmedier och andra flytande ämnen. I de fall fartyget 

innehåller asbest, avlägsnas även det i denna zon. Utöver saneringen av fartyget avlägsnas 

även lösa föremål såsom maskindelar och -komponenter som kan återanvändas. Efter avslutad 

sanering huggs fartyget upp i stora segment för att sedan överföras till nästa zon (UNEP, 

2003). De aktiviteter som utförs i denna zon är av förklarliga skäl förknippade med flest mil-

jö- och säkerhetsrisker, eftersom det är i zon A som den första saneringen av fartyget genom-

förs.  De miljöfaror som finns i zon A är bland annat risken för okontrollerade utsläpp av olje-

rester eller andra flytande ämnen samt förekomsten av tungmetaller och PCB. Beträffande 

arbetsmiljörisker är det främst förekomsten av asbest som är problematiskt, men även risken 

för explosion vid upphuggning av fartyget samt eventuella giftiga ångor som bildas vid exem-

pelvis heta arbeten är en fara (UNEP, 2003).  

 

Segmenten från zon A överförs sedan till zon B som benämns som Secondary block breaking 

area och inbegriper en slags grovsortering över det material och komponenter som finns i far-

tygssegmenten från zon A. Efter sortering huggs fartygssegmenten sedermera upp i ytterligare 

delar för att på så sätt underlätta transport till följande zoner. De miljö- och säkerhetsmässiga 

riskerna som föreligger i zon B är i princip identiska med de som fanns i zon A, dock med 

undantag från att UNEP (2003) valt att inte ange risken för okontrollerat spill som en miljö-

fara.  
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I Zon C sorteras avfall och komponenter från fartyget i olika kategorier, dels det som ska gå 

till återvinning eller förstöring, dels det som ska återanvändas. De komponenter och material 

som är tänkta att säljas på en andrahandsmarknad överhalas och bearbetas för att sedan 

skickas vidare till Zon D, som fungerar som ett lager. Miljö- och säkerhetsriskerna i såväl zon 

C som zon D är dels förekomsten av giftiga färger och PCB, dels eventuell förekomst av 

asbest och skadliga ångor. Zon F på fartygsåtervinningsanläggningen är benämnd som Waste 

disposal facilities vilket innebär att det är i denna zon som det avfall som inte återvinns eller 

säljs vidare på en andrahandsmarknad tas om hand. Metoderna för omhändertagandet av detta 

avfall är antingen deponering eller förbränning.  De största riskerna inom zon F anges som 

läckage av giftiga ämnen och förekomst av asbest (UNEP, 2003).  

 

Utöver de presenterade vätskorna och materialen som anses ha en skadlig inverkan på 

antingen miljön eller arbetstagaren på fartygsåtervinningsanläggningen, har UNEP även 

angett posten ”Others” i förteckningen över de material som utgör en fara. I denna post 

inbegrips ” anodes, radiation sources, heavy metals, TBT, PVC, batteries and Freon” (UNEP, 

2003:70).  
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6. Resultatsammanfattning 

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka krav som ställs vid återvinning av handels-

fartyg i de nya regelverk som antagits av IMO och EU med målet att göra fartygsåtervinnings-

industrin mer miljövänlig. Med de krav som de aktuella regelverken ställer på fartygsägare 

och fartygsåtervinningsanläggningar, analyserades också tillämpningen och tillvägagångs-

sättet inför och under återvinningsförfarandet för uttjänta handelsfartyg.  

 

De frågeställningar som låg till grund för undersökningen behandlade dels frågan om vilka 

krav som ställs på fartygsägare, dels vilka krav som ställs på fartygsåtervinningsanläggningar. 

Utöver frågeställningarna rörande det rent juridiska, inkluderades även frågeställningen om 

hur de presenterade kraven skulle kunna tillämpas i verkligheten för att uppnå en miljövänlig 

hantering av världshandelsflottans uttjänta fartyg. För att sammanfatta resultatet från den 

genomförda undersökningen tål den ursprungliga frågeställningen att upprepas.  

