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1 SAMMENDRAG 
DNV GL har fått i oppdrag av Sjøfartsdirektoratet å utrede to komplementære forslag til innstramming 
av dagens regelverk for utslipp av kloakk langs hele norskekysten (inkludert Svalbard). Utredningen 
kartlegger effekten av innføring av tiltakene, herunder også praktiske, tekniske og økonomiske 
konsekvenser. Alternative forslag til innstramming av regelverket er av sjøfartsdirektoratet beskrevet 
som: 

• Tiltak 1: Utslippskravene i MARPOL Vedlegg IV (regel 9 og 11) skal gjelde også for skip med 
bruttotonnasje 400 eller mer som er sertifisert for å transportere mer enn 100 passasjerer 
(omfatter både innenriks- og utenriksfart). Kravet gjelder uavhengig av byggeår.  

• Tiltak 2: MARPOL vedlegg IV skal gjelde for nye skip (kjølstrekt fra og med et gitt tidspunkt). 
Dette vil da omfatte skip med bruttotonnasje 400 og mer, eller skip sertifisert for å frakte mer 
enn 15 personer (omfatter både innenriks- og utenriksfart). 

Etter dagens regelverk skal alle skip som er omfattet av MARPOL vedlegg IV (dvs. skip med 
bruttotonnasje > 400 eller passasjerkapasitet >15, sertifisert for utenriksfart) være utstyrt med 
kloakkrenseanlegg, oppmalings/desinfiseringsanlegg og/eller oppsamlingstank. Når det gjelder utslipp av 
kloakk fra skip, gjelder kravene i vedlegg IV per i dag kun i området sør for Lindesnes til delelinjen 
Norge-Danmark og i farvannet derfra til svenskegrensen. I dette området kan ubehandlet kloakk bare 
slippes ut i fart mer enn 12 nautiske mil fra land (3 nautiske mil fra land for oppmalt og desinfisert 
kloakk). For resten av kysten for skip i utenriksfart, samt for hele kysten for skip i innenriks fart, (angitt 
i rapporten som vest av Lindesnes) er hovedregelen per i dag at urenset kloakk kan slippes ut inntil 300 
meter fra nærmeste land. 

Tiltak 1 

For tiltak 1 vil det i all hovedsak være passasjerskip som blir omfattet. Dette fordi tiltaket er begrenset 
til å gjelde skip som har passasjersertifikat for å frakte mer enn 100 passasjerer. Det er identifisert i 
overkant av 300 eksisterende skip som vil bli omfattet av forslaget, og gjennomgangen viser at det er et 
betydelig omfang av produsert mengde kloakk innenfor 12 nm (nesten 300 000 tonn per år) fra disse 
passasjerskipene. Dette er kloakk som potensielt kan slippes ut ubehandlet inntil 300 meter fra land. 
Imidlertid vil en stor (men vanskelig kvantifiserbar) andel være i en form for behandlet kloakk (dvs. 
oppmalt og desinfisert kloakk eller kloakkslam og renset kloakkvann fra godkjent kloakkrenseanlegg), 
der behandlingen allerede er i henhold til foreslåtte krav. Dessuten vil også mange skip operere i 
henhold til dagens MARPOL regelverk og gå ut til 12 nm for tømming av både behandlet og ubehandlet 
kloakk, inkl. kloakkslam etter kloakkrenseanlegg (evt. leveres kloakk til land). 

Bilferjene synes å være det segmentet der foreslåtte tiltak har størst potensiale for reduserte utslipp, 
sammenliknet med dagens regelverk og utslippspraksis. Det er også her tiltak 1 er forventet å ha størst 
praktiske og økonomiske konsekvenser, som følge behov for nye kloakkrenseanlegg og/eller leveranse 
av kloakk eller kloakkslam til land.  

Tiltak 2 

Produksjonen av kloakk fra skip over 400 BT eller sertifisert for mer enn 15 personer, utgjorde ca. 
430 000 tonn kloakk innenfor 12 nm i 2017. Det antas at tiltak 2 innføres for skip kjølstrekt fra og med 
2020, og at det derfor kun er nybygg som kommer på sjøen fra og med 2021 som i prinsippet omfattes 
av tiltaket. Akkumulert antall nybygg i perioden frem til 2030, for skip med kloakkproduksjon innenfor 
12 nm, er estimert til ca. 1600 skip. For disse skipene er det estimerte omfanget av kloakkproduksjon 
(og dermed det teoretiske utslippspotensialet) til og med 2030 ca. 170 000 tonn. På årsbasis blir dette i 
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størrelsesorden 17 000 tonn produsert kloakk som i prinsippet omfattes av tiltaket, som følge av 
utskifting av i overkant 160 skip per år. Mesteparten (over 90%) av nybyggene antas imidlertid å 
erstatte skip som allerede er utrustet i henhold til, og er pålagt å følge, MARPOL-kravene for store deler 
av operasjonen sin. Dette er særlig relevant for cruiseskipene og andre internasjonale sertifiserte 
passasjerskip, som står for en svært betydelig del av kloakkproduksjonen.  

DNV GL ser ingen store tekniske, praktiske eller økonomiske utfordringer med at skip som bygges i 
fremtiden skal tilfredsstillende ordinære internasjonale krav for å forhindre kloakkforurensning fra skip 
når de opererer i Norge.  

 

Konklusjon 

Passasjerskipene er den største bidragsyteren til kloakkproduksjon i norske farvann, innenfor 12 nm. 
Bilferjene forventes å stå for det største bidraget til utslipp av ubehandlet kloakk. DNV GL understreker 
at selv etter en grundig gjennomgang og analyse av problemstillingen, er det fortsatt usikkerhet knyttet 
til estimerte kloakkmengder og i særlig grad faktisk utslippspraksis for ulike trafikktyper. Det er 
imidlertid klart at dagens regelverk ikke gir noen forsikring mot at flere hundre tusen tonn ubehandlet 
kloakk hvert år kan slippes til sjøen inntil 300 meter fra land. 

Aktørene står, uten foreslåtte tiltak, mer eller mindre fritt iht. dagens regelverk til å slippe ut ubehandlet 
kloakk inntil 300 meter fra land. Det er imidlertid ikke grunnlag for å slå fast at dette skjer eller vil skje i 
stort omfang. De aller fleste skipene, inkludert skipene med de største produksjonsvolumene, vil uansett 
være utstyrt med anlegg iht. MARPOL-kravene, og kan etter DNV GLs skjønn langt på vei forventes 
allerede å følge ordinære internasjonale krav for kloakkutslipp, selv om dette ikke er formelt pålagt i 
Norge. De økonomiske konsekvensene av tiltakene, med unntak av for eksisterende ferjer, antas ikke å 
være begrensede. Flesteparten av skipene som omfattes av tiltakene forventes uansett å bli utrustet iht. 
MARPOL-kravene, uavhengig av at Norge tilpasser sine krav til ordinær internasjonal standard. 

DNV GL anbefaler at begge tiltak innføres, for å harmonisere norske regler for kloakkutslipp fra skip med 
internasjonale bestemmelser, dvs. kravene under MARPOL vedlegg IV, bestemmelse 9 og 11. 
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2 INTRODUKSJON 
Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet (KLD) å utrede alternative tiltak 
med sikte på å endre dagens krav for utslipp av kloakk fra skip i norske farvann. DNV GL har fått i 
oppdrag av Sjøfartsdirektoratet å utrede to komplementære forslag til innstramming av dagens 
regelverk for utslipp av kloakk langs hele norskekysten (inkludert Svalbard). Alternativene som vurderes 
er: 

• Tiltak 1: Utslippskravene i MARPOL Vedlegg IV (regel 9 og 11) skal gjelde også for skip med 
bruttotonnasje 400 eller mer som er sertifisert for å transportere 100 passasjerer eller mer 
(omfatter både innenriks- og utenriksfart). Kravet gjelder uavhengig av byggeår.  

• Tiltak 2: MARPOL vedlegg IV skal gjelde for nye skip (kjølstrekt fra og med et gitt tidspunkt). 
Dette vil da omfatte skip med bruttotonnasje 400 og mer, eller skip sertifisert for å frakte mer 
enn 15 personer (omfatter både innenriks- og utenriksfart). 

 

Iht. kravene i MARPOL kan kloakk (svartvann) fra skip over en gitt størrelse og passasjerkapasitet kun 
slippes ut etter gitte betingelser om utstyr, behandlingsform og avstand fra land. De norske kravene er 
vesentlig mindre strenge ved at ubehandlet kloakk tillattes sluppet ut inntil 300 meter fra land fra alle 
skip, bortsett fra skip i utenriksfart sør for Lindesnes til delelinjen Norge-Danmark og i farvannet derfra 
til svenskegrensen (disse må følge MARPOL-kravene). Det foreligger imidlertid i dag lite informasjon om 
hvordan de ulike fartøygruppene faktisk håndterer kloakkutslipp (teknisk og operasjonell praksis). 

