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Utsläpp av gifter i Östersjön i samband med 
rengöring av fartygstankar 

 
Kalmarsundskommissionen är ett politiskt lett initiativ där samtliga kommu-
ner längs Kalmarsund deltar tillsammans med experter och intresseorganisat-
ioner för att förbättra Östersjön och vår kustmiljö. I ledningen för Kal-
marsundskommissionen sitter samtliga kommunstyrelse ordförande från de 
sju kommunerna runt Kalmarsund och ordförande är förre miljöministern 
Olof Johansson. Vi vill uppmärksamma Er på problematiken kring det förle-
gade regelverket kring utsläpp av farliga kemiska ämnen i samband med far-
tygens rengöring av tankar. Nyligen har Öland drabbats av dessa utsläpp när 
passerande fartyg rengjort sina tankar och stora mängder av paraffin har 
släppts ut och drivit i land längs Ölands kust. Längs ungefär 6 mil kust har pa-
raffinet flutit in och kommunanställda och privatpersoner har samlat in över 
1,5 ton. Vi beräknar att det finns ytterligare nästan lika mycket kvar ute i na-
turen längs Ölands kust.  
 
Paraffin i den här formen är förhållandevis ofarlig men det blir stor ned-
skräpning av stränder och kräver stora resurser vid sanering. Enligt Kustbe-
vakningen är det inte bara paraffin utan många andra mycket giftigare äm-
nen som helt lagligt får släppas ut i vissa mängder i Östersjön och andra vat-
ten i samband med rengöring av tankar. Vi i Kalmarsundskommissionen an-
ser detta vara helt oacceptabelt då Östersjön är ett särskilt känsligt innanhav 
som redan är kraftigt förorenat. Incidenten på Öland är åtalsanmäld (nedlagt) 
och sedan 2010 har ytterligare 60 liknande incidenter rapporterats från ex 
Polen, Tyskland, Danmark och andra länder runt Östersjön. I samtliga fall 
handlar det om helt laglig verksamhet där gifter från fartygsindustrin lättvin-
digt sprids i våra hav och där mottagarländer får lägga ned stora resurser på 
sanering. Kalmarsundskommissionen önskar att regeringen tar upp ärendet 
om utsläpp av kemikalier i haven som ett prioriterat ämne och genom sam-
verkan internationellt verkar för en skärpning av ett föråldrat regelverk. Det 
var länge sedan man slutade tro att det som släpps i haven bara försvann!  
 
 
Olof Johansson, Ordf Kalmarsundskommissionen 
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