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Förord 
 
Det här kandidatarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts inom Miljö- och 
Hälsoskyddsprogrammet i Umeå. Det har utformats i samarbete med Transportstyrelsen 
med syfte att analysera de vattenbehandlingsystem som finns för fritidsbåtar. Arbetet kom 
till eftersom Sverige tog på sig att undersöka detta. Resultatet ska användas till att 
tillsammans med EU- kommissionen fastställa vilka krav som kan ställas på fritidsbåtar från 
2016. 
 
Jag vill tacka de företag som kontaktades och bidrog med mycket data som jag vidare kunde 
analysera, tolka och jämföra med övriga system som studerades. Jag vill även tacka min 
handledare Lina Petersson på Transportstyrelsen som gav mig chansen att få bidra med detta 
arbete åt Transportstyrelsen och som hjälpte mig med mina behov och gav mig stöd i mitt 
arbete.  
 
Jag vill slutligen även tacka min handledare från universitetets sida, Fredrik Lundmark, för 
hans bidrag med det stöd och kritik för att kunna slutföra arbetet. 
 
  



 

Water treatment systems for recreational crafts 
A study about current water treatment systems ability to reduce 
eutrophication in the Baltic Sea 
 
Abstract 
The eutrophication in the Baltic Sea is a big issue which threatens marine ecosystems, 
increases the depletion of oxygen in the water and causes harm to aquatic animals. Human 
activities such as industries, agriculture, forestry and untreated sewage increase nutrient 
input (mainly nitrogen and phosphorus) which causes increased levels of plankton and 
bacteria. Sweden has suggested to prohibit recreational craft owners to discharge their 
untreated wastewater to the ocean. The aim for this study is to examine and analyze the 
different types of water treatment systems that exist today and to see what levels of bacteria 
and nutrients the effluent water has from the systems. This research will help the EU-
commission to decide what demands you can put on the discharged effluent water on 
recreational crafts. The study shows that none of the existing systems is able to decrease the 
levels of nutrients in the effluent treated wastewater. This makes it hard for the EU-
commission to decide on demands for recreational crafts. This may lead to increased use of 
drainstations of wastewater in harbors for owners. 
 
Keywords: Water treatment system, Baltic Sea, eutrophication, Fritidbåtsdirektivet, marine 
sanitation device, annex 22, annex 26, oxidation, wastewater treatment. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Övergödning i sjöar och hav är ett mycket allvarligt problem i dagens samhälle. Man försöker 
minska utsläppen framförallt från de största källorna, vilka är de landbaserade utsläppen 
som sker från industrier, jordbruk, skogsbruk, avloppsvatten, vägtrafik och även sjöfart.  
Sedan 1900-talet har befolkningstillväxten expanderat stort runt Östersjön, särskilt vid 
avrinningsområdena. Från dessa områden kommer det stora mängder av näringsämnen av 
framförallt kväve och fosfor, som bidrar till de miljöproblem vi har med övergödningen i 
Östersjön (Mårtensson, 2013). Dessa ämnen finns vanligtvis naturligt i miljön men på grund 
av de storskaliga mänskliga aktiviteterna som sker hela tiden och i stor omfattning så hamnar 
mycket av den varan i våra sjöar och hav, vilket leder till övergödning som tillslut kan ändra 
vattnets ekosystem (Rydell, 2014).  
 
Därför finns behovet att rena toalettavfallet som bidrar till övergödning i Östersjön, även de 
bakterier som förs med i spillvattnet som inte avdödas bidrar till vidare problem. Det är 
därför viktigt att spillvatten behandlas för att bli rent vatten utan att ge negativa effekter, 
vilket tyvärr inte sker när obehandlat spillvatten släpps ut i Östersjön.  
 
I kringliggande länder pågår olika lösningar på hur de själva kan bidra till att minska 
utsläppen. Det finns även flera samarbeten länder emellan, som The Helsinki Commission 
(HELCOM); en stor organisation där flera länder och organisationer samarbetar och försöker 
arbeta fram nya lösningar som kan gynna Östersjön (HELCOM, 2015).  
 
1.1 Risker från inlandsutsläpp 
Näringsämnena från alla utsläpp bidrar till övergödningen, speciellt de som sprider sig med 
vattnet och som innehåller höga mängder av kväve och fosfor. Varje år sprids det mer än 
30 000 ton fosfor och nästan en miljon ton kväve ut till Östersjön (Tidlund, 2015).  
 
Övergödningen bidrar till ökad algblomning. Främst är det växtplankton som växer och 
etableras i vattnet och oftast gör vattnet mycket grumligt. All plankton som bildas i vattnet 
leder till att mindre solljus når ner djupt i vattnet vilket levande organismer som lever längre 
ner i havets bottnar behöver (Mårtensson, 2013).  
 
De organismer som lever djupt i Östersjöns vatten behöver klart vatten eftersom deras livstid 
förkortas i grumligt vatten. Detta i sin tur gör att nedbrytning av organiskt material 
försämras. Med tiden faller all växtplankton ner mot botten och ska brytas ner av de 
mikroorganismer som förbrukar syre. Men när all plankton inte kan brytas ned bildas det 
mer bottensediment, vilket leder till syrebrist som gör att bottenlevande djur inte längre kan 
leva i dessa områden (Hjorth, 2002). Med Östersjöns dåliga vattenomblandning och 
vattenutbyte med angränsande hav så blir övergödningsprocessen större (Tidlund, 2015).  
 
1.2 Kväve- och fosforreducering 
För att man ska kunna avskilja kväve och fosfor så måste det ske någon form av separering 
från vattnet, vanligtvis med kemiska eller biologiska metoder för att samla in ämnena i någon 
typ av slam eller få kväve att övergå till gasform (Bruneau et al. 2005). Det finns flera sätt att 
avskilja kväve och fosfor från avloppsvatten i avloppsreningsverk. Man använder kemiska 
och biologiska metoder för att få ner halterna på olika sätt, beroende på hur anpassat 
reningsverket är och hur mycket avloppsvatten som reningsverket behöver rena per dag.  
 