Utredningen skal kartlegge effekten av innføring av tiltakene, herunder også praktiske, tekniske og 
økonomiske konsekvenser. Studien bygger videre på tidligere arbeider utført for Sjøfartsdirektoratet og 
Kystverket hvor formålet blant annet har vært å beskrive skipstrafikken og tilhørende kloakkproduksjon, 
Nordsjøen som Special Area og undersøkelse av kommunenes erfaringer med regulering av kloakkutslipp 
fra fritidsbåter (DNV GL, 2011, 2012 a,b,c). De tidligere utredningene benyttet et AIS (Automatic 
Identification System)-basert miljøregnskap til å estimere produserte mengder kloakk. I dette arbeidet 
er metoden videreutviklet for å kunne se nærmere på utvalgte skipstyper, trafikktyper, utslippspraksis 
og geografisk avgrensning i lys av foreslåtte regelverksendringer. 

Denne rapporten beskriver de viktigste skipskategoriene som vil bli omfattet av foreslåtte tiltak, deres 
operasjonsmønster og estimater for kloakkproduksjon i ulike avstander fra land langs norskekysten. 
Videre beskrives fartøygruppenes utstyr for kloakkhåndtering, samt praksis for kloakkhåndtering og 
utslipp.    

Utredningen presenterer også overordnede vurderinger av effektene av tiltaket mtp. reduserte utslipp, 
samt praktiske, tekniske og økonomiske konsekvenser 

 
Rapporten er strukturert som følger: 

• Kapittel 3 – Bestemmelse for regulering av kloakkutslipp langs norskekysten  

• Kapittel 4 – Grunnlagsdata og beregningsmetode  

• Kapittel 5 – Vurdering av forslag til tiltak 1 

• Kapittel 6 – Vurdering av forslag til tiltak 2 

• Kapittel 7 – Nullalternativet  
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3 BESTEMMELSENE FOR REGULERING AV KLOAKK LANGS 
NORSKEKYSTEN  

Det foreligger i dag ulike regler for utslipp av kloakk fra skip som opererer i norske farvann, basert på 
skipets størrelse/passasjerkapasitet, operasjonsområde og hvorvidt det er sertifisert for internasjonal 
fart eller ikke. I det følgende gis en kort oppsummering av kravene i den norske 
miljøsikkerhetsforskriften, samt MARPOL vedlegg IV. 

 

3.1 Dagens regelverk for kloakk 
Reglene om utslipp av kloakk fra skip og flyttbare innretninger i norske farvann er nedfelt i 
miljøsikkerhetsforskriften §§ 9 og 10 (Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, 
2012).  Et utdrag av regelverket er presentert nedenfor (fra Sjøfartsdirektoratet, 2016): 

Det er forbud mot utslipp av kloakk innenfor en avstand av 300 meter fra land. Forbudet gjelder ikke for 

skip og flyttbare innretninger som bruker kloakkrenseanlegg som oppfyller kravene i MARPOL. 

 

For strekningen sør for Lindesnes til delelinjen Norge-Danmark og i farvannet derfra til svenskegrensen 

(angitt i rapporten som øst av Lindesnes) gjelder det egne regler om utslipp av kloakk for skip og 

flyttbare innretninger som: 

• går i utenriksfart, og 

• har en bruttotonnasje på minst 400, eller har en bruttotonnasje på mindre enn 400 og er 

sertifisert til å transportere mer enn 15 personer. 

 

I dette området kan disse skipene bare tømme kloakk på sjøen i en avstand på mer enn 12 nautiske mil 

fra land forutsatt at kloakken ikke tømmes på en gang, men i moderat hastighet når skipet er underveis 

og kjører i minst 4 knop. Dersom kloakken er kvernet og desinfisert kan det tømmes på sjøen i en 

avstand på mer enn tre nautiske mil fra land. Dersom skipet har i drift kloakkrenseanlegg som oppfyller 

kravene i MARPOL kan det slippe ut kloakk til sjøen uavhengig av avstand fra land. 

 

Etter dagens regelverk skal alle skip som er omfattet av MARPOL vedlegg IV (dvs. skip i utenriksfart med 
bruttotonnasje ≥ 400 eller er registrert for mer enn 15 personer) være utstyrt med 
kloakkrenseanlegg, oppmalings/desinfiseringsanlegg og/eller oppsamlingstank. Når det 
gjelder utslipp av kloakk fra skip som nevnt over, gjelder disse reglene per i dag kun i området øst av 
Lindesnes. På denne strekningen kan ubehandlet kloakk bare slippes ut i fart mer enn 12 nautiske mil fra 
land (3 nautiske mil fra land for oppmalt og desinfisert kloakk). For resten av kysten for skip i 
utenriksfart, samt for hele kysten for skip i innenriks fart, (angitt i rapporten som vest av Lindesnes) er 
hovedregelen per i dag at urenset kloakk kan slippes ut inntil 300 meter fra nærmeste land.  

Kommunene kan ved forskrift (FOR-2004-06-01-931 § 23-2) vedta enten strengere eller lempeligere 
krav enn det generelle 300 meters-kravet, men dette gjelder ikke for skip som er sertifisert for 
internasjonal fart og som enten har en bruttotonnasje 400 eller mer, eller som er sertifisert til å føre mer 
enn 15 personer, Klima og Miljødepartementet (KLD 2004). 
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Tabell 3-1 gir en oppsummering av utslippsgrensene for kloakk langs norskekysten iht. til MARPOL 
vedlegg IV og nasjonale krav. Tilsvarende gir Figur 2-1 prinsippskisse for disse to utslippsalternativene. 
Det bemerkes at kommunene har mulighet til å fastsette lokale forskrifter med strengere eller 
lempeligere krav, jf. Forurensningsforskriften. 

 

Tabell 3-1 Oversikt over avstandsgrenser for bruk av ulike løsninger i Norsk Økonomisk Sone 
(NØS) 

Type/System Beskrivelse Avstand til land 

IMO Marpol 

IV 

Norske 

farvann* 

Kloakk-
renseanlegg 
(typegodkjent) 

Et kloakkrenseanlegg som er godkjent i henhold til 
standardene og testmetodene i IMO Res. MEPC.2(VI) 
eller MEPC.159(55) eller MEPC.227(64) med/uten 
krav gitt i 4.2 (nitrogen og fosforrensing). Utslipp av 
renset kloakk fra anlegget skal ikke misfarge vannet 
eller produsere flytende partikler. 

Ingen 
grenser for 
renset 
kloakkvann 
>12 nm for 
kloakkslam 
evt. brenne 
eller levere 
slam til land 

Ingen 
grenser for 
renset 
kloakkvann 
>300 m for 
kloakkslam 
evt. brenne 
eller levere 
slam til land 

Kvern/ 

Desinfiserings-
anlegg 

Et godkjent oppmalings- og desinfiseringsanlegg, 
utstyrt med tilstrekkelig kapasitet til midlertidig 
oppbevaring av kloakk når skipet er mindre enn 3 
nautiske mil fra nærmeste land 

> 3 nm eller 
leveres til 
land 

>300 m 
eller leveres 
til land 

Oppsamlingstank En oppsamlingstank med tilstrekkelig kapasitet for 
oppsamling av all kloakk, der det benyttes anerkjente 
normer ved beregningen og det tas hensyn til skipets 
drift, maksimalt antall personer om bord og andre 
relevante faktorer. Oppsamlingstanken skal være 
konstruert i henhold til anerkjente krav og være 
forsynt med visuell indikering av mengden av 
oppsamlet kloakk i tanken. 

>12 nm eller 
leveres til 
land 

>300 m 
eller leveres 
til land 

* Gjelder all trafikk vest for Lindesnes og innenriks trafikk fra Lindesnes til svenskegrensen  
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Figur 3-1 Prinsippskisse for utslippsalternativer 

 

Figur 3-1 viser prinsippskisse for utslippsalternativer iht. MARPOL vedlegg IV, hvor ubehandlet kloakk 
bare kan slippes ut i fart mer enn 12 nautiske mil fra land, 3 nautiske mil fra land for oppmalt og 
desinfisert kloakk og helt inn til land for renset kloakkvann fra godkjent kloakkrenseanlegg. Dette i 
motsetning til dagens nasjonale regelverk, der utslipp av ubehandlet kloakk fra alle skip kan foregå helt 
inn til 300 meter fra land (med unntak av skip >400 BT/>15 personer i utenriksfart øst av Lindesnes).  

 

3.2 Forslag til nytt regelverk 
De foreslått innskjerpede utslippskrav for kloakk langs hele norskekysten (inkludert Svalbard) vil kunne 
gi reduserte utslipp, med tilhørende praktiske, tekniske og økonomiske konsekvenser. Dette vil også 
kunne medføre en potensiell kostnadsøkning for de som foretar innkjøp av nasjonale transporttjenester 
(typisk for bilferjer og hurtigbåter).  

 

3.2.1 Tiltak 1 
Sjøfartsdirektoratets foreslåtte tiltak 1: Utslippskravene i MARPOL Vedlegg IV (regel 9 og 11) skal 
gjelde også for skip med bruttotonnasje 400 eller mer som er sertifisert for å transportere mer enn 100 
passasjerer (omfatter både innenriks- og utenrikstrafikk). Kravet gjelder uavhengig av byggeår.  