 

1. Vilka krav ställs på fartygsägare vid återvinning av fartyg? 

 

Fartygsägarens ansvar för fartyget sträcker sig över hela fartygets livstid. Det främsta kravet i 

Hong Kong-konventionen och EU-förordningen för fartygsägare är upprättandet och under-

hållandet av en förteckning över farliga material. De farliga material som ska ingår i förteck-

ningen delas upp i tre olika delar, där den första delen rör material som ingå i fartygets konst-

ruktion. Det är även den första delen av förteckningen som upprättas under fartygets drift och 

sedan uppdateras regelbundet vid strukturella förändringar i fartygets konstruktion. De reste-

rande två delarna av förteckningen upprättas i samband med att fartygsägaren beslutar om att 

ta fartyget ur trafik och återvinna fartyget. I dessa delar ska fartygsägaren föra in bland annat 

en förteckning över de förråd av färg, oljor och andra material som finns ombord på fartyget, 

samt det avfall som genereras under driften av fartyget innan det anländer till fartygsåtervin-

ningsanläggningen. Inför återvinningen av fartyg, ställs även krav om bortskaffning av mate-

rial och sanering av fartyget så långt det går för att fartyget fortfarande ska anses som säkert 

och sjövärdigt. Vidare ska fartygsägaren handha fartyget på ett sådant sätt att restprodukter 

som härrör från last, förråd, bunker, etc. minimeras i så hög grad som möjligt. Samtidigt ska 

fartygsägaren även tillse att fartyget i fråga tilldelats ett återvinningsintyg av en ansvarig myn-

dighet.  
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Fartygsägaren ska även vid beslut om återvinning av fartyg välja en fartygsåtervinningsan-

läggning som finns medtagen i den förteckning över godkända anläggningar i de fall det 

aktuella fartyget är flaggat i en EU-stat. I de fall fartyget är flaggat i en annan stat än en EU-

stat, ska fartygsägaren välja en fartygsåtervinningsanläggning som uppfyller de krav som 

Hong Kong-konventionen föreskriver.  

 

När fartygsägaren har valt en för ändamålet godkänd anläggning, föreskriver regelverken att 

fartygsägaren ska tillhandahålla all den nödvändiga information som fartygsåtervinningsan-

läggningen behöver för att uppfylla de krav som ställs på anläggningen. Till denna informa-

tion hör fram för allt den förteckning över farliga material som upprättats för det aktuella 

fartyget, men också annan dokumentation såsom ritningar över fartyget, reparationsbeskriv-

ningar, handböcker och annan dokumentation.  

 

2. Vilka krav ställs på fartygsåtervinningsanläggningar vid återvinning av fartyg? 

 

De krav som ställs på fartygsåtervinningsanläggningen handlar om hur anläggningen i fråga 

ska konstrueras för att minimera de risker för miljön och människan som föreligger under ett 

återvinningsförfarande. Vidare ska fartygsåtervinningsanläggningen, med ledningen av den 

dokumentation som fartygsägaren tillhandahållit, upprätta en återvinningsplan för det aktuella 

fartyget. I återvinningsplanen ska det bland annat framgå på vilket sätt återvinningsförfaran-

det ska organiseras och hur det avfall som uppstår ska tas om hand.  Vidare ligger kraven om 

god arbetsmiljö på fartygsåtervinningsanläggningens ansvar, men då detta inte ryms inom 

ramen för denna undersökning, lämnas det utanför diskussionen. 

 

3. Hur återvinns fartyg med hänsyn till de presenterade kraven? 

 

På samma sätt som det går att sammanfatta aktörerna inom fartygsåtervinningsindustrin till 

tre, går tillvägagångssättet för att åstadkomma en miljövänlig återvinning av uttjänta handels-

fartyg att sammanfattas likadant. För att åstadkomma en miljövänlig hantering av fartyg som 

nått slutet av sin livscykel krävs till att börja med två saker, dels en förteckning över de farliga 

material som finns ombord på det aktuella fartyget, dels en fartygsspecifik återvinningsplan 

för att hanteringen av de farliga material som är upptagna i förteckningen ska bli så mil-

jövänlig som möjligt. Samtidigt är förteckningen över farliga material även en säkerhet för de 

som arbetar på en fartygsåtervinningsanläggning, eftersom arbetstagarna genom den får en 

tydlig bild av vilka material som de kommer att hantera under återvinningsförfarandet för det 
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aktuella fartyget. Detta i sin tur leder till att arbetsgången under återvinningen kan planeras 

med hänsyn till de risker som finns med det material som ska hanteras, vilket i sin tur bör 

mynna ut i en förbättring rörande en mer miljövänlig avfallshantering.  

 

Med hänsyn till det ovan sagda, är det tydligt att fartygsåtervinningsindustrin består av minst 

två stora segment: dels fartygsägaren, dels fartygsåtervinningsanläggningen. Vidare finns det 

ytterligare en aktör inom industrin, nämligen de myndigheter vars uppgift är att certifiera far-

tyg och auktorisera fartygsåtervinningsanläggningar. Det är även ansvarsfördelningen mellan 

dessa aktörer som dominerar i regelverken. Det är givetvis ett välkommet initiativ från myn-

dighetshåll att reglera fartygsåtervinningsindustrin och på så sätt markera att den situation 

som råder idag är oacceptabel. Vad som även är viktigt att poängtera är att det krävs att båda 

delarna av industrin ska fungera för att uppnå en miljövänlig och säker hantering av världs-

handelsflottans uttjänta fartyg.  

 

6.1 Diskussion 

Det kan dock tänkas att det krävs mer än lagstiftning för att åstadkomma det ovan beskrivna. 

Bland annat krävs ett större engagemang och intresse från övriga aktörer inom sjöfartsnä–

ringen. Att det finns stora problem med fartygsåtervinningsindustrin så som den ser ut idag 

har denna undersökning visat på flera olika sätt. Problemen gäller till största delen hantering 

och bortskaffning av de miljöfarliga material som finns ombord när fartygen anländer till 

fartygsåtervinningsanläggningen. Med hänsyn till den problematik som existerar inom 

industrin och med stöd av denna undersökning, kan följande aspekter diskuteras.  

 

6.1.1 Hantering av fartyg 

Att in i minsta detalj analysera hur ett återvinningsförfarande bör organiseras för att åstad-

komma en miljövänlig hantering av det aktuella fartyget är givetvis svårt. Samtidigt är det inte 

sagt att ett enda tillvägagångssätt är det enda rätta; det kan krävas justeringar i hur återvinn-

ingen ska gå till beroende på fartygstyp, tidigare last, storlek, etc. Vad som dock går att säga 

är att majoriteten av de material som den presenterade lagstiftningen klassificerar som mil-

jöfarliga också finns på de allra flesta fartyg som lagstiftningen berör. I hur stora kvantiteter 

dessa material finns på ett specifikt fartyg är dock svårt att säga, och det är delvis därför som 

det är viktigt att fartygsägaren upprättar den förteckning över de farliga material som finns på 
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det aktuella fartyget. Genom att såväl kvantifiera som lokalisera de material som kräver ett 

speciellt omhändertagande vid en återvinning, blir arbetsplaneringen inför återvinningsför-

farandet dels enklare, dels säkrare. På så sätt kan man på förhand planera arbetsgången och 

förbereda arbetstagarna.  

 

Vidare kan fartygsägare med relativt enkla metoder upprätta den förteckning över farliga 

material som enligt såväl IMO som EU ska finnas ombord på fartygen. Med hänsyn till detta 

kanske det inte är materialen som sådana som är problemet, utan hanteringen. Genom att upp-

rätta en förteckning över farliga material bidrar fartygsägaren till en förbättrad arbetsmiljö för 

de som arbetar på fartygsåtervinningsanläggningarna. Samtidigt underlättar en sådan förteck-

ning planeringen av ett återvinningsförfarande vad beträffar hanteringen av material, hur de 

ska bortskaffas och i vilken ordning nedmonteringen av fartyget ska gå till för att minimera 

skadeverkningen på miljön och risken för arbetstagarna.  

 

Det bör även poängteras att det med dagens kunskap och teknik i allra högsta grad är möjligt 

att åstadkomma en miljövänlig hantering av uttjänta handelsfartyg i enlighet med de miljö- 

och säkerhetskrav som Hong Kong-konventionen och EU-förordningen föreskriver. De mate-

rial som finns upptagna i den förteckning över farliga material som ska finnas ombord på var-

je fartyg tycks inte vara det primära problemet. De material som regelverken fastställt som 

miljöfarliga nämligen inte på något sätt är fartygsspecifika, utan finns även i andra industrier. 

Dock tycks inte problematiken med miljövänlig hantering av dessa material existera i lika hög 

grad inom andra industrier, varför det rimligtvis inte heller borde vara något problem inom 

fartygsåtervinningsindustrin. I slutändan kan det tänkas vara så att det inte handlar om hur 

eller med vilka medel en miljövänlig fartygsåtervinningsindustri ska åstadkommas, utan frå-

gan kan i stället handla om till vilket pris industrin ska regleras och organiseras.   

 

Med hänsyn till det ovan nämnda, bör det således inte vara lagstiftningens primära mål att se 

till att fartygsägare, som ju har kapaciteten, upprättar den förteckning över farliga material 

som i princip är det enda stora kravet på fartygsägaren som lagstiftningen ställer. Fokus bör 

kanske istället läggas där det finns utrymme för större förbättringar, i det här fallet de fartygs-

återvinningsanläggningar som hanterar majoriteten av världshandelsflottans uttjänta fartyg. 

Att kunna exportera den kunskap som eventuellt saknas eller är bristfällig i de länder som 

hanterar uttjänta fartyg, bör vara viktigare än att exportera ett fartyg som ska demonteras och 

läggas till sista vilan.  
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Vidare förekommer det i såväl Hong Kong-konventionen som EU-förordningen vissa krav på 

att fartygsägaren ska avlägsna miljöfarliga material från fartyget innan fartyget anländer till 

fartygsåtervinningsanläggningen. Avlägsnandet av materialet kan dock inte göras i hur stor 

omfattning som helst eftersom lagstiftningen också kräver att fartyget ska kunna framföras på 

ett driftmässigt säkert sätt. Att driva frågan om sanering av fartyg innan dessa anländer till 

fartygsåtervinningsanläggningen kan vara ett sätt att hantera den problematik som finns rör-

ande bortskaffning av miljöfarliga material. Då återstår givetvis frågan om vem som ska stå 

för kostnaden av en eventuell fartygssanering inför ett återvinningsförfarande. Rimligt vore 

om ansvaret för sanering av fartyget åläggs fartygsägaren när fartyget fortfarande är i perso-

nens ägo. Fartygsåtervinningsanläggningen ges ju stöd i lagen att inte ta emot fartyg som inte 

är sanerade innan de anländer. 

 

Angående sanering av fartyg, poängterades det i inledningen till detta arbete att skrotpriset 

inte påverkades av förekomsten av farliga material ombord på fartyget. Detta skulle kunna 

vara någonting för myndigheter och andra aktörer att bygga vidare på. Om det nu är så som 

det tycks vara, att det delvis är de höga skrotpriserna som bidrar till att majoriteten av fartygen 

återvinns i Asien, bör skrotpriset i allra högsta grad påverkas av förekomsten av farliga mate-

rial ombord på fartyget vid ankomst till fartygsåtervinningsanläggningen. Det är inte helt 

orimligt att i framtiden erbjuda lägre priser för fartyg som innehåller stora mängder med far-

liga material och högre priser för fartyg som är sanerade från farliga material. Detta är någon-

ting som eventuellt skulle kunna fungera som en slags morot för de aktörer som är inblandade 

i fartygsåtervinningsindustrin.  

 

6.1.2 Begreppet fartygsägare 

I inledningen till denna undersökning (avsn. 1.2 om definitioner) definieras begreppet far-

tygsägare som en verklig eller juridisk person som är registrerad som ägare av ett fartyg. 

Ägandeskapet av fartyget ska även, enligt såväl IMO som EU, appliceras på personer som 

äger fartyget endast en kort stund under perioden som det aktuella fartyget fraktas till fartygs-

återvinningsanläggningen. Med tanke på de bortskaffningsmetoder som idag används beträf-

fande fartyg som är tänkta att återvinnas (se avsn. 1.1), är det viktigt att definitionen av far-

tygsägare är konsekvent och även inbegriper att det ansvar som enligt lagstiftningen åligger 

fartygsägare, även omfattar samtliga som registrerar fartyget i sitt namn. Förvisso nämner inte 

lagstiftningen någonting om att fartyget ska ägas under en specifik tidsperiod för att kraven 
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ska gälla, men det bör vara viktigt att poängtera att de krav som ställs på fartygsägare även 

ställs på de personer som hanterar fartyget innan fartyget anländer till fartygsåtervinningsan-

läggningen. Ansvaret för fartyget och de krav som ställs på bland annat upprättandet av en 

förteckning över farliga material och sanering av dito, ska inte gå att spela bort genom att 

tillåta att fartyget byter ägare flera gånger.   

 

Att en person, verklig eller juridisk, äger ett fartyg ska rimligtvis innebära att även det ansvar 

som är förknippat med ägandet av ett fartyg även faller på den person som har fartyget regist-

rerat i sitt namn. Till resonemanget om ägarskap kan paralleller till bilförsäljning dras. En per-

son (bilägaren, antingen en verklig person eller ett företag som säljer begagnade bilar) säljer 

en bil till en annan person (den nya bilägaren). Samtidigt som försäljningen av bilen äger rum, 

skrivs även ägandeskapet för bilen över till den nya bilägaren. Försäljningen av bilen handlar 

således inte enbart om att pengar förflyttas från ett konto till ett annat, utan även att ansvaret 

för bilen förflyttas från den aktuella bilägaren till den nya bilägaren. Detta i sin tur medför att 

den nya bilägaren även åtar sig ansvaret för bilen med allt vad de innebär beträffande försäk-

ringar, besiktning och liknande. Trots att ett fartyg är långt mycket större än vad en bil är, bör 

samma princip kunna appliceras på ägandeskapet av ett fartyg.  

 

6.1.3 Andra aktörer inom sjöfartsnäringen 

Implementering av de regelverk som analyserats i detta arbete är ett måste för att hanteringen 

av fartyg som nått slutet av sin livscykel ska kunna uppnå den miljövänliga status som regel-

verken eftersträvar. Som det på ett flertal ställen nämnts i denna undersökning, är det dock 

svårt att säga när de presenterade regelverken kan tänkas bli bindande. EU-förordningen 

trädde förvisso i kraft i slutet av 2013, men som det poängteras i avsnitt 4.9 finns det en rad 

undantag som medför att en fullskalig implementering inte är möjligt förrän tidigast 2020. 

Samma sak gäller för implementering av Hong Kong-konventionen, där mycket tyder på att 

en implementering av konventionen inte kommer att ske förrän tidigast 2020. En förhoppning 

är givetvis att den nyantagna förordningen från EU snabbar på ratificerings-processen av 

Hong Kong-konventionen inom EU. Dock krävs det att även andra stater utanför EU 

ratificerar Hong Kong-konventionen för att det ska vara möjligt för konventionen att träda i 

kraft.  
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Lagstiftningen som sådan bygger i princip enbart på certifiering för att säkerställa att såväl 

fartygsägare som fartygsåtervinningsanläggningarna uppfyller de miljö- och säkerhetskrav 

som lagstiftningen ställer. Att enbart hantera problemet genom certifiering kan tänkas bli 

problematiskt. Kan det möjligtvis vara så att det krävs andra åtgärder för att upprätthålla och 

säkerställa att hanteringen av uttjänta handelsfartyg blir så miljövänlig som möjligt? Det 

skulle även kunna tänkas vara så att den typen av åtgärder inte är någonting som går att han-

tera genom lagstiftning. Förvisso ställer lagstiftningen krav på att myndigheter ska aukto-

risera fartygsåtervinningsanläggningar och certifiera fartyg, men kan det inte vara så att denna 

kontroll kan skötas av andra aktörer? Här skulle exempelvis klassingssällskapen kunna spela 

en nyckelroll genom att utföra inspektioner på så väl fartyg som fartygsåtervinningsanlägg-

ningar på samma sätt som fartyg inspekteras beträffande andra aspekter, exempelvis säkerhet.  

Vidare är det rimligt att anta att om fartygsägaren väljer bort de anläggningar som inte uppfyl-

ler de miljö- och säkerhetskrav som lagstiftningen föreskriver, kan det tänkas vara så att far-

tygsåtervinningsindustrin tvingas ändra på sig.  

 

Anta att de aktuella regelverken inte träder i kraft förrän tidigast 2020, får man räkna med att 

det uppstår ett glapp fram till dess att implementeringen äger rum. Detta glapp är med största 

sannolikhet ingenting som kan överbryggas genom lagstiftning, eftersom det bevisligen är en 

trög process att få till en förändring genom lagstiftning. Detta i sin tur leder till att det kom-

mer att krävas kraftansträngningar från andra aktörer inom sjöfartsnäringen för att åstadkom-

ma en miljövänlig hantering av fartyg innan denna hantering blir lagstadgad.  

 

Vad som dock kan tänkas vara ett problem är att så som lagstiftningen är uppbyggd nu, med 

aktörer som fartygsägare, fartygsåtervinningsanläggningar och myndigheter som de primära 

ansvarstagarna, är att andra aktörer inom sjöfartsnäringen faller bort. Viktigt att påpeka är att 

sjöfartsnäringen består av långt fler aktörer än de tre vilkas ansvar fördelas i EU-förordningen 

och Hong Kong-konventionen. Eftersom syftet med Hong Kong-konventionen i slutändan är 

att åstadkomma en miljövänlig hantering av fartyg från ”vagga till grav” krävs det att även an-

svarsområdet breddas. Med det sagt är det inte givet att ansvaret ska fördelas lika mellan alla 

inblandade inom sjöfartsnäringen, men det är viktigt att ta upp ansvarsfrågan för exempelvis 

fartygskonstruktörer, reparationsvarv och klassningssällskap.   

 

Någonstans bör alla ta ett gemensamt ansvar för att tillse att hanteringen av fartygen bli miljö-

vänlig, inte bara under fartygens livstid, utan också under såväl konstruktionsarbetet som ned-

monteringsarbetet. Om ett fartyg redan på ritbordet planeras och konstrueras av material som 
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bidrar till mindre påverkan på miljön vid återvinning av fartyget, bidrar ju även det till en mer 

miljövänlig fartygsåtervinningsindustri. Att det redan finns klassningssällskap och andra 

organisationer som arbetar med frågor rörande miljövänlig fartygsåtervinning är förvisso 

positivt, dock tycks det fortfarande vara så att miljövänlig fartygsåtervinning är en fråga som 

inte fått den uppmärksamhet den kräver.  

 

Den juridiska makten att påverka fartygsåtervinningsindustrin i en mer miljövänlig riktning 

ligger givetvis hos myndigheterna. Dock kan det tänkas vara så att det som krävs för att åstad-

komma en fartygsåtervinningsindustri som är miljövänlig ligger på ”någon annans” bord. 

Denna ”någon annan” bör rimligtvis vara samtliga aktörer inom sjöfartsnäringen som gemen-

samt tar ett ansvar för att de fartyg som ska läggas till sista vilan omhändertas på ett miljö-

mässigt korrekt sätt. För om de som direkt är involverade inom sjöfartsnäringen inte axlar 

ansvaret som ”någon annan”, vem eller vilka ska då göra det? 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har den ständigt återkommande frågan rört ansvarsfördelningen mellan 

de involverade parterna i ett återvinningsförfarande för ett uttjänt handelsfartyg. Eftersom den 

presenterade lagstiftningen i skrivande stund inte är implementerad i vare sig internationell 

eller nationell lagstiftning, skulle en ren ansvarsfördelningsanalys bli ytterst hypotetisk. Hur 

ansvaret specifikt kommer att fördelas med involverade parter hänger till stor del på hur im-

plementeringen av lagstiftningen genomförs, varför en sådan analys av ansvarsfördelningen 

med fördel också kan genomföras den dag lagstiftningen trätt i kraft. Denna analys skulle då 

inte enbart inbegripa fartygsägare och fartygsåtervinningsanläggningar, utan också andra 

aktörer inom sjöfartsnäringen, såsom reparationsvarv, klassificeringssällskap och fartygs-

konstruktörer.  

 

Vidare har EU-kommissionen fått i uppgift att undersöka olika möjligheter för finansiering av 

en miljövänlig fartygsåtervinningsindustri inom unionen (EU, 2013a). Det är givetvis så att 

om fartygs-återvinning ska bedrivas i större skala inom EU, kan det tänkas att finansieringen 

av industrin blir ett problem. Med hänsyn till detta vore det givetvis av intresse att undersöka 

vilka finansieringsmöjligheter som finns till hands för att såväl uppnå som upprätthålla en 

miljövänlig fartygsåtervinningsindustri inom EU. Inom ramen för en undersökning rörande 
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finansieringsmöjligheter skulle det kunna inkluderas olika rederiers synpunkter på de finan-

sieringsmöjligheter som ligger till hands. Vilket pris är aktörerna inom sjöfartsnäringen be-

redda att betala för att uppnå bästa möjliga hantering av uttjänta handelsfartyg?  

 

Ytterligare förslag till fortsatt forskning är den arbetsmiljömässiga sidan av fartygsåtervin-

ningsindustrin som inte rymdes inom ramen för denna undersökning. Istället för att lägga 

fokus på miljön och hur en miljövänlig fartygsåtervinningsindustri uppnås, kan fokus istället 

flyttas till den arbetsmiljöproblematik som i allra högsta grad är närvarande på fartygsåtervin-

ningsanläggningar runt om i världen. Hur uppnås en hållbar återvinning av fartyg sett ur ett 

sådant perspektiv? Finns det risk för att kompromisser mellan det miljövänliga och arbets-

miljön behöver göras för att hanteringen av fartyg ska bli säkert för människan?  

 

Avslutningsvis föreslås en undersökning rörande olika rederiers förhållningssätt till fartygs-

återvinning. Hur säkerställer fartygsägarna att deras uttjänta fartyg tas om hand på ett för 

ändamålet godkänt sätt på en för ändamålet godkänd anläggning? I denna undersökning 

nämns den ekonomiska delen som en bidragande faktor till att fartyg överhuvudtaget åter-

vinns; kan det tänkas finnas andra faktorer som spelar in på när ett fartyg avslutar sin tjänst-

göring på världshaven? Hur resonerar fartygsägare inför beslutet om att ta ett fartyg ur trafik 

och sälja det till en fartygsåtervinningsanläggning? Och hur resonerar fartygsägare vid valet 

av såväl metod för återvinning av fartyg som fartygsåtervinningsanläggning där fartyget ska 

läggas till sista vilan?  
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Förkortningar 

EMSA – European Maritime Safety Agency  

 

ESM – Environmentally Sound Management  

 

EU – Europeiska Unionen 

 

GT – Gross Ton, en term som används för att ange fartygets inneslutna volym.  

 

HKC – Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound 

Recycling of Ships, konvention antagen av IMO i syfte att reglera återvinning av fartyg.  

 

ILO – International Labour Organization, internationella arbetsorganisationen.  

 

IMO – International Maritime Orgaization, Internationella sjöfartsorganisationen, FN organ  

 

LTD – Light Displacement Ton, vikten av fartyget utan last, bunker och besättning. Ankare, 

livräddningsutrustning, smörjolja och färg räknas med.  

 

MARPOL – International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

 

MEPC – Marine Environment Protection Committee, IMO:s miljöutskott  

 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling, en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk 

utveckling. Målet med verksamheten är att genom analys och utbyte av erfarenheter stimulera 

till långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt vidgad världshandel på multilateral 

och ickediskriminerande basis (Nationalencyklopedin, 2013).  

 

PCB – Polyklorerade bifenyler, används bland annat som isolatorvätska i transformatorer, 

som mjukgörare i plaster och som tillsatsmedel i hydrauloljor, smörjoljor och färger. 
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PFOS – Perfluoroktansulfonsyra, används som ytaktiv komponent i exempelvis 

skumsläckare.  

 

PVC – Polyvinylklorid, en termoplast som används till bland annat kabelisolation.  

 

SSR – Ship Recycling Regulation, EU förordning om återvinning av fartyg 

 

TBT – Tributyltenn, tennförening som används i bottenfärger på fartyg för att förhindra 

påväxt på fartygsskrovet. Dock förbjudet att använda idag (UNEP, 2003).  

 

UNEP – United Nations Environment Programme, har som uppgift att leda och samordna 

FN:s miljöarbete. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Sökord och databaser 

 
Sökord, engelska: Ship recycling, Ship Scrapping, Environmentally Friendly Ship Breaking, 

Ship Breaking, Hong Kong Convention, International Maritime Organization, Environmental 

Impacts, Basel Convention, European Union, ship dismantling, recycling yard, Ship recycling 

facility   

 

Google Scholar 

 
www.scholar.google.se 

 

Tabell 6. Summering av använda sökord och antal sökträffar i Google Scholar  

Sökord Träffar Anm.   

Environmentally friendly ship 

breaking 

31 400  

Ship Recycling 103 000  

Ship Scrapping 31 500  

Ship Breaking 714 000  

Hong Kong Convention 185 000  

International Maritime 

Organisation 

294 000  

Ship Dismantling 147 000  

Environmental Impacts 2 450 000  

Basel Convention 87 900  

European Union 2 560 000  

Ship recycling yard 31 700  

Ship recycling facility 47 800  

 

 

 

 

http://www.scholar.google.se/


b 
 

Science Direct 

www.sciencedirect.com  

Tidskrift: Marine Pollution Bulletin 

 

Tabell 7. Summering av använda sökord och antal sökträffar i Science Direct 

Sökord Träffar  Marine Pollution Bulletin 

Environmentally friendly ship 

breaking 

366 1 relevant 

Ship Recycling and Marine 

Pollution 

 

Ship Recycling 8 198 187 artiklar 

Ship Scrapping 505 42 artiklar 

 

Ship Breaking 16 727 256 Artiklar 

Hong Kong Convention 9738 257 Artiklar 

International Maritime 

Organisation 

14090 1190 Artiklar 

Ship Dismantling 1302 19 Artiklar 

Environmental Impacts  655 261 6645 

AND Shipping: 1268 

AND Ship Breaking: 132 

 

Basel Convention 8522 40 artiklar 

AND ship breaking: 2 

 

European Union 213 985 979 artiklar 

AND ship breaking: 29 

Ship recycling yard 522  24 artiklar 

 

Ship recycling facility 3112 86 artiklar 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
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Marine Technology Abstracts 

 
Databas: Marine technology abstracts 

 

Tabell 8. Summering av använda sökord och antal sökträffar I Marine Technology Abstracts. 

Sökord Träffar Anm.  (100% relevans)14 

Environmentally friendly ship 

breaking 

4  Development of disassembling 

module design system for ship-

breaking planning 

Ship Recycling 65 Recycling of decommissioned 

naval fleet 

Ship Scrapping 40  

Ship Breaking 250  

Hong Kong Convention 13 Ship Recycling and marine 

pollution 

International Maritime 

Organisation 

250  

Ship Dismantling 28 Dismantling end of life ships: 

opportunitites and threats for 

“green” ship design 

Environmental Impacts 238   

Basel Convention 0  

European Union 171  

Ship recycling yard 4  

Ship recycling facility 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Parentesen om 100 % relevans syftar på databasens egen uppskattning av hur relevanta träffarna var 

i förhållande till sökordet. 
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One Search  

 
Databas: One Search 

 

Tabell 9. Summering av använda sökord och antal träffar i One Search. 

Sökord Träffar Anm.   

Environmentally friendly ship 

breaking 

0  

Ship Recycling 701 Safe and Sound Scrapping of 

“Rusty Buckets”? The 2009 Hong 

Kong Ship Recycling Convention 

(Review of European Community 

& International Environmental 

Law) 

 

 

Ship Scrapping 453  

Ship Breaking 1113  

Hong Kong Convention 3864  

International Maritime 

Organisation 

5 222  

Ship Dismantling 174  

Environmental Impacts 425 522  

Basel Convention 1 283  

European Union 381 719  

Ship recycling yard 51  

Ship recycling facility 255  
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Sammanställning över sökord och databaser 

 

Tabell 10. Summering över använda sökord och antal träffar i samtliga databaser som 

använts. 

Sökord Google 

Scholar 

Science 

direct 

Marine pollution 

bulletin 

Marine 

technology 

abstracts 

One 

Search 

Environmentally 

friendly ship 

breaking 

31 400 366 1  4  0 

Ship Recycling 103 000 8 198 187  65 701 

Ship Scrapping 31 500 505 42 40 453 

Ship Breaking 714 000 16 727 256  250 1113 

Hong Kong 

Convention 

185 000 9738 257  13 3864 

International 

Maritime 

Organization 

294 000 14090 1190  250 5 222 

Ship Dismantling 147 000 1302 19  28 174 

Environmental 

Impacts 

2 450 

000 

655 261 6645 

 

AND Shipping: 1268 

 

AND Ship Breaking: 

132 

 

238  425 522 

Basel Convention 87 900 8522 40 

AND ship breaking: 

2 

0 1 283 

European Union 2 560 

000 

213 985 979  

AND ship breaking: 

29 

171 381 719 

Ship recycling 

yard 

31 700 522  24  4 51 

Ship recycling 

facility 

47 800 3112 86  5 255 

 