Den biologiska reningen av fosfor sker genom att mikroorganismer binder fosfor i sina celler 
vilka man sedan avskiljer från vattnet som slam. I denna process kan man använda olika 
mikroorganismer som kan binda större mängder fosfor än andra, exempelvis acinetobakter. 
En vanlig teknik som används mer i mindre kommunala reningsverk är kemisk utfällning, 
som innebär att man tillför kemiska flockningsmedel vilka gör att fosfor flockar sig och bildar 
slam som man sedan avskiljer från vattnet (Bruneau et al. 2005). 
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Flera biologiska metoder som mest utnyttjas i Sverige är att få ner halten av kväve bl.a. 
genom ammoniakavdrivning och biologisk kvävereduktion. Dessa metoder går mestadels ut 
på att kväve omvandlas i flera steg till kvävgas med nitrifikation och denitrifikation, något 
som sedan kan spridas ut till luften eller med kväveavskiljning som gör att mikroorganismer i 
bioslam binder åt sig kvävet in i deras celler från avloppsvattnet (Bruneau et al. 2005).  
 
Reningarna kan kombineras för att kunna rena större mängder avloppsvatten och få ett 
bättre renat vatten. Vad man använder för typer av rening beror på vilken mängd vatten som 
behöver behandlas och vad för tillgång man har, användning och plats i 
avloppsreningsverket. 
 
Man kan studera de utsläppskrav som finns för dagens inlandsutsläpp. Naturvårdsverket har 
exempel på vad man kan förväntas uppnå med hjälp av avloppsreningen på land och även för 
enskilda avlopp (NFS 2006:7):  
 

• Hög skyddsnivå:  
o BOD71: 90 % 
o Total fosfor: 90 % 
o Total kväve: 50% 

 
• Normal skyddsnivå: 

o BOD7: 90 % 
o Total fosfor: 70 % 

 
Skyddsnivån bestäms för utsläppsområden genom att ett eller flera kriterier som beskrivs i 
NFS 2006:7 blir uppfyllda. Dessa gränsvärden tar inte upp COD2 som är vanligt att man 
kontrollerar i spillvatten, det är en mätning av den kemiska syreförbrukningen då när man 
använder sig av oxidationsmedel för att bryta ner organiska ämnen (Bruneau et al. 2005). 
Det som skiljer skyddsnivåerna är framförallt halten av ämnet som behöver reduceras och att 
kvävereducering inte nämns för normal skyddsnivå. 
 
Här är exempel på utsläppsvärden för utgående vatten år 2014 för Sävar avloppsreningsverk 
och Kungsängsverket: 
 
Tabell 1. Utsläppsvillkor för Sävar avloppsreningsverk i Umeå kommun (Nordlund, 2015) 

 
 
Tabell 2. Utsläppsvillkor för Kungsängsverket i Uppsala kommun (Uppsalavatten, 2015) 

 

                                                        
1 BOD7  (Biochemical oxygen demand) är ett mått på halten syreförbrukande ämnen (Bruneau et al. 
2005).  
2 COD (Chemical oxygen demand) är ett mått på halten syre som förbrukas vid kemisk nedbrytning av 
organiska ämnen (Bruneau et al. 2005). 

Ämne Resultat  
2014 

Begränsningsvärde som riktvärde och 
kvartalsmedelvärde 

BOD7 5,4 mg/l  10 mg/l  
totalfosfor 0,081 mg/l  0,3 mg/l  
totalkväve 25 mg/l 10 mg/l 

Ämne Resultat  
2014 

Begränsningsvärde som riktvärde och 
kvartalsmedelvärde 

BOD7 <3 mg/l  10 mg/l  
totalfosfor 0,085 mg/l  0,3 mg/l  
totalkväve 11 mg/l 10 mg/l 
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Det finns begränsande skillnader mellan Östersjön och Bottenvikens kväve- och fosforhalter 
som gör att det inte finns en jämn balans av kväve och fosfor genom Östersjön. Det finns 
alltid en högre nivå av den ena än den andra halten beroende på vart i Östersjön man 
granskar. I Bottenviken är fosfor den begränsande faktorn och längre ner i Östersjön är det 
istället kväve (Bydén, 2003). I Bottenviken är det mindre ljus under höst, vinter och vår 
jämfört med Östersjön vilket medför att växtplankton lever bättre i Östersjön. Ljuset startar 
tillväxt och upptagning av kväve och fosfor, men det är ett större upptag av kväve än av fosfor 
(Johansson, 2006).  
 
1.3 HELCOM´s Baltic Sea Action Plan 
Det sker mycket arbete med att förbättra Östersjöns vatten. För att försöka göra detta så 
undertecknades överenskommelsen ”Helsingsforskonventionen” inom HELCOM. Det 
innebär att samtliga Östersjöländer åtar sig att minska utsläppen till Östersjön och målet att 
den ekologiska statusen ska vara god till år 2021 (HELCOM, 2015). Arbetet bygger på att 
man på alla sätt ska hindra Östersjön att bli värre kontaminerad. Visionen är att Östersjöns 
vatten ska ha en god balans och bra hälsosam kvalité där marint djurliv, ekosystem och 
människors hälsa inte ska drabbas negativt (HELCOM, 2015).  
 
1.4 Lagstiftning kring fritidsbåtar 
I november 2013 kom det första reviderade EU-Fritidsbåtsdirektivet (Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar 
och om upphävande av direktiv 94/25/EG). Denna version kommer att träda i kraft 18 
januari 2016 och anger bland annat bestämmelser om vilka gränsvärden som gäller för 
godkända utsläpp från fritidsbåtar.  
Den tidigare lydelsen under artikel 5.8 i fritidsbåtsdirektivet ”Förebyggande av utsläpp och 
installationer som underlättar transporten av avfall in i land” löd; 
 

”Craft fitted with toilets shall have either:  
(a) holding tanks, or  
(b) provision to fit holding tanks.  
Craft with permanently installed holding tanks shall be fitted with a standard 
discharge connection to enable pipes of reception facilities to be connected 
with the craft discharge pipeline.  
In addition, any through-the-hull pipes for human waste shall be fitted with 
valves which are capable of being secured in the closed position. ” 

 
Den nya aktuella lydelsen under samma artikel 5.8 beskrivs; 
 

”Any toilet fitted in a recreational craft shall be connected solely to a holding 
tank system or water treatment system.  
Recreational craft with installed holding tanks shall be fitted with a standard 
discharge connection to enable pipes of reception facilities to be connected 
with the recreational craft discharge pipeline.  
In addition, any through-the-hull pipes for human waste shall be fitted with 
valves which are capable of being secured in the closed position. ” 

 
Det som gällde förut var att båtar med installerade toaletter skulle vara kopplade till 
samlingstankar där toalettvattnet skulle kvarhållas tills man kunde tömma det på land i 
sugtömningsstationer som i sin tur skickade det vidare till kommunala avloppsreningsverk. 
Det som gäller nu är att installerade toaletter ska vara kopplade till hållningstankar eller 
vattenbehandlingssystem som ska finnas i båten och som på olika vis ska ta hand om 
toalettavfallet. Det är tänkt att man ska kunna ha flera alternativ till att behålla avfallet i en 
tank för senare tömning i land alternativt att direkt kunna behandla toalettavfallet ombord 
för att sedan kunna släppa ut det i vattnet. 
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Mottagningsanordningar som sugtömningsstationer är redan nu ett krav för hamnar, så att 
båtar som har behov av att lämna av avfall ska kunna göra det. Hamnarna ska kunna hantera 
avfallshantering och ha tillräcklig kapacitet för att kunna ta emot avfall (SJÖFS 2001:13). 
Med mottagningsanordningar gäller även de för landtoaletter och utslagsvaskar (Petersson, 
2015).  
 