Forslaget vil medføre en innstramming av dagens regelverk for utslipp av kloakk langs hele norskekysten 
(inkludert Svalbard) for de omfattede fartøystypene (både nye og eksisterende skip). Slike skip i 
utenriksfart øst av Lindesnes har allerede et slikt krav, og vil ikke oppleve noen innstramming. 
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Innføring av Regel 9 i MARPOL vedlegg IV, vil med dette forslaget sette krav til at også skip i 
innenriksfart må enten ha kloakkrenseanlegg, oppmalings- og desinfiseringsanlegg eller at skipet må ha 
oppsamlingstanker for kloakk som må leveres til land. Regel 11 på sin side setter strengere krav til hvor 
skip kan slippe ut kloakk, sammenliknet med 300-meterskravet som i dag gjelder innenriksfart langs 
hele kysten, og utenriksfart vest av Lindesnes. Det foreslåtte tiltaket innebærer endring i kravene for: 

• Skip sertifisert for nasjonal trafikk (≥400 BT, sertifisert for å transportere mer enn 100 
passasjerer) som i dag kan slippe ut kloakk inntil 300 meter fra nærmeste land langs hele kysten 
vil det foreslåtte tiltaket flytte potensielle utslipp fra 300 meter til minst 3 nautiske mil for 
oppmalt/desinfisert kloakk, og til minst 12 nautiske mil for ubehandlet kloakk og kloakkslam. 
Tiltaket vil også kunne føre til installasjon av kloakkrenseanlegg etter bestemmelsene i MARPOL 
vedlegg IV. 

• Skip sertifisert for internasjonal trafikk (≥400 BT, sertifisert for å transportere 100 mer enn 
passasjerer) som ikke lenger vil ha lov til å slippe ut kloakk inntil 300 meter fra land vest av 
Lindesnes (på strekningen Lindesnes-Svenskegrensen gjelder MARPOL-kravene allerede for disse 
skipene). Vest av Lindesnes vil det foreslåtte tiltaket flytte potensielle utslipp fra 300 meter til 
minst 3 nautiske mil for oppmalt/desinfisert kloakk, og til minst 12 nautiske mil for ubehandlet 
kloakk og kloakkslam. Kravene i regel 9 i MARPOL vedlegg IV gjelder allerede for skipene som er 
sertifisert for internasjonal fart. 

Dersom et fartøys installerte oppmalings- og desinfiseringsanlegg eller fartsområde ikke gjør det mulig 
med utslipp iht. til de foreslåtte kravene, må all kloakk eller kloakkslam levers til land.  

Endringene vil i all hovedsak omfatte bilferjer, hurtigbåter og kystrutefartøy, samt utenlandsferjer og 
cruisefartøy vest av Lindesnes. Mange av disse skipene, som opererer langs norskekysten og rundt 
Svalbard, vil allerede ha kloakkrenseanlegg eller oppsamlingstanker om bord, både pga. MARPOL-
kravene og fordi det for en del fartøy er bransjestandard. For skip som allerede er tilfredsstillende utstyrt 
(i alle fall skip sertifisert for internasjonal fart), omfatter kravendringen kun en eventuell endring av 
utslippspraksis. For de skipene som ikke har kloakkrenseanlegg eller oppsamlingstanker (blant skip i 
innenrikstrafikk, f.eks. blant bilferjer og hurtigbåter), vil endringen medføre at slikt utstyr må monteres 
for å kunne være i drift eller at operasjonell praksis endres og kloakk leveres til land.  

3.2.2 Tiltak 2 
Sjøfartsdirektoratets foreslåtte tiltak 2: MARPOL vedlegg IV skal gjelde for nye skip (kjølstrekt fra og 
med xx.xx.xxxx). Dette vil da omfatte skip med bruttotonnasje 400 og mer, eller skip sertifisert for å 
frakte mer enn 15 personer (omfatter både innenriks- og utenrikstrafikk). 

Tiltak 2 innebærer de samme innstrammingene i krav til kloakkrenseanlegg (MARPOL IV regel 9) og 
utslipp (MARPOL IV regel 11) som tiltak 1, med den forskjellen at kravene også skal gjelde skip under 
400 BT som er sertifisert for å frakte mer enn 15 personer, samt skip over 400 BT uavhengig av 
passasjerkapasitet. Kravet skal dessuten kun gjelde nye skip fra en bestemt dato. Tiltak 2 innebærer 
med andre ord en innføring av ordinære internasjonale bestemmelser om kloakkrenseanlegg og utslipp 
for nye skip langs hele norskekysten, både i innenriks- og utenriksfart.  

Tiltaket forventes å medføre en gradvis reduksjon i utslippene som følge av flåtefornying i aktuelle 
fartøyskategorier. Avgjørende for hva som vil være den reelle forbedringseffekten av nybyggstiltaket vil 
være hva som er dagens utstyrsstatus og utslippspraksis for skipene som fases ut. Til forskjell fra tiltak 
1, omfatter tiltak 2 også de mindre passasjerskipene og alle skipstyper (ikke bare passasjerskip) med 
bruttotonnasje 400 eller mer. I vurderingen av tiltak 2, bygger rapporten på samme metodikk som er 
benyttet for tiltak 1.  
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4 GRUNNLAGSDATA OG BEREGNINGSMETODE 
I det følgende kapittelet gis en beskrivelse av grunnlagsdata og den AIS-baserte beregningsmetodikken 
for estimering av kloakkproduksjon. Metoden bygger på, og er videreutviklet fra, tidligere arbeid (DNV 
GL 2011, DNVGL 2012a,b,c). Siden det er kun passasjerskip som vil bli omfattet av tiltak 1, pga. krav 
om passasjersertifikat på 100 passasjerer eller flere, har DNV GL funnet det hensiktsmessig å dele disse 
passasjerskipene inn i ulike underkategorier skip. Disse skipstypene er bilferjer, hurtigbåter, øvrige 
passasjerskip, kystruter og cruiseskip. Inndelingen baserer seg på en vurdering om sammenfallende 
utfordringer, dvs. operasjonelle utfordringer, typer installasjoner som kreves, tiltakskostnader, m.m. 
Denne inndelingen er benyttet for tiltak 1, diskutert i kapittel 5. For tiltak 2, diskutert i kapittel 6, er det i 
tillegg inkludert øvrige skipstyper. Her er inndelingen sammenfallende med kategoriene benyttet i 
havbase.no og tiltaksstudie utført for Klima og Miljødepartementet (KLD 2018).  

 

4.1 AIS-basert beregningsmetodikk  
Mengdene kloakk som produseres om bord og som potensielt kan slippes ut til sjø baserer seg på en 
aktivitetsbasert beregningsmetode og inkluderer alle skip som trafikkerer langs norskekysten og rundt 
Svalbard. Beregningene anvender data fra AIS-systemet som muliggjør analyse av utslipp innenfor gitte 
områder (Figur 3-1), og for ulike skips- og størrelseskategorier. AIS-dataene gir en detaljert og 
høyoppløselig oversikt over operasjonsmønster for de aktuelle skipene, utseilte distanser (nautiske mil), 
operasjonstid og selingshastigheter for hvert enkelt fartøy. I tillegg til AIS benyttes informasjon om 
passasjerkapasitet for det enkelte fartøy, og standardfaktorer for produserte mengder kloakk per person, 
m.v. Metodikken har vært benyttet i tidligere utredninger (DNV GL 2011, DNV GL 2012a,b,c). En svakhet 
ved AIS-beregningene er at de minste skipene som ikke har AIS-transponder, ikke inkluderes. Det er 
også noe usikkerhet knyttet til aktivitetsbaserte beregninger generelt, samt at de estimerte mengdene 
produsert kloakk ikke sier noe om hva som slippes ut hvor, og hva som eventuelt behandles/leveres til 
land. Estimatene sier således bare noe om potensielle utslipp i ulike områder og avstander fra land. 
Faktisk utslipp kan kun estimeres basert på kvalitativ informasjon om utslippspraksis. 

I dette arbeidet er metoden for beregning av kloakkproduksjon videreutviklet, der det blant annet er 
innført flere størrelseskategorier for skip og tilrettelagt for informasjon om passasjerkapasitet for det 
enkelte fartøy. Dette bygger på innhentet data som viser oversikt over norskregistrerte skip med 
passasjersertifikater, passasjerkapasitet, skipstyper, m.m. (Sjøfartsdirektoratet, 2018a,b) . Det er også 
foretatt en vurdering av utnyttelsesgraden (antall reisende opp mot passasjerkapasitet) for de ulike 
skipene. Beregningene er foretatt på enkeltskip og resultatene aggregeres til ulike skipstyper, 
størrelseskategorier og områder (soner).  

For denne analysen har DNV GL beregnet produserte mengder kloakk i norske farvann for 2017 basert 
på AIS. Fra AIS-materialet er alle passasjerskipene identifisert som opererer innenfor 12 nautiske mil og 
som dermed vil bli omfattet av forslaget til tiltak. Beregning av produserte mengder kloakk som 
potensielt kan slippes til sjø iht. aktuelle krav er foretatt for individuelle skip. Mengde kloakk produsert 
i ulike avstander fra land for et skip i modellen, bestemmes ved å gange sammen produksjonsraten med 
antall operasjonsstimer i gitte avstander fra land. Antall operasjonsstimer i en gitt avstand fra land for 
skipet hentes fra AIS-systemet, mens produksjonsraten for kloakk bestemmes utfra passasjerkapasitet, 
antatt utnyttelsesgrad og antatt type kloakksystem. Etter at beregningene er gjennomført for de berørte 
skipene, aggregeres resultatene på skipstype, størrelseskategori og soner (avstand fra land).  