Om verksamheter använder sig av fritidsbåtar yrkesmässigt så vill man kunna analysera 
vattenbehandlingsystem som bedöms vara bästa möjliga teknik enligt miljöbalken 
(1998:808) i det andra kapitlets tredje paragraf. Detta kan vara lämpligt att använda i 
svenskt territorium;  
 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet förmänniskors 
hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik. 
   Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.”  

 
Det finns även en överenskommelse mellan alla länder inom EU som ska bidra till god kvalité 
för Östersjön. Sverige har beslutat att den 1 april 2015 gäller utsläppsförbud av toalettavfall 
från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium. Detta gäller alla båtar förutom de som är K- 
märkta (Petersson, 2014).  
 
1.4.1 IMO föreskrifter 
IMO (International Maritime Organization) är en sjöfartsorganisation som arbetar för att 
utfärda direktiv för passagerarfartyg och transportfartyg vilket ska gynna miljön genom att 
användas säkert och hälsosamt. Direktiven Annex 22 och Annex 26, som gäller 
internationellt, anger gränsvärden på utgående spillvatten för parametrar som pH, BOD, 
COD med mera. Föreskrifterna kommer att användas som hjälpmedel för att bestämma vilka 
krav som kan ställas för fritidsbåtar. Det som är intressant att känna till är vad 
passagerarfartyg enligt Annex 22 punkt 4.2.1 får släppa ut i det utgående spillvattnet:  
 

• Totalt kväve: 20 mg/l eller åtminstone 70 % reducering. 
• Totalt fosfor: 1 mg/l eller åtminstone 80 % reducering. 

 
Värdena kan användas som grund för beslut om vilka krav man kan ställa på fritidsbåtar, 
beroende på vad vattenbehandlingsystem för fritidsbåtar är kapabla till för att kunna rena 
det utgående spillvattnet. 
 
1.5 Krav inför 2016 
Direktiven hjälper till med vilka krav som kan ställas på fritidsbåtar, men EU-kommissionen 
kan inte ännu bestämma vad för utsläppskrav som ska gälla för vattenbehandlingssystem, 
beroende på att man först måste undersöka vad dagens tekniska system klarar av avseende 
att rena spillvatten. Det man vill veta är vilken typ av rening som systemen använder sig av 
och vilka utsläppsvärden det är på det behandlade vattnet. De har som förslag att man ska 
använda sig av den standard som amerikanska kustbevakningens vattenbehandlingssystem 
använder. Deras standard är mestadels baserad på att man ska reducera halten av bakterier i 
spillvattnet genom att bland annat använda sig av klor som avdödning. Tyvärr är detta inte 
aktuellt att använda i Sverige. Självklart ska bakteriehalten och andra ämnen reduceras så 
mycket som möjligt men i Sverige vill man även ha reducering av kväve och fosfor i 
spillvattnet, vilket deras standard inte alls ställer några krav på (Petersson, 2015).  
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Det har förklarats för kommissionen, de andra EU-medlemsstaterna och den tekniska 
kommittén att Sverige vädjar om att reduceringen av kväve och fosfor är viktig när det gäller 
Östersjön. På ett möte den 20 januari 2015 i Düsseldorf föreslog Sverige att 
Transportstyrelsen skulle kartlägga vilka vattenbehandlingsystem som används idag, hur 
teknikerna i systemen fungerar, hur och var de kan användas och vilka utsläppsnivåer det är 
på det utgående vattnet. Genom detta ska man sedan kunna ge förslag på vilka krav man kan 
ställa på utsläppsnivåer i utgående vattnet som ska skrivas i den nya ISO-standard 
8099:2000 som kommer att bli aktuell 2016. Detta kommer Kommissionen och de andra 
EU-medlemsstaterna att ta ställning till när förslaget kommer att presenteras vid Standing 
Committe i Bryssel den 3 juni 2015 för att de sedan gemensamt ska kunna komma fram till 
vilka krav som kan vara rimligt att ställa enligt direktivet som träder i kraft i januari 2016. 
 
1.6 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka den nuvarande aktuella världsmarknaden för 
vattenbehandlingsystem och utvärdera dem samt redovisa resultatet för Transportstyrelsen. 
Frågeställningar som ska besvaras är: 
 

• Vad för slags system finns det och hur fungerar dem? 
• Vad för effekt på rening har teknikerna, framförallt på kväve och fosfor? 
• Kan man ställa krav och i så fall vilka? 

 
1.7 Avgränsning 
Detta examensarbete genomfördes tillsammans med Transportsstyrelsen med uppgift att 
arbeta fram en lösning för mindre övergödning i Östersjön. Detta bidrog med att arbetet 
begränsar sig för vattenbehandlingssystem anpassande för fritidsbåtar som används i 
Östersjön. 
 
2. Material och metod 
 
2.1 Litteraturstudie 
Underlag för detta arbete har samlats in genom en litteraturstudie. Den största delen av 
studien är information från företagen själva som tillverkar vattenbehandlingssystem, genom 
faktablad och annan information som finns tillgängligt. Aktuell lagstiftning och direktiv har 
också studerats samt den forskning som har gjorts på vattenbehandlingssystem. Mer 
information har studerats genom sökningar på sökmotorn Google, databaser; Web of 
Science, Naturvårdsverket, Helcom, havs- och vattenmyndigheten, Transportsstyrelsen, 
Riksdagen och BalticSea2020. 
 
Sökord: Water treatment system, Baltic Sea, eutrophication, Fritidbåtsdirektivet, marine 
sanitation device, annex 22, annex 26, oxidation.  
 
2.2 Kontakt med företag 
Kontakt med företag skedde via mejl där de intervjuades med frågor om företagens system 
för vattenbehandling som de besvarade med mejl. Detta skedde med bl.a. företaget Raritan 
och Blue Peters AB. För Raritan kontaktades en ansvarig kontaktperson för företaget som är 
”V.P. Engineering” för företaget och även ingenjör för de vattenbehandlingsystem som de 
tillverkar. Samma kontakt togs med företaget Blue Peters AB, med en kontaktperson för det 
företaget som besvarade samma frågor om de vattenbehandlingssystem som de var 
återförsäljare för från företaget Tecnicomar. Det ställdes flera frågor om företagets system 
och om vad för behandling de utförde, hur reningen genomförs och vilka utsläppsresultat det 
blev på det utgående spillvattnet. Företagen delade även ut tillgängliga testresultat som 
utförts på systemen. Den information som intervjuerna bidrog med utvärderades och 
sammanställning utfördes av systemen. 
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3. Resultat 
Alla resultat sammanställdes och jämfördes med de andra systemen. Man ser skillnader på 
hur systemen fungerar och reningen de utför. De systemtyper som finns är biologiska, 
kemiska och andra system. Det gjordes även en översyn på vad fartyg har för gränsvärden på 
sitt utgående spillvatten och vad reningsverk har för utsläppskrav. Detta jämfördes med 
varandra och analys överlag utfördes tillsammans med alla resultat. Man använder termerna 
svart och grått vatten som är olika typer av spillvatten för att avgöra vad för typ av spillvatten 
ett vattenbehandlingssystem kan behandla. Svart vatten är vatten som spolas från toaletter 
och grått vatten är resterande vatten från exempelvis disk-, dusch- och badvatten (Resolution 
MEPC.227(64), 2012). Enligt direktivet Annex 26 punkt 5.2.2. så måste ingående 
spillvattnets totala suspenderat material, förkortat som TSS, ligga över 500 mg/L för att det 
ska godkännas att testas på (Annex 26, 2006). 
 
3.1 Kemiska system 
 
3.1.1. Electro Scan 
Detta är ett simpelt reningssystem som effektivt renar både svart vatten och grått vatten på 
kort tid genom kemisk rening. Den kemiska reningen sker genom att saltsyra bildas i 
systemet vilket effektivt dödar bakterier och inaktiverar virus, utan att ägaren behöver tillföra 
några tillsatser. Efter behandlingen ombildas saltsyran till salt och vatten som kan skickas ut 
från båten direkt i vattnet (Tecnicomar, 2015). 
 
Denna produkt är ursprungligen skapad i USA av företaget Raritan och säljs hos 
auktoriserade återförsäljare runt om i världen. Produkten är populär hos kustbevakningen i 
USA till deras båtar som är upp till 20 meter. Systemet kan styras både manuellt för 
”anpassad” användning och per automatik då systemet startar samtidigt som toaletten har 
använts (Angelelli, 2015). 
 
Systemet är uppbyggt så att spillvattnet ska transporteras genom två stycken ”kammare” där 
samma rening sker två gånger, ”maceration chamber” och ”mixing chamber”. Först kommer 
spillvatten från toaletten tillsammans med saltvatten att transporteras till första kammaren 
(maceration chamber), där det finns en rotor som har som uppgift att slå sönder större 
partiklar till mindre partiklar. Det är därefter bara de små partiklarna som kan skickas vidare 
till den andra kammaren (mixing chamber). De partiklar som fortfarande är för stora stannar 
kvar i ”macerator chamber” och slås sönder ännu mer till rätt storlek och följer med senare 
till den andra kammaren. I nästa kammare sker sedan en större inblandning av vattnet som 
hjälper till med oxidationseffekten som sker på alla partiklar och bakterier som förklaras mer 
noggrant nedan (Angelelli, 2015). 
 
I båda kamrarna finns det elektroder som har uppgiften att starta reaktionen av saltvatten till 
saltsyra och hypokloritsyra. Dessa syror bidrar med avdödningen på bakterierna, men det tar 
inte bort kväve och fosfor. När hypokloritsyran sedan reagerar med alla partiklar och 
bakterier i spillvattnet så blir det en oxiderande effekt. Denna procedur gör att 
hypokloritsyran övergår till saltsyra. Till sist med hjälp av natriumhydroxid som är en 
produkt som också skapas i saltvattensreaktionen så reagerar det med saltsyran och skapar 
salt och vatten. Efter detta steg är vattnet renat från bakterier och virus och kan skickas 
direkt ut i vattnet (Angelelli, 2015). Tyvärr kommer det behandlade spillvattnet fortfarande 
innehålla höga halter av kväve och fosfor på grund av att denna behandlingsprocess inte 
behandlar kväve- och fosforreducering. Men i undersökningen gjord av EPA (United States 
Environmental Protection Agency) medger de i deras undersökning att 99,99 % av alla 
kiloforma bakterier, E. coli och enterokocker är borttaget på det utgående vattnet (EPA, 
2010). 
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3.1.2. Purasan EX 
Detta system är mycket likt Electro Scans teknik och använder sig av i stort sett samma 
teknik för att rena spillvatten. Det som dock gör detta system mer unikt är att det är anpassat 
för sötvatten. Det fungerar även för saltvatten men då ska man istället använda Electro Scan 
på grund av den simplare hanteringen av systemet och användningen som förklaras mer 
nedan (Raritan, 2015).  
 
Purasan är också skapad av företaget Raritan som även gjort Electro Scan. Denna vara säljs 
också globalt som gör det tillgängligt i Europa för båtägare att kunna installera i sina 
fritidsbåtar. 
 
Som tidigare nämnts sker samma process med detta system som i Electro Scan, bara att nu 
måste det istället tillsättas oxidationsmedel direkt in i systemet. Detta system kan inte själv 
producera oxidationsmedel eftersom det är anpassat för sötvattenssjöar och då inte har 
tillgång till saltvatten (Raritan, 2015). Men precis som Electro Scan så behandlar det inte 
kväve- och fosforreducering. 
 
Varje gång man spolar i toaletten så tillsätts det vatten i ”tablett dispenser” till en viss nivå. 
När en viss vattennivå har nåtts så indikeras det på en display, som kan sättas bredvid 
toaletten, att systemet är redo att startas. Genom att trycka på start så blandas vattnet ut med 
tabletterna som är kalciumhypoklorit, ett oxideringsmedel som ger samma effekt som 
hypokloritsyra. Detta skickas in i systemets första kammare där reningen sker, på samma sätt 
som i Electro Scan. Oxideringsmedlet är som stora tabletter som förvaras i dispenser och som 
blandas ut i en viss mängd vatten när toaletten används. Det ungefär räcker till 50 spolningar 
per tablett innan man måste fylla på fler. Detta sköter ägaren. Tabletterna kommer i ett paket 
med sex stycken tabletter som kostar c:a 60 dollar.  Varje månad ska det kontrolleras att 
tabletterna inte har tagit slut i dispensen. De ska direkt ersättas när de har förbrukats. Det får 
bara plats två stycken tabletter i dispensen (Raritan, 2015). 
 
3.1.3. ECOmar 
ECOmar är ett kemiskt system som kan rena grått och svart vatten så effektivt att det direkt 
efter rening kan släppas ut i havet. Vattnet behandlas genom att väteperoxid tillsätts och en 
mekanisk rotor slår sönder större partiklar. Sedan blandas väteperoxiden med spillvattnet 
vilket bidrar till en effektiv desinfektion av spillvattnet. Väteperoxiden har ingen negativ 
effekt vid utsläpp i havsvattnet. Systemet kan ställas in så att det kan utföra rening efter varje 
gång toaletten har använts eller i manuellt läge då man själv kan starta rening om man inte 
vill att den ska utföra rening efter varje spolning. Före och efter att det har utförts en 
reningsprocess så gör systemet en egen reningsbehandling med avsköljning av hela systemet 
med renat havsvatten från den förra reningsprocessen. Det går att anpassa systemet genom 
att installera det efter en spillvattentank som gör att man manuellt lättare kan anpassa 
användningen (Tecnicomar, 2015). 
 
Företaget Tecnicomar är skapare av flera vattentekniker för båtar, men ECOmar är företagets 
enda spillvattenbehandlingsystem. Det finns sex olika varianter på systemet. Det som skiljer 
dessa åt är storleken och andel vatten den kan rena på ett dygn. Systemet ”ECOmar 6” kan 
behandla upp till 2300 liter spillvatten per dag medan den största ”ECOmar 120” kan 
behandla upp till 50000 liter spillvatten per dag. Vanliga toaletter som är av äldre modell 
använder mellan 9- 12 l vatten per spolning och nyare modeller som är snålspolande toaletter 
använder 2- 4 l vatten per spolning (Karlshamn, 2013). Företaget säljer sina artiklar via 
återförsäljare som finns runt om i världen i flera länder som Tyskland, Italien, Sverige, 
Turkiet m.m. (Tecnicomar, 2015). 
 
Om systemet körs på automatik så börjar den med att köra en automatisk tvätt i systemets 
tank och på sensorerna. Efter det så börjar proceduren med att en viss mängd spillvatten 
pumpas in från spillvattentanken in till systemet, därefter börjar blandningen med hjälp av 
rotorer som blandar runt allt och slår sönder större partiklar. Efter ett tag i denna procedur 
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tillsätts en anpassad mängd desinfektionsmedel (väteperoxid). Därefter sker en sista 
tillsättning av havsvatten, varefter allt blandas runt i några minuter. Under denna period 
dödas bakterier av väteperoxiden och partiklar slås sönder ännu mer tills det är klart att 
kunna släppas ut i havsvattnet. Varje sådan cykel varar upp mot 12-15 minuter (Tecnicomar, 
2015). Det blir en reducering av BOD- och COD-halter i det behandlade spillvattnet men 
nivåerna av kväve och fosfor blir inte påverkade då systemet inte behandlar kväve- och 
fosforreducering.  
 
3.2 Biologiska system 
 
3.2.1. ManagerM 
ManagerM vattenbehandlingssystem är ett type II MSD som huvudsakligen använder sig av 
biologisk rening av spillvatten. ManagerM är det enda biologiska vattenbehandlingssystem 
som Raritan konstruerat som säljs världen över via återförsäljare. Detta system är bara avsett 
för att kunna rena svart vatten för 12 personer per dag. Det är rekommenderat att använda 
sig av ett toalettpapper som löses väldigt lätt i vatten för effektivare biologisk aktivitet 
(Metha, 2015). Företagen Ahead Sanitation systems och Stimoil har gjort ett biologiskt 
vattenbehandlingssystem med samma reningsprocedur och uppbyggnad som ManagerM. 
 
Systemet använder endast lite ström vilket gör det energisnålt att använda. Det 
rekommenderas att använda detta system i större motorbåtar då det är mer anpassat för 
dessa. Man ska inte använda toaletten för att bli av med andra produkter som oljor, olika 
syror m.m. då detta kan bidra till att bakteriekulturen dör vilket gör att det inte blir någon 
rening av spillvattnet. Bara avföring ska tillföras i systemet eller reningsartiklar från företaget 
Raritan för att inte förstöra bakteriekulturen i systemet (Raritan, 2015). 
 
Med hjälp av bakteriekulturen, som finns i första tankens första kammare, tillsammans med 
luft och vatten, omvandlas organiska ämnen till vatten och koldioxid. Koldioxiden leds sedan 
vidare bort från systemet och ut ur båten via ventilationsrör. Spillvattnet leds genom en 
biofilm där större partiklar stannar kvar och får brytas ner under tiden som det tillräckligt 
renade vattnet kan passera och skickas vidare till den andra tanken. Under den transporten 
passerar spillvattnet genom de ”P70”tabletter som man stoppar i tanken. Tabletterna bidrar 
med klordesinfektion av spillvattnet. De löser upp sig sakta i kontakt med vattnet och 
transporteras vidare till den andra tanken där vattnet behandlas en sista gång innan det 
skickas ut i havsvattnet. Desinfektionen är bara anpassad för att avdöda bakterier, inte för att 
kunna reducera kväve och fosfor (Raritan, 2015).  
 
3.3 Andra system 
 
3.3.1 Thermopure-2 
Detta lättanvända reningssystem fungerar genom att man använder sig av upphettat 
spillvatten för att döda bakterier för att sedan kunna skicka ut vattnet. Detta gäller alla 
vattentyper. Företaget Groco (Gross Mechanical Laboratories) är från USA där företaget 
drivs även idag. De är tillverkare av mer marina tekniker, samt tillverkar även tekniker för 
industrin. Konceptet för detta reningssystem med tillbehör är att förhindra lukt från 
spillvattnet samt att rena det utan att använda sig av kemikalier eller andra filter. Företaget 
har återförsäljare över hela världen på ett flertal områden, bl.a. Finland, Tyskland, England, 
Nya Zealand m.m. som har flera skeppningsalternativ till andra länder (Groco, 2015).  
 
Processen är inte avancerad men det behövs mycket värme för att en rening ska kunna ske 
bra. Direkt från toaletten tar sig spillvattnet till en tank. Beroende på uppsättning av tank 
eller pump som ska vara installerad med tanken så blir alla stora partiklar sönderslagna och 
skickas vidare in i systemet. Genom systemet sker en upphettning till minst 72 grader Celsius 
som avdödar bakterier och skickar sedan det behandlade spillvattnet ut ur båten. Eftersom 
det bara sker en upphettningsprocess så behandlas inte kväve- och fosforreducering. Denna 
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teknik avdödar bara bakterier. Om systemet används i 8 timmar så är energiåtgången 12 kWh 
(Groco, 2015). 
 
3.4 Sammanfattning av system 
Nedan redovisas sammanlagda testresultat i tabell tre, fyra och fem på alla system som har 
undersökts. Tyvärr finns det inget intaget data från ManagerM då företaget inte hade någon 
data att dela med sig av på grund av att systemet inte uppföljer kraven enligt annex 26 
(Metha, 2015). All tillgänglig data som redovisas i denna undersökning visar ingen bra bild 
för att kunna utföra en bra sammanställning och jämförelse med varandra. Alla system är 
olika med hur de fungerar och svåra att kunna göra en praktisk jämförelse med varandra på 
grund av flera aspekter bl.a. att alla tester inte har gjorts samtidigt, det är olika företag som 
har testat de med olika kvalitéer på ingående spillvatten som bidrar till olika resultat på det 
utgående vattnet. Denna sammanställning bidrar bara med en bild av resultaten som var 
tillgänglig för denna undersökning.  
 
 
Tabell 3. Redovisning av testresultaten på samtliga vattenbehandlingssystem 

Vatten- 
behandlings- 
system 

Pris (dollar) Dimension 
(cm) minsta 
modeller 

Volym 
(dm3) 
 

Tillbehör 

ECOmar  >12000 50x50x69 173 Doseringstank+väteperoxid 
ElectroScan/ 
Purasan EX 

1900-2300/ 
2400- 2425 

41x25x34 35 Hold N´Treat/ 
Doseringstabletter 

ManagerM/ 
Ahead/Skimoil 

5000-6700 144x70x43 433 Doseringstabletter +  
Näringsenzym 

Thermopure-2  >5250 43x36x35 54 Sweettank 

 
 
Tabell 4. Fortsättning av testresultat på samtliga vattenbehandlingssystem på utgående vatten förutom ingående 
TSS. 

Vatten-
behandlings-
system 

BOD 
mg/L 
 

Fekala 
Koliforma 
bakterier3 

COD 
mg/L 

Ingående 
TSS mg/L 

Utgående 
TSS mg/L 

VFS 
mg/L4 

ECOmar 10 30 ufc/100ml5 29 >500 19 - 
ElectroScan/ 
Purasan EX 

780±600 82 MPN/ 
100ml6 

- 2500-3600 1000±860 190 

ManagerM/ 
Ahead/ 
Skimoil 

- - - - - - 

Thermopure-2 710 380 000 
MPN/ 100ml 

- 2500-3600 1100 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Fekala koliforma bakterier är naturligt förekommande organismer som finns i avföring. 
4 ”Visible floating solids” är ett mått på synliga flytande fasta partiklar som finns i ett prov. 
5 ”Colony forming units” är ett mått på andel kolonier av bakterier i ett prov. 
6 ”Most probable number” är ett mått på det troligaste bakterierantalet i en population i ett prov. 
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Tabell 5. Redovisat testresultat för kväve och fosfor på Electro Scan/Purasan EX och ECOmar från EPA på 
utgående vatten. 
 

Vattenbehandlings-
system 

Total kjeldahl 
kväve mg/L7 

Total 
fosfor 
mg/L 

Ammonium 
mg/L 

Nitrit 
mg/L 

Nitrat 
mg/L 

ECOmar - 0,5 <0,01 <0,01 0,6 
ElectroScan/Purasan EX 42±23 15±8,4 - - - 

 
 

4. Diskussion 
 
4.1 Reningstekniker 
 
4.1.1 Electro Scan 
Sammanfattningsvis kan man säga att denna produkt är ett bra system för att avdöda 
bakterier. Det innebär en bra rening av spillvattnet och tar inte för mycket plats på båten 
beroende på hur man väljer att använda Hold N’ Treat eller inte, vilket ägaren själv avgör. 
Det tar heller ingen stor plats om man bara ska använda Electro Scan. Problemet är tyvärr att 
det inte sker någon specifik och bra borttagning av kväve och fosfor i detta system. Ingen 
slamhantering används eftersom det inte bildas något slam. Tyvärr överstiger kväve och 
fosforhalterna på det renade vattnet gränsvärdena som står i direktivet (Annex 22 punkt 4.2) 
där halterna för total fosfor inte får överstiga 1 mg/l och för totalt kväve inte överstiga 20 
mg/l. Resultaten från EPA är mycket positivt vilket de också anser är bra och som är viktigt 
framförallt för att simmare i vattnet inte ska bli sjuka (EPA, 2010). 
 
4.1.2 Purasan EX 
För ett mer anpassat system för användning i sötvatten så fungerar detta bra avseende mot 
bakterier. Lite extra tillbehör måste dock finnas för att systemet ska kunna fungera, som en 
tablettdispenser. Den måste installeras på ett visst sätt så att den ska kunna användas för 
systemet. Tekniken är effektiv mot koliforma bakterier och synliga flytande fasta partiklar 
precis som för Electro Scan. Electro Scan kan också som redan nämnts användas för 
sötvatten, men då måste man tillägga en saltvattenstank för att tillföra systemet saltvatten 
som bidrar till den kemiska reningen på spillvattnet. Då är Purasan EX ett bättre val, om man 
ska jämföra dem med varandra, med anpassning beroende på utrymme i fritidsbåten. Det 
som regelbundet måste kontrolleras är tablettmängden så att man vet när påfyllning av 
tabletter behövs. Om ägaren inte skulle fylla på med nya tabletter så kommer rening av 
spillvattnet inte ske. Även om systemet använder sig oxidationsmedel och behandlar 
spillvatten som Electro Scan så sker det ingen behandling mot kväve och fosfor.  
 
4.1.3 ECOmar 
Enligt resultaten så är detta ett effektivt system för att rena svart vatten från bakterier från 
fritidsbåtar. Systemet gör detta på kort tid och utför en egen tvättning innan och efter rening 
som gör det smidigare att underhålla systemet. Det som måste påpekas är det dyra priset och 
att det inte sker någon behandling för att kunna reducera kväve och fosfor. Även storleken 
kan skilja en del exempelvis jämfört med Electro Scans storlek. Man också ha ett 
doseringssystem för väteperoxiden som tar upp plats. För att kunna använda sig av detta 
system måste man betala en stor summa för hela systemet och ha tillräckligt med plats i 
båten för att kunna installera ECOmar och doseringstanken.  
 
 

                                                        
7 Kjeldahl är en metod för bestämning av kvävehalt genom att mäta mängden av ammoniumsaltet av 
organisk kväveförening (ISO 5663:1984(en), 1982) 
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4.1.4 ManagerM 
Systemet används inte vanligtvis i fritidsbåtar för att systemet är ett mer besvärligare system 
jämfört med de andra systemen som finns. Det är mer tidskrävande att rena vattnet då det 
tar väldigt mycket plats och ägaren måste underhålla bakteriekulturen i bra status vilket gör 
att detta inte är ett system som följer kraven i Annex 26. Trots det inte finns något resultat på 
det utgående vattnets kvalité så kan man ändå dra slutsatsen, på grund av den biologiska 
reningen, att en viss rening av kväve kan ske. I reningsverk som använder en biologisk rening 
försvinner en del kväve genom att det övergår till kvävgas när mikroorganismerna bryter ner 
organiskt material som försvinner med luften (Bruneau et al. 2005). Tyvärr är systemet inte 
anpassat för någon slamhantering. Den gången slammet förs ut ur systemet är när man byter 
ut bakteriekulturen.  
 
4.1.5 Thermopure-2 
Man kan enligt testresultaten se att systemet inte uppfyller bättre reningskapacitet än vad de 
andra systemen gör. Det är ett litet system som kan användas på mindre fritidsbåtar jämfört 
med andra system, dock måste man använda sig av den anpassade tanken eller ha extra 
tillbehör till sin nuvarande tank i båten som kommer ta mer plats. Pump m.m. är inte 
integrerad i tanken. Det är även ett högt pris på systemet jämfört med Electro Scan som är 
mycket billigare och utför bättre rening på spillvatten.  
 
Systemet använder värme som ska avdöda bakterier utan användning av kemikalier eller 
andra filter men fungerar inte lika bra som de system som använder kemikalier. Även om 
värmen gick upp över 75 grader Celsius då vanligen bakterier dör, så räcker det ändå inte till 
för att detta system ska kunna döda bakterier jämfört med de andra systemen.  
 
EPA nämner i sin studie att vattenflödet som går in i systemet blir för stort och detta bidrar 
troligtvis till att reningen blir sämre på det utgående vattnet, men det var inget som de kunde 
påverka. Förutom det, så har de en teori om att en pump som skickade vidare det utgående 
vattnet från systemet kan ha tagit med obehandlat vatten som fanns i systemet tillsammans 
med behandlat vatten. Detta kan då ha bidragit till att systemet inte arbetade på det sätt som 
företaget ansåg att det skulle göra (EPA, 2010).  
 
4.2 Sammanställning av vattenbehandlingssystemen 
Man kan tro att det finns många varianter av samma vattenbehandlingssystem från flera 
företag i världen för att vattenbehandlingssystem har funnits i så många år. Faktum är att det 
fortfarande är en mycket liten marknad för de företag som arbetar i denna bransch. 
Få företag tillhandahåller vattenbehandlingssystem idag som gör att det finns få alternativ av 
system att välja på för en båtägare. Det svåra är också att systemen är mer anpassade till 
större båtar än till vanliga fritidsbåtar. När det blir fler lagar och regler om utsläpp av 
spillvatten från båtar så innebär det att det blir än svårare för en ägare av en fritidsbåt att 
välja ett system som ska fungera bra och som följer de regler som gäller. De olika systemens 
utsläppsvärden är viktiga för båtägaren att ta hänsyn till vid val av vad som kan användas i 
dennes båt. Man måste också ta hänsyn till ägaren om hur denne kan underhålla valt 
vattenbehandlingsystem. 
 
Man kan se om man jämför i tabell 1, 2, 4 och 5 att vattenbehandlingssystem inte är lika 
effektiva som inlandsreningsverken, men det är intressant att se vilka skillnader i utsläpp det 
är på det utgående inlandsvatten jämfört med vattenbehandlingssystem på fritidsbåtar. 
Exempel att reningen från inlandreningsverk är mest anpassade för reducering av kväve och 
fosfor men inte mot bakterieavdödning och vattenbehandlingsystemen är anpassade stort 
sett enbart för bakterieavdödning men inte för kväve- och fosforreducering. 
 
Det finns mycket att tänka på när man ska välja vilket system som kan vara bra, framförallt 
för Östersjöns vatten. Det är många aspekter som man måste ha i åtanke när man ser till 
vilka system som finns; deras effektivitet av behandling i salt- och sötvatten, installationer 
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storleksmässigt som ska kunna anpassas till fritidsbåtar, att man ska kunna använda ett bra 
system och även kostnaden, det vill säga vad konsumenter kan ha råd med att förskaffa. 
Tyvärr, med dagens teknik, finns det inget optimalt system som effektivt kan rena bort kväve 
och fosfor på det utgående spillvattnet. Systemen är utformade idag på ett sätt så man kan 
anse att det är omöjligt att hitta ett bra system för kväve- och fosforreducering för 
fritidsbåtar. 
 
Teknikerna som används idag kan bidra till att en mindre bakteriehalt släppt ut i Östersjön. 
Detta hjälper inte till att minska övergödningen men Östersjön kan bli renare från bakterier 
som gynnar marint liv och ekosystem, även för oss människor. 
 
Metodvalet för denna studie räcker till för att ge en bild över hur systemen fungerar och 
skiljer sig mellan varandra men inte som underlag för att kunna införa giltiga krav som kan 
gälla för 2016. Man kanske kan utföra en stor studie tillsammans med företagen om att 
försöka få dem att kunna utveckla en lösning för vattenbehandlingssystem som kan bidra 
med kväve- och fosforreducering. Idag kan det vara mycket svårt att reducera näringsämnena 
då det är mycket som krävs för att kunna göra det som i vanliga reningsverk. 
 
4.2.1 Jämförelse av provtagning 
Jämför man alla resultat på de tester som har gjorts på systemen ser man en stor differens 
mellan alla systemens resultat. Tyvärr har det på vissa system inte tagits specifika prov och 
inget resultat kan redovisas för ManagerM då det inte finns tillgång till något än. Man måste 
ha i åtanke för det ingående spillvattnets totala suspenderat material i tabell 4 när man 
studerar testerna för Electro Scan och ECOmar. Man får inte tro att ECOmar är en klar 
vinnare på rening mellan systemen, då det ingående vattnet för ECOmars tester var renare än 
vad Electro Scan vatten var. För att man ska kunna få en klarare bild över alla systemens 
reningskapacitet så skulle man behöva ta prov på systemen med samma kvalité på ingående 
vatten. 
 
ECOmars ingående spillvatten har stabilt legat på >500 mg/l TSS på alla tester då Electro 
Scans ingående spillvatten skiljer sig mycket i olika nivåer och högre nivåer än ECOmar. De 
som utförde testet för ECOmar följde detta precis, så det ingående spillvattnet inte skulle 
ligga under 500 mg/l TSS, därav skillnaden mellan systemen då Electro Scans ingående 
spillvatten troligtvis var ”smutsigare” än ECOmars. Detta tyder inte på att ett av systemen är 
bättre än den andra, men det är viktigt att känna till skillnaden på hur testerna utfördes. 
 
Detta bidrar med att man inte kan dra direkta slutsatser om vilket system som är det 
optimala och som passar Östersjön bäst. För att kunna göra den bedömningen så behövs det 
bättre data om systemen för att kunna jämföra de med varandra i tester med samma 
ingående spillvatten som testas på alla system. Undersökningen sammanställer ändå det som 
finns att kunna undersöka avseende vilka system som används som vattenbehandlingssystem 
i fritidsbåtar och hur de fungerar. 
 
4.2.2 Ekonomisk syn 
Det är stor prisskillnad mellan systemen, något man måste ta hänsyn till då båtägaren väljer 
system till sin båt. Det troligaste är, att en köpare med en stor motorbåt kan satsa på 
ECOmar-systemet snarare än att en ägare av en mindre segelbåt skulle investera i samma 
system på grund av den stora prisskillnaden. Detta gäller även storleksanpassning för 
respektive båttyp. Det blir också lättare att använda sig av ett system som Electro Scan som 
är betydligt mindre än ECOmar och som dessutom också kräver en extra doseringstank. Det 
är viktigt för framtiden att man får tillverkarna att bättre anpassa sina 
vattenbehandlingssystem rent ekonomiskt till de mindre fritidsbåtarna och deras ägare. 
 
4.2.3 Vidareutveckling av vattenbehandlingssystem 
En stor fråga att väcka till tillverkare är att de ska kunna tillverka en produkt som kan rena 
kväve och fosfor effektivt, vilket inte dagens system kan. Man kan hoppas på en lösning nu 
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när efterfrågan på ett effektivt system specifikt för övergödda Östersjön krävs. Tidigare såg 
företagen på detta som försumbart, dels för att det är svårt att konstruera ett sådant 
vattenbehandlingssystem men även eftersom andra länder som inte är intresserade av att 
värna om Östersjön inte bryr sig om kväve och fosforutsläpp (Kontaktperson, 2015). 
Östersjön är ett speciellt innanhav med helt andra förutsättningar än haven i stort där 
utvecklarna har anpassat systemen för haven som inte har problem med övergödning som 
Östersjön har. Att bara anpassa system som kan användas för Östersjön är en liten marknad 
jämfört med resten av världen när de säljer sina system globalt idag. Av denna anledning så 
kan det vara svårt att inom en snar framtid se system som kan användas för Östersjöns 
fritidsbåtar.  
 
4.3 Nästa steg 
Det är svårt att kunna klargöra vilka framtida krav som kan ställas på fritidsbåtar nu när man 
vet att vattenbehandlingsystemen som finns inte kan bidra till bättre utsläppsvatten för kväve 
och fosfor. Vad som troligtvis kommer att behöva satsas på istället är fler lösningar och 
åtgärder för att kunna tömma fritidsbåtar på spillvatten via hamnar. Även att utföra tillsyn så 
stationerna kan vara viktigt och att båtägare verkligen använder sig av tömningsstationerna 
istället för att bryta mot lagen och ändå släpper ut obehandlat spillvatten till havet.  Det är 
viktigt att ägare förstår vad tömningsstationerna bidrar med för Östersjön och att man gör 
det lättare att tömma båtar vid hamnar än att åka en bit ut i havet och tömma spillvattnet. 
Det kan behöva göras en insats som exempelvis att informera om betydelsen av satsningen 
eller motivera ägarna så detta ska kunna bli bättre.  
 
Det kan vara intressant, för att i framtiden kunna ställa krav på fritidsbåtar, att kunna 
genomföra ett stort test för dessa system tillsammans, där ingående vatten är lika för alla 
system under testet. Detta gör det lättare att se skillnad i renlighet av utgående spillvatten 
genom att kunna göra samma typ av tester så man kan bättre studera och jämföra systemen.  
Men om man för stunden skulle bestämma sig för ett system som kan fungera bäst för 
Östersjön så skulle jag rekommendera Electro Scan. Systemet är effektivt för rening 
spillvatten, det är litet system som är lätt att anpassa för en fritidsbåt och det är billigare 
jämfört med de andra systemen vilket gör det lättare för båtägare att införskaffa. 
 
4.4 Slutsats 
De slutsatser som ändå går att dra med det data som har används i denna studie är att man 
inte kan använda sig utav dagens system för att kunna bidra med mindre kväve- och 
fosforutsläpp från fritidsbåtar. Krav som ska ställas på båtägare om att använda ett 
vattenbehandlingssystem kan därför inte användas för stunden för att bidra med mindre 
halter av kväve och fosfor i deras spillvatten som släpps ut i Östersjön. Därför tills dagen 
kommer då man kan använda sig av rening i fritidsbåtar så får man göra större satsningar på: 
 

• Informera båtägare om nyttan med att inte släppa ut obehandlat spillvatten i 
Östersjön. 

• Tillsyn på hamnar för att se att utrustning finns tillgänglig för båtägare att kunna 
tömma sina båtar och så att allt fungerar så det inte kan finnas några olägenheter vid 
användning. 

• Tömningsstationer ska finnas vid hamnar så båtägare har tillgängligheten att kunna 
tömma sitt avfall som sedan transporteras till kommunala avloppsreningsverk hellre 
än att de istället släpper ut det i Östersjön. 

• Arbeta på teknikutveckling så utvecklare av vattenbehandlingssystem kan anpassa 
tekniker som kan användas för Östersjöns fritidsbåtar. 
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