Dette kan også utrykkes for et skip i i en gitt sone s (avstand fra land) som:  
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𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑖𝑖 ∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑠𝑠 

 

(1) 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖 ∗ 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗 (2) 

 

 

Hvor: 

Qi,s = Produsert mengder kloakk per år for skip i under seiling i sone s (tonn kloakk) 

Pi = Produksjonsraten for kloakk for skip i (tonn kloakk/dag).  

ti,s = Operasjonstid per år for skip i i sone s  (dag) (fra AIS systemet). Error! Reference source not 
found. viser inndeling i ulike soner fra land. 

Ti,j = Produksjonsrate fra kloakksystemet på skip i (tonn kloakk/person/dag).  

PAXi = Maksimal passasjerkapasitet for skip i (antall passasjer + mannskap) 

Li = Gjennomsnittlig årlig utnyttelse av passasjerkapasitet for skip i (%)  

 

Produksjonsrate fra kloakksystemet (Ti,j ) varierer med type anlegg, og rapporten skiller her forenklet 
mellom vakuumanlegg og konvensjonelt anlegg, antatt fordeling som i havbase.no(2008). Det er antatt 
at passasjerskip eldre enn 1990 hovedsakelig (95%) benytter konvensjonelle systemer med 
vannklosetter, at skip i perioden 1990 -2000 har en fordeling mellom konvensjonelle systemer (40%) og 
vakuum systemer (60%), og at det etter 2000 i stor grad (95%) benyttes vakuumsystemer. For andre 
skipstyper enn passasjersegmentet er det i noe større grad bruk av konvensjonelle systemer. 
Produksjonsrater for kloakk er angitt til 25 liter kloakk/person/dag for vakuum system og 70 liter 
kloakk/person/dag for konvensjonelle systemer med vannklosetter. Det er videre antatt en tetthet 
på 1 kg/liter siden hoveddelen er vann fra kloakksystemet. 

Informasjon om skipenes passasjerkapasitet og totalt antall personer om bord (PAXi) er hentet fra 
Sjøfartsdirektoratets flåteregister, DNV GLs skipsregister og fra IHS Fairplay. Tabell 4-1 viser rapportens 
benyttede gjennomsnittlig antall personer om bord per type og størrelseskategori skip for de skipene 
som vil bli omfattet av tiltak 1.  

Tabell 4-1   Gjennomsnittlig personkapasitet (passasjerkapasitet + mannskap)  
Type og 
størrelseskategori 

Bilferjer Hurtigbåter Øvrige 
passasjerfa

rtøy 

Kystruter* Cruiseskip Gj.snitt 

400-599 BT  240   282   373     280  
600-799 BT  178    275     184  
800-999 BT  207    200     206  
1000 - 4999 BT  283    367   560   187   283  
5000 - 9999 BT  539     455   326   467  
10000 - 24999 BT     919   734   796  
25000 - 49999 BT     1 600   1 330   1 351  
50000 - 99999 BT      3 099   3 099  
>= 100000 BT      5 077   5 077  
Gjennomsnitt  277   282   344   924   2 148   895  
* Kystruter inkluderer fartøyene til kystruten og ferjene som går Bergen – Hirtshals (via flere norske havner). 
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Gjennomsnittlig årlig utnyttelse av passasjerkapasitet for bilferjene (Li) baserer seg på en analyse av 
registrert persontrafikk per samband fra Statens vegvesen (ferjedatabanken 2017), hvor det er oppgitt 
antall passasjerer som er fraktet per samband. Disse tallene er satt sammen med hvilke kapasiteter 
bilferjene har til å frakte passasjerer på de ulike ferjesambandene, slik at det er mulig å estimere en 
faktor for passasjerbelegg. Analysen viser at passasjerbelegget for de store riksvegsambandene er opp 
mot 14% over året, mens det for mindre fylkeskommunale samband er et passasjerbelegg ned mot 5-
6%. For ferjene vil det være stor variasjon i persontransporten over sesong og døgnet, sannsynligvis 
med vesentlig høyere andel i rushtiden og lavere andel midt på dagen og om natten. Passasjerbelegget 
for bilferjene er satt til 10% som et gjennomsnitt for hele ferjeflåten. 

Tilsvarende som for bilferjene vil hurtigbåtene også ha vesentlig lavere passasjerbelegg enn kapasiteten 
tilsier. Det er ikke foretatt en grundig analyse av årlig utnyttelse av passasjerkapasitet for hurtigbåtene, 
men det er anslått til å være høyere enn for bilferjene. I analysen er det antatt 40% passasjerbelegg 
over året. 

Det er en liten gruppe øvrige passasjerskip som vil bli omfattet av tiltaket. Denne gruppen omfatter noen 
veteranbåter som har sertifikat til å frakte mer enn 100 passasjerer, noen passasjer-roro ferjer som 
opererer langs kysten, turistbåten Vision of the fjords og de tre passasjerferjene som går mellom Oslo og 
Nesodden. I tillegg er det identifisert et par passasjerfartøyer ikke har regulær fart i norske farvann, 
men har vært innom 12 nm grensen i korte perioder. Dette er relativt små passasjerbåter og 
passasjerbelegg vil variere over døgnet, og med sesongvariasjoner for veteran og turistbåter, mm. 
Overordnet er det vurdert at denne kategorien vil ha et gjennomsnittlig belegg på 40%, tilsvarende som 
for hurtigbåter. 

Kystruter omfatter Kystruta Bergen-Kirkenes (i dag Hurtigruta) og passasjerskipene som går Bergen-
Stavanger-Hirtshals-Langesund (Fjordline). Gjennomsnittlig årlig utnyttelse av passasjerkapasitet 
baserer seg på en analyse av registrert persontrafikk fra Hurtigruten hvor det er gitt informasjon om 
distansereisende og øvrige passasjerer. Basert på disse dataene er det anslått at Hurtigruten har rundt 
1,37 millioner passasjerdøgn hvilket tilsvarer en kapasitetsutnyttelse i overkant av 42% i 2016. 
Tilsvarende faktor er benyttet for passasjerskipene som går mellom Bergen og Hirtshals. 

Til vurdering av passasjerbelegg for cruise-fartøy er det benyttet data fra Transportøkonomisk institutt 
(TØI 2018). Rapporten viser cruisetrafikk til norske havner, oversikt, utvikling og prognoser 2018-2060. 
Totalt ble det for 2014 registrert 476 ulike cruiseturer som omfatter minst ett anløp i norsk havn, herav 
323 cruise med anløp i Bergen. For de 323 anløpene i Bergen finner vi et forholdstall på 0,933 mellom 
oppgitt antall passasjerer og oppgitt kapasitet for hvert skip, hvilket gir kapasitetsutnyttelse på ca. 90 % 
prosent. Dette benyttes som typisk tall for alle cruiseskip. 

Det vil være usikkerheter knyttet til beregningene av produserte mengder kloakk. Disse knytter seg til 
benyttede inngangsdata og metode. Det vil være usikkerhet i slike aktivitetsbaserte beregninger for 
enkeltskip, men usikkerheten reduseres på flåtenivå (kanseleringseffekter). Det forventes størst 
usikkerhet i forbindelse med benyttede passasjerantall/belegg og produksjonsraten av kloakk. Estimatene 
for dagens antatte utslipp i pre-definerte sonene/områdene vil også innholdet usikkerhet i forbindelse med 
operasjonell praksis, og spesielt for større skip som går inn og ut av disse områdene.  
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4.2 De geografiske sonene benyttet i beregningene 
For å kunne fange opp forskjeller i operasjonsmønster og produksjon av kloakk innenfor 12 nm, har 
studien etablert en oppdeling i fem geografiske soner (12 nm, 3 nm, 1000 m, 500 m og 300 m fra land), 
som vist i Figur 4-1. Innenfor hver av disse sonene ble det gjennomført separate kloakkberegninger 
utfra ligning (1) og (2).  

Resultatene presenteres for ulike skipstyper/størrelser og områder. Dette muliggjør bla. kartlegging av 
skipstyper/størrelser med de største utslippspotensialene. For eksempel kan en se på skip i kystnær 
trafikk uten godkjent renseanlegg, som har det meste av sin produksjon innenfor 3 nm. Disse skipene vil 
møte utfordringer i forhold til nye utslippskrav, hvor alternativene er å levere til land (om tankkapasitet 
og mottaksmuligheter tillater det), installere renseanlegg (om plass/investeringsevne), eller endre 
seilingspraksis (ta turen ut til 12 nm for tømming).  

Som illustrert i figuren under er det mye kystnær skipstrafikk i norske fjorder og indre farled. Denne 
trafikken er ofte innenfor grunnlinjen, men utenfor både 500m og 1000m meter sonen. Siden det er 
svært mange indre fjordsystemer som er bredere enn 2km, vil utslipp som flyttes utenfor 500m eller 
1000m sonen ofte fortsatt være i samme delvis innelukkede fjordsystemet. Det er derfor ikke i dette 
studiet foretatt nærmere vurderinger av effektene av å flytte utslippene bare litt lenger ut fra land. 

 

 

Figur 4-1 Geografiske soneavgrensninger benyttet i analysen (øvre høyre hjørne) 
  



 

 
 

DNV GL  –  Rapportnr. 2018-1310, Rev. 0  –  www.dnvgl.com  Page 12 
 

5 VURDERING AV FORSLAG TIL TILTAK 1  
Tiltak 1 er av Sjøfartsdirektoratet beskrevet som: Utslippskravene i MARPOL Vedlegg IV (regel 9 
og 11) skal gjelde også for skip med bruttotonnasje 400 eller mer som er sertifisert for å 
transportere mer enn 100 passasjerer (omfatter både innenriks- og utenrikstrafikk). Kravet 
gjelder uavhengig av byggeår. 

I det følgende beskrives de viktigste skipskategoriene som vil bli omfattet av foreslåtte tiltak, deres 
operasjonsmønster og estimater for kloakkproduksjon i ulike avstander fra land langs norskekysten. 
Herunder drøftes også fartøyenes utstyr for kloakkhåndtering, samt praksis for kloakkhåndtering og 
utslipp etter dagens regelverk. Videre presenteres vurderinger av effektene av tiltaket mtp. reduserte 
utslipp, samt praktiske, tekniske og økonomiske konsekvenser. 

DNV GL legger til grunn at foreslått tiltak skal gjelde fra og med 1.1.2020. 

 

5.1 Skip som omfattes av tiltaket 
Til analysen er det benyttet skipsbevegelsesdata fra AIS-systemet for å identifisere alle passasjerskip 
som opererer innenfor 12 nautiske mil og som dermed vil bli omfattet av forslaget til tiltak. Krav til AIS 
om bord på passasjerfartøy, gitt i forskrift av 5. september 2014 nr. 1157, gjør at alle passasjerskip som 
vil bli omfattet av dette tiltaket skal kunne spores via AIS-systemet. For passasjerskip er kravet til klasse 
A AIS som følger: 

• Passasjerskip i utenriksfart. 

• Passasjerskip med bruttotonnasje 300 eller mer i innenriksfart. 

• Passasjerfartøy med bruttotonnasje 150 eller mer i innenriksfart når de kan oppnå en hastighet 
på 20 knop eller mer. 

Via AIS-systemet er det identifisert 462 unike passasjerskip (IMO nummer) som opererer innenfor 12 
nautiske mil i norske farvann (området hvor kravene vil gjelde).  

Av de 462 identifiserte passasjerskipene er det 315 passasjerskip som vil få endrede krav. Disse skipene 
er over 400 bruttotonn, har passasjersertifikat for å frakte mer enn 100 passasjerer og opererer i NØS 
innenfor 12 nautiske mil grensen. Av skipene som er identifisert er det 4 passasjerskip og 30 cruiseskip 
som i 2017 også har operert rundt Svalbard. Tabell 5-1 gir en oversikt over de 315 passasjerskipene, 
fordelt på ulike undergrupper av passasjerskip og størrelseskategorier. Grupperingen av skip er gjort for 
bedre å kunne diskutere sammenfallende operasjonsmønster, forutsetninger og praksis for 
kloakkhåndtering (f.eks. operasjonelle utfordringer, tekniske utfordringer, tiltakskostnader, etc.). Skip i 
utenriksfart som opererer øst av Lindesnes vil ikke bli berørt av tiltaket siden de allerede må følge 
internasjonale krav for utslipp av kloakk. Disse skipene er derfor ekskludert fra analysen og inngår ikke i 
de 315 identifiserte skipene som får endrede krav.  

Passasjerskipene som inngår i analysene er av ulike størrelser og skipstyper, har ulike 
operasjonsmønster med stor variasjon i antall passasjer som fraktes og derav stor variasjon i mengde 
kloakk som genereres. Rutegående passasjertrafikk er en viktig del av samferdselsnettet i Norge, og 
inkluderer bilferjer og hurtigbåter som går innenriks i faste ruter, samt kystruten fra Bergen til Kirkenes.  
Kystruten opereres i dag av 11 skip, som trafikkerer ruten Bergen – Kirkenes – Bergen på fast rute 
gjennom hele året. Det er daglige anløp i 34 havner på nord- og 33 på sørgående rute. Passasjerskipene 
som opereres av Fjordline på strekningen Bergen-Stavanger-Hirtshals-Langesund er inkludert i 
kategorien Kystruter (liknende typer skip) der rapportens estimerte mengder produsert kloakk i all 
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hovedsak skriver seg fra innenriksdelen av denne ruten (dvs. mellom Bergen og Stavanger). Strekningen 
Stavanger-Hirtshals-Langesund er ikke sett nærmere på, tilsvarende som for øvrig utenriks 
passasjertrafikk øst av Lindesnes (må etter dagens krav følge MARPOL-kravene). 

Cruise inkluderer store og mellomstore skip som besøker norske havner og fjorder. Disse skipene har 
ikke persontransport i tradisjonell forstand, men tilbyr reisende opplevelser ombord og i de havnene de 
anløper. Bortsett fra seilasen inn og ut av norske farvann, er trafikken fra cruiseskip mellom norske 
havner (hoveddelen av operasjonstiden i Norge) å regne som innenrikstrafikk. Med unntak av seilas inn- 
og ut av norske farvann som foregår øst for Lindesnes (anslått til kun en liten andel av produserte 
mengder kloakk), berøres i prinsippet all cruisetrafikk langs norskekysten av de foreslåtte innstrammede 
utslippskrav. 

Tabell 5-1   Antall og typer passasjerskip som opererer i NØS og innenfor 12 nm fra land 
(2017) 
Type og 
størrelseskategori 

Bilferjer Hurtigbåter Øvrige 
passasjer-

skip 

Kystruter Cruiseskip Total 

400-599 BT  10   12   4     26  
600-799 BT  29    2     31  
800-999 BT  21    1     22  
1000 - 4999 BT  101    7   1   8   117  
5000 - 9999 BT  16     2   8   26  
10000 - 24999 BT     8   16   24  
25000 - 49999 BT     2   24   26  
50000 - 99999 BT      27   27  
>= 100000 BT      16   16  
Grand Total  177   12   14   13   99   315  
* Kystfart inkluderer fartøyene til kystruten og ferjene som går Bergen – Hirtshals (via flere norske havner). 

Analyse av skip som berøres av foreslåtte endringer viser at bilferjene har et stort spenn i alder (1-62 
år), med et gjennomsnitt på 25 år. Typisk er de mindre bilferjene av eldre årgang. For bilferjene 
kommer det mange nybygg i nær fremtid (herunder flere titalls elektrisk drevne ferjer), slik at 
gjennomsnittsalder for dette segmentet vil gå ned. Hurtigbåtene er betydelig nyere, med en 
gjennomsnittsalder på bare 11 år. Kystruteskipene omfatter større fartøyer med et relativt stort 
aldersspenn (4-54 år), og med en snittalder på 21 år. I forbindelse med tildelingen av nye kontrakter for 
Kystruta Bergen-Kirkenes er det planlagt fire nybygg fra 2021. For cruiseskipene er det stor variasjon i 
både størrelse og alder, med en snittalder på 21 år. De fleste av de 14 identifiserte øvrige 
passasjerskipene er gamle skip, med en gjennomsnittsalder på 37 år.  

Generelt viser analysen at alder avtar med størrelsen for flåten analysert, hvor de eldste og minste 
ferjene/passasjerskipene er over 45 år gamle. Installasjon av renseanlegg er i stor grad avhengig av 
operasjonsmønster (skipstype) og alder på fartøyet, hvor skip i internasjonal fart typisk har 
kloakkrenseanlegg, mens skip som opererer innenriks og er av eldre årgang i liten grad har dette.  
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Tabell 5-2   Gjennomsnittsalder for passasjerskip som opererer i NØS og innenfor 12 nm fra 
land (2017) 
Type og 
størrelseskategori 

Bilferjer Hurtigbåter Øvrige 
passasjer-

skip 

Kystruter Cruiseskip Gj.snitt 

400-599 BT  45   11   51     30  
600-799 BT  37    23     36  
800-999 BT  30    89     33  
1000 - 4999 BT  20    27   54   40   22  
5000 - 9999 BT  9     22   32   17  
10000 - 24999 BT     21   28   26  
25000 - 49999 BT     5   23   22  
50000 - 99999 BT      13   13  
>= 100000 BT      8   8  
Gjennomsnitt  25   11   37   21   21   23  

5.2 Estimerte mengder produsert kloakk 
Kloakk er i denne rapporten definert som kun svartvann. Skipene produserer og slipper også ut 
gråvann, men dette er ikke regulert eller inkludert i forslag til tiltak, og derfor heller ikke inkludert i 
beregningene. Imidlertid er det ikke alle skip som differensierer mellom de to, men samler alt slikt avløp 
i ett. For slike fartøy vil reelle produksjonsvolumer være høyere, sammenlignet med fartøy som har 
separate systemer for svartvann og gråvann. 

Tabell 5-3 viser estimerte mengder kloakk som produseres innenfor 12 nautiske mil fra land for de 
skipene som vil berøres av foreslåtte endringer. Estimatene baserer seg på ligning (1) og (2) vist i 
kapittel 4.1 og er fordelt på ulike skipstyper og i ulike soner fra land. Innenfor 12 nm utgjorde samlet 
mengde produsert kloakk i størrelsesorden 285 000 tonn for hele 2017. Denne produserte mengden 
kloakk vil i prinsippet være gjenstand for endrede krav gjennom foreslåtte tiltak 1. Estimatet fordeler 
seg på cruiseskip med ca. 45%, bilferjer 24%, kystruter 17%, små passasjerskip 9% og hurtigbåter 5%. 
Over 90% av mengdene produseres innenfor grunnlinjen, dvs. kystnært og godt innenfor 3 nm-grensen. 

Resultatene nedenfor viser estimat for produserte mengder kloakk fordelt i ulike soner (avstander fra 
land). Mengden produsert kloakk innenfor en sone er ikke proporsjonal med utslipp til sjø i denne sonen. 
Etter dagens regelverk er det ikke tillatt med utslipp av urenset kloakk i sonen 0 – 300 m fra land. De 
produksjonsmengdene som er oppgitt i denne sonen vil derfor måtte slippes ut i sonene utenfor eller 
leveres til land. Alternativt slippes det ved bruk av godkjent kloakkrenseanlegg ut renset kloakkvann 
innenfor 300 m og gjenværende kloakkslam utenfor 300m fra land (evt. leveres til land). Cruiseskipene, 
som står for de største produserte mengdene kloakk, antas i liten grad å slippe ut renset kloakkvann 
innenfor 300 meter grensen, selv om skipene har godkjent kloakkrenseanlegg i operasjon.  

Tabell 5-3   Produserte mengder kloakk (tonn/år) fordelt på skipstyper og produksjonssoner 
fordelt i ulike avstander fra land 
Soner Bilferjer Hurtigbåter Øvrige 

passasjerskip 
Kystruter Cruiseskip Total 

0-300m *  52 270   13 760   23 410   15 490   55 830   160 750  
300-500m  3 600   600   810   2 900   8 120   16 020  
500-1000m  5 660   730   640   8 420   15 180   30 630  
1000m-grunnlinje  6 090   750   600   16 100   28 130   51 670  
Grunnlinje-3NM  -     -     20   3 310   3 740   7 070  
3NM-12NM  -     -     20   1 410   17 760   19 190  
Total  67 630   15 840   25 480   47 620   128 760**   285 330  
* Anslag på produserte mengder kloakk i området 0- 300 meter fra land kan etter dagens regelverk bare slippes ut i sonene utenfor 
** Mrk. at en liten andel av dette (<10 %) antas produsert i utenriksfart øst for Lindesnes, og er derfor allerede omfattet av krav tilsvarende den 

foreslåtte innstrammingen. 
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Det vil være relativt stor usikkerhet knyttet til beregnet mengde kloakk som produseres for de ulike 
skipstypene. Dette gjelder spesielt for bilferjene, hurtigbåtene og passasjerskipene som deler av tiden 
ikke går i ruteproduksjon, men ligger stille ved kai eller har store sesongvariasjoner. Resultatene gir 
imidlertid en god indikasjon på hvilke mengder som potensielt kan slippes ut til sjø. 

 

5.3 Utslipp av kloakk innenfor 12 nm etter dagens regelverk 
Selv om dagens regelverk åpner for at opp mot 300 000 tonn kloakk fra passasjerskip i prinsippet kan 
slippes ut ubehandlet inntil 300 meter fra land, er det mange grunner til at dette ikke i praksis 
representerer det reelle utslippet. I og med at en stor andel av kloakken produseres på skip med en 
form for kloakkrenseanlegg, er det egentlig snakk om utslipp av enten oppmalt kloakk, oppmalt og 
desinfisert kloakk eller utslipp av renset kloakkvann etter kloakkrenseanlegg og en mindre andel 
kloakkslam. 

Slike utslipp vil også etter evt. innføring av foreslåtte tiltak være tillatt, inntil 3 nm for oppmalt og 
desinfisert kloakk og helt inn til land for renset kloakkvann etter kloakkrenseanlegg. Med andre ord vil en 
stor (men vanskelig kvantifiserbar) andel av de nærmere 300 000 tonnene allerede være en form for 
behandlet kloakk (inkl. renset kloakkvann etter kloakkrenseanlegg), som ikke vil påvirke 
utslippsvolumene. Dessuten vil også mange skip gå ut til 12 nm for tømming av både behandlet og 
ubehandlet kloakk, inkl. kloakkslam etter kloakkrenseanlegg (evt. levere dette til land). 

De fleste skip som har kloakkrenseanlegg har en oppsamlingstank og første fase av behandlingen 
separerer større partikler fra væskefase. Til rensing av kloakk benyttes flere alternative metoder og 
sluttproduktene er henholdsvis en vannfase samt kloakkslam. Vannfasen fra kloakkrenseanlegget kan 
normalt pumpes over bord, mens kloakkslam kan leveres til mottaksanlegg, pumpes over bord i områder 
der dette er tillatt, eventuelt brennes i et forbrenningsanlegg. 

I det understående er det gjort vurderinger av slike forhold for de ulike fartøygruppene, herunder 
vurdering av mengdene ubehandlet kloakk som sannsynligvis blir sluppet ut innenfor 12 nautiske mil 
etter dagens regelverk. Vurderingene baserer seg på informasjon om hvilke teknologier skipene 
sannsynligvis benytter, operasjonsmønster, og utslippspraksis for behandlet og ubehandlet kloakk. 

Det har i dette studiet også vært gjennomført intervjuer og spørringer inn mot flere industriaktører. 
Dette for blant annet å kartlegg utbredelse av installasjoner om bord, utslippspraksis, tekniske 
utfordringer og kostnader for kloakkrenseanlegg. Blant operatørene/rederiene som har gitt innspill via e-
post eller telefonsamtale er Fjord1, Torghatten Trafikkselskap, Norled, Boreal Sjø AS og Hurtigruten. I 
tillegg har man hatt kontakt og møter med DNV GL Klasse, leverandører av kloakkrenseanlegg, Evac, 
Jets Vacuum AS og Scanship. Når det gjelder kostnader og praksis tilknyttet levering av kloakk til 
tankbil/anlegg på land har vi vært i kontakt med Norva 24 Sørmiljø og Gravco. Vi har vært i dialog med 
klasse og ISPP sertifikater har blitt undersøkt for Hurtigruteskipene, samt andre passasjerskip. Det er 
også gjennomført litteratursøk etter relevant informasjon på temaet utslipp av kloakk fra skip (f.eks. 
Perić 2017a,b). Det bemerkes at det lite tilgengelig litteratur og utredninger på dette temaet.  

 

5.3.1 Bilferjer 
De aller fleste bilferjene som opererer i riks- og fylkesvegnettet vil bli omfattet av forslag til tiltak 1. 
Unntaket er rundt 25 små bilferjer som er under 400 BT eller som har passasjersertifikat som ikke 
overstiger 100 passasjerer.  
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Per dags dato er vanlig prosedyre for bilferjene at kloakk blir samlet opp i dedikerte tanker om bord og 
at de slipper ut kvernet kloakk minst 300 meter fra land. Utslippene gjøres sporadisk når tankene for 
kloakk når en rimelig fyllingsgrad. For de ferjestrekningene der det ikke er lov å slippe ut kloakk pga. 
300-metersgrensen leveres denne allerede til mottakssystem på land. 

Utslipp av kloakk fra bilferjene som omfattes av tiltaket vil foregå kystnært (men >300 meter fra land), 
som vist i Figur 5-1. Det antas at størstedelen av dagens utslippspotensiale på ca. 67 000 tonn 
kloakk/år, vil slippes ut i sonen mellom 300 m fra land og grunnlinjen. Det er begrunnet med at det er få 
bilferjer som har installert renseanlegg (30-40 ferjer), og relativt lite omfang leverte mengder kloakk 
eller slam til land. Ferjene har heller ikke anledning til å dumpe kloakk eller kloakkslam i de sonene der 
dette er tillatt fordi de opererer kystnært i ruteproduksjon. Tiltak 1 forventes derfor å medføre en 
vesentlig utslippsreduksjon for bilferjene siden ubehandlet kloakk som i dag slippes ut enten må leveres 
til land eller at kloakken behandles og kun renset kloakkvann etter kloakkrenseanlegg slippes ut, slik 
tillatt iht. foreslåtte krav. Det vil være liten/ingen praktisk mulighet for bilferjene å gå ut til 3 nm eller 12 
nm for å slippe ut hhv. oppmalt/desinfisert eller ubehandlet kloakk.  

    

  

Figur 5-1 Oversikt over ferjestrekninger og kloakkproduksjon som blir omfattet av tiltaket 
(2017). Konsentrasjon er vist med rød til grønn farge, hvor rød angir høyest konsentrasjon. 
Utslippene vi være i samme område, men utenfor 300m sonen. 

 

5.3.2 Hurtigbåter og øvrige passasjerskip 
Tilsvarende som for bilferjene vil de 12 hurtigbåtene og de 14 øvrige passasjerskipene som omfattes av 
forslag til tiltak 1 operere kystnært slik at all kloakk som slippes ut vil være i sonen mellom 300 m fra 
land og grunnlinjen.  

For hurtigbåtene antas det at all kloakk (ca. 18 000 tonn per år) slippes til sjø da de aktuelle fartøyene 
har vesentlig del av operasjonen utenfor 300 meter fra land, der ubehandlet kloakk kan slippes ut etter 
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dagens regelverk. Plass- og vekthensyn gjør at kloakkrenseanlegg utover oppsamlingstank i liten grad 
antas å være installert. Dette er også bekreftet i samtaler med aktørene.  

Passasjerferjene som går i Oslofjorden leverer all kloakk til land og har derfor ikke utslipp til sjø, og 
dette gjør at en viss andel av de produserte mengdene for øvrige passasjerskipene, som vist i Tabell 5-3 
med ca. 25 000 tonn per år totalt, ikke kan regnes som et faktisk utslipp under dagens regelverk. For de 
øvrige passasjerskipene, som omfatter passasjerferjer på Vestlandet, charterbåter og veteranskip, antas 
det at all kloakk slippes til sjø. Basert på Oslo havnevesens registreringer var det ca. 150 000 deltakere 
på charterturer i 2004. Dette inkludere også mindre passasjerfartøy. Her rapporteres det om at 
charterturene antas å ha en midlere varighet på 4 timer. Det konkluderes også med at nærmest alt 
toalettavløp fra charterbåter dumpes i sjøen (Endresen, 2005). Tiltak 1 forventes derfor å medføre en 
vesentlig utslippsreduksjon for hurtigbåter og øvrige passasjerskip siden ubehandlet kloakk som i dag 
slippes ut enten må leveres til land eller at kloakken behandles og kun renset kloakkvann etter 
kloakkrenseanlegg slippes ut, slik tillatt iht. foreslåtte krav. Det vil være liten/ingen praktisk mulighet for 
de aktuelle fartøyene å gå ut til 3 nm eller 12 nm for å slippe ut hhv. oppmalt/desinfisert eller 
ubehandlet kloakk.  

 

5.3.3 Kystruter 
Kystruteskipene (Hurtigruten) og Fjordlines fartøy på strekningen Bergen-Stavanger-Hirtshals-
Langesund har en stor andel av operasjonen innenfor grunnlinjen, i ruteproduksjon og mellom ulike 
norske havner. Data innhentet for Hurtigruteskipene, viser at skipene har renseanlegg for kloakk 
bortsett fra de to eldste skipene som benytter oppbevaringstanker. Figur 5-2 viser at kystruteskipene 
(inkl. Bergen-Stavanger med Fjordline) opererer i store deler av tiden innenfor grunnlinjen. Siden 
skipene i dag har i bruk kloakkrenseanlegg med utslipp av renset kloakkvann som også vil være tillatt 
uavhengig av avstand til land iht. forslåtte tiltak, vil innskjerpingen først og fremst ha betydning for 
utslippene av kloakkslam fra kloakkrenseanleggene, som i dag kan slippes ut inntil 300 meter fra land. 
Dette utgjør kun en liten andel av de estimerte 48 000 tonn produserte mengdene kloakk, som vist i 
Tabell 5-3, og som i overveiende grad vil være renset kloakkvann som kan slippes ut hvor som helst.  

Foreslåtte tiltak forventes derfor ikke å ha særlig betydning for det vesentlige volumet av kloakks om 
angitt i Tabell 5-3, men tiltaket vil medføre redusert utslipp av kloakkslam, som vil måtte leveres til 
land, brennes eller slippes ut utenfor 12 nm (lite aktuelt med Hurtigrutens operasjon). Hurtigruteskipene 
har en liten andel trafikk utenfor 3 nm slik at det vil være mulig å slippe ut kvernet og desinfisert kloakk 
under foreslåtte tiltak, dersom denne typen enklere anlegg var i bruk.  

Alle kystruteskipene vil fra 2021 ha installert renseanlegg. Skipene vil da kunne slippe ut renset 
kloakkvann til sjø mens kloakkslam må leveres til land eller brennes om bord. 

Fartøyene som går mellom Norge og Danmark kan slippe ut kloakk eller kloakkslam utenfor 12 nm fra 
grunnlinjen under overfarten til Danmark, og tiltaket forventes derfor ikke å ha noen reell effekt på disse 
skipene. 
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Figur 5-2 Oversikt over kystrutefart og kloakkproduksjon som blir omfattet av tiltaket (2017), 
eksklusive aktivitet øst av Lindesnes hvor IMO krav gjelder. 

 

5.3.4 Cruiseskip 
Cruiseskipene opererer internasjonalt og har kloakkrenseanlegg iht. MARPOL med etablerte rutiner for 
håndtering av kloakk. Skipene vil ha mulighet til å slippe ut ubehandlet kloakk utenfor 12 nm, eller 
kvernet og desinfisert kloakk utenfor 3 nm, og det forventes at skipene utnytter denne fleksibiliteten i 
stor grad. Figur 5-3 viser at cruiseskip som opererer langs norskekysten typisk har turer hvor de går ut i 
sonen 3 - 12 nm fra land og utenfor 12 nm, hvilket gjør det mulig å slippe ut henholdsvis kvernet og 
desinfisert kloakk, og ubehandlet kloakk eller kloakkslam. 

For disse skipene vil tiltak 1 i hovedsak medføre at fartøyene med kvern og desinfiseringsanlegg 
pålegges å flytte utslippet utenfor 3 nm, mens de med kun oppsamlingstak eller som skal slippe ut 
kloakkslam vil måtte gå utenfor 12 nm. Kloakkslam fra renseanlegget vil også kunne leveres til land, 
brennes ombord eller slippes ut utenfor 12 nm (etter gitte regler). Imidlertid, er det beregnet med 
mulighet for leveranse til land i dag. Av praktiske årsaker vil det for de større skip også være 
utfordringer med levering av kloakk/kloakkslam til land ved bruk av tankbil(er). Løsningen vil for disse 
være å benytte en direkte landtilkobling inn på det kommunale avløpsnettet der dette finnes. For 
eksempel, Bergen Havn er i gang med kloakkløsning for cruiseskip, med rørledning fra havnen til 
kommunale renseanlegg.1  

For de av skipene som har i bruk kloakkrenseanlegg med utslipp av renset kloakkvann (ingen 
begrensning på utslipp verken i dag eller under foreslåtte tiltak), vil innskjerpingen først og fremst ha 
betydning for eventuelle utslipp av kloakkslam fra anleggene, som i dag kan slippes ut inntil 300 meter 
fra land. DNV GL har ingen informasjon om at dette faktisk gjøres, men det antas at slammet enten 

                                               
1 https://bergenhavn.no/bergen-havn-med-kloakklosning-for-cruiseskip/  
 

https://bergenhavn.no/bergen-havn-med-kloakklosning-for-cruiseskip/


 

 
 

DNV GL  –  Rapportnr. 2018-1310, Rev. 0  –  www.dnvgl.com  Page 19 
 

brennes om bord eller slippes ut lenger ut ihht. MARPOL krav. For nyere og store cruiseskip blir både 
avfall og kloakkslam i større grad utnyttet som en ressurs2,3, ved at dette går i forbrenningsovnene om 
bord (Nordisk Ministerråd, 2006) eller slippes ut utenfor 12 nm. Slammet utgjør uansett kun en liten 
andel av de estimerte 130 000 tonn produserte mengdene kloakk Tabell 5-3), som i hovedsak antas å bli 
behandlet i kloakkrenseanlegg uten begrensninger på utslipp av renset kloakkvann verken nå eller under 
forslåtte tiltak. Noe av produksjonsvolumet vil også være oppmalt og desinfisert kloakk for skipene med 
enklere anlegg, og evt. utslipp av dette vil flyttes til minst 3 nm med foreslåtte tiltak. Det er imidlertid 
vanskelig ut ifra tilgjengelig informasjon å generalisere over hvorvidt slike utslipp i dag foregår innenfor 
3 nm. Poenget er at regelverket åpner for at 130 000 tonn ubehandlet kloakk fra cruiseskip kan slippes 
ut inntil 300 m fra land, dersom aktørene skulle ønske å gjøre det. 

Tilgjengelig informasjon og trafikkmønster fra AIS-dataene (figur nedenfor) antyder imidlertid at mange 
av cruiseskipene går utenfor 12 nm grensen der de blant annet kan slippe ut ubehandlet kloakk ihht 
MARPOL IV og dermed unngå å slippe ut ubehandlet eller behandlet kloakk kystnært. Til tross for 
usikkerhet rundt operasjonell praksis på dette området, antas det derfor at kun mindre deler av 
produsert kloakk, < 20%, slippes ut i sonen 300m – 3 nm fra land. Dette basere seg på interne DNV GL 
vurderinger og informasjon fra (Rambøll 2017). Dette kan inkludere ulike former for behandlet og 
ubehandlet kloakk, men antakelig hovedsakelig renset kloakkvann etter kloakkrenseanlegg (som ikke vil 
rammes av forslag til tiltak). 

Det var i 2011 foretatt en undersøkelse av de 100 største cruiseskipene (21 med DNV GL klasse) som 
viste at 16 av skipene har kloakkrenseanlegg og derfor ha muligheten til å slippe ut renset kloakkvann 
uavhengig av avstand til land (DNV 2012a). De øvrige har kun oppsamlingstank eller kvern og 
desinfeksjonssystem som gjør det mulig å slippe ut kloakk til sjø utenfor både 3 og 12 nm fra land, eller 
via røropplegg foreta levering til land.  

Oppsummert vil foreslåtte tiltak etter DNV GLS oppfatning kun medføre liten endring i faktiske utslipp 
innenfor 12 nm fra cruiseskip i forhold til dagens praksis.  

 

Figur 5-3 Eksempler på seilingsruter for cruiseskip på Vestlandet for en periode i 2017 

 

                                               
2 https://www.tu.no/artikler/cruiseskipet-er-347-meter-langt-det-kan-navigere-med-4-centimeters-margin/222284  
3 http://www.samfunnsutvikling.com/gjenbruk-og-avfall/avfall-blir-ressurs-i-cruiseindustrien 

https://www.tu.no/artikler/cruiseskipet-er-347-meter-langt-det-kan-navigere-med-4-centimeters-margin/222284
http://www.samfunnsutvikling.com/gjenbruk-og-avfall/avfall-blir-ressurs-i-cruiseindustrien
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5.4 Konsekvenser av tiltaket 
I dette avsnittet er praktiske, tekniske og økonomiske konsekvenser ved innføring av tiltak 1 diskutert.  

 

5.4.1 Bilferjer 
Informasjon innhentet fra ferjerederiene viser at det vanligvis ikke er eller blir installert 
kloakkrenseanlegg for kloakk på bilferjene, men at de aller fleste har tanker for oppsamling av kloakk 
med tilkoblingspunkt som gjør det mulig å tømme tankene og levere kloakk til mottaksanlegg på land, 
dersom kloakk ikke tømmes utenfor 300-metersgrensen. Uten mulighet til å tømme ubehandlet kloakk 
utenfor 300 meter (slik foreslått under tiltak 1) antas at flere ferjer vil installere kloakkrenseanlegg. 
Anlegg for oppmaling og desinfisering anses som mindre aktuelt, ettersom de fleste ferjene ikke har 
regulær operasjon utenfor 3 nm (for tillatt utslipp etter foreslåtte krav). 

Det er et mindre antall ferjer (30-40 ferjer) som allerede har installert kloakkrenseanlegg, og for disse 
vil foreslåtte tiltak kun medføre eventuell endring i operasjonell praksis ved at kloakkslam samles i tank 
og levers til land. Det som leveres til land kan gå til infrastruktur på kai, eventuelt benyttes avtale med 
transportselskap som kan ta imot kloakk/slam og levere dette til mottaksanlegg.  

De fleste ferjestrekningene har strenge krav til regularitet, og ferjene kan typisk ha korte liggetider ved 
kai. Dette gjør at tømming av tanker sannsynligvis må foregå under overfart, evt. leveres kloakk i 
perioder der det er lavere frekvens på overfartene eller på kvelds-/nattetid hvor ferjene ikke går i 
regulær rute.  

Arealbehovet for et kloakkrenseanlegg er i størrelsesorden 3-4 m2 og i tillegg kreves rørsystemer og 
tanker for både urenset og renset kloakkvann og oppbevaring av kloakkslam. Teknisk er det fullt mulig å 
etterinstallere dette på de fleste bilferjene. Imidlertid vil det, for eldre ferjer eller ferjene som ikke har 
satt av plass til anlegg, være mer utfordrende og medføre en mer kostnadskrevende tilrettelegging. 
Typisk blander og behandler moderne renseanlegg både gråvann og kloakk, og for de ferjene som har 
vakuum systemer er det sannsynligvis lite gråvann tilgjengelig for at renseanlegget skal fungere 
optimalt. For disse ferjene kan det derfor være nødvendig å supplere med teknisk vann for at anlegget 
skal fungere. 

Anleggskostnader (innkjøp og installasjon) for et kloakkrenseanlegg til en ferje er av produsentene 
angitt å være i størrelsesorden 1 – 1,5 MNOK per ferje (avhengig av størrelse og kompleksitet). Antar en 
at det skal installeres renseanlegg på de fleste av ferjene (ca. 130-140 stk.), vil dette medføre en 
merkostnad på 130-210 MNOK for ferjesektoren. I tillegg vil det tilkomme en kostnad når ferjen skal tas 
ut av drift i en kortere eller lengre periode mens anlegget installeres. Denne tilleggskostnaden er ikke 
estimert. Det er imidlertid lite sannsynlig at renseanlegg installeres så mange ferjer, spesielt siden det er 
svært mange ferjer som er eldre en 30 år, dvs. ca. 50 små ferjer og 20 større ferjer. Det er mer 
sannsynlig at renseanlegg installeres på nyere ferjer og ferjer som er større og har størst mengde kloakk 
som må behandles og leveres til land. Anslagsvis kan dette utgjøre 30-40 ferjer som vil installere 
renseanlegg om bord. For denne flåten vil tiltakskostnad for installasjon av renseanlegg utgjøre i 
størrelsesorden 30-60 MNOK. 

Det vil også være en merkostnad knyttet til drift av renseanleggene, og (for alle ferjer) levering av 
kloakk eller slam til land. For eksempel må teknologi som benytter UV-lamper for desinfeksjon av 
kloakkvann byttes regelmessig, tanker må periodevis rengjøres og kloakk eller slam skal regelmessig 
leveres til land og fraktes til mottaksanlegg. Vedlikeholdskostnader kan utgjøre 10 – 30 KNOK per år, 
samt at kostnader for levering av kloakk ved bruk av tømmebil kan utgjøre 4-5 KNOK per tømming. For 
en ferje som må lande 5-8 tonn per uke vil dette kunne utgjøre en merkostnad på 200 KNOK per år. 
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Eldre ferjer har typisk konvensjonelt kloakksystem som gir større mengder kloakk (vannforbruk), mens 
nyere ferjer i større grad har vakuumsystemer som produserer vesentlig mindre vannvolumer, se 
kapittel 4.1. Det er også enkelte ferjer som blander gråvann og svartvann slik at samlet volum av kloakk 
blir større enn typiske verdier angitt over. Det er av rederi gitt grove anslag på mengde kloakk som 
produseres, med gjennomsnittlig mengde på 8 tonn/uke og med variasjon fra 1 - 50 tonn/uke avhengig 
av passasjerantall, strekning og sesong. Det er derfor vanskelig å gi gode overslag over mengdene som 
typisk må sendes i land og merkostnadene knyttet til dette.  

For den enkelte ferje vil det derfor være fornuftig å foreta en vurdering for å finne ut hva som er den 
mest kostnadssvarende løsningen for håndtering av kloakk; dvs. installere renseanlegg og levere 
kloakkslam til land eller samle opp all kloakk og levere alt til land. Grovt estimert vil kostnadene for 
levering av kloakk eller slam til land for alle ferjene som omfattes av tiltaket kunne utgjøre 35 MNOK per 
år. Vedlikeholdskostnader for ferjeflåten vil samlet kunne utgjøre 1 – 1,5 MNOK per år. 

I ferjesektoren er det en pågående flåtefornyelse fordi det har vært og er mange ferjekontrakter som 
lyses ut med strenge krav til utslipp til luft (jf. elektrifisering av ferjesektoren). Det forventes derfor at 
det vil være opp mot 60 nye ferjer som helt eller delvis driftes med strøm fra land. Fra ferjerederiene er 
tilbakemeldingene at kloakkrenseanlegg ikke er vanlig å installere selv på de nye fartøyene, men enkelte 
setter av plass til renseanlegg for kloakk mens andre ikke gjør det. Det er for de elektriske ferjene 
uttrykt en viss bekymring relatert til energiforbruket til renseanleggene. Typisk vil et renseanlegg trekke 
rundt 7-9 kW når renseanlegget er i operasjon over kortere perioder. Energiforbruket til et 
kloakkrenseanlegg er beskjedent, <1 % av samlet energibehov, slik at dette er ikke en barriere for 
elektrifiseringen av ferjesambandene.  

Merkostnadene for drift av kloakkrenseanlegg og levering av kloakk og slam til land vil bakes inn i 
fremtidige ferjekontrakter med stat eller fylkeskommune, og i eksisterende kontrakter hvis 
ferjekontraktene tillater dette.  

 

5.4.2 Hurtigbåter og passasjerskip 
De fleste hurtigbåtene som går langs norskekysten er mindre enn 400 bruttotonn og omfattes derfor 
ikke av tiltak 1. Det er via AIS systemet kun identifisert 12 hurtigbåter som vil bli omfattet. Båtene er i 
størrelsessegmentet 400 – 600 bruttotonn, og de er katamaraner med relative lette skrog bygget i 
aluminium. 

Hurtigbåtene har ikke installert renseanlegg, men benytter tanker for oppsamling av kloakk med 
tilkoblingspunkt som gjør det mulig å tømme tankene og levere dette til tømmebil eller mottaksanlegg 
på land.  

Hurtigbåtene har typisk begrenset plass for installasjon av moderne kloakkrenseanlegg samt at de er 
sensitive for vekt. Installasjon av renseanlegg anses derfor som en lite aktuell løsning for å møte tiltak 1 
for disse fartøyene. Fordi hurtigbåtene opererer kystnært i ruteproduksjon og ikke er utenfor 12 nm vil 
ikke fartøyene kunne slippe ut kloakk. Dette gjør at disse 12 fartøyene mest sannsynlig vil samle opp all 
kloakk og levere denne til land istedenfor å investere i renseanlegg. 

I og med at vekt er av stor betydning for katamaranene, er det sannsynlig at tømming foregår mer 
hyppig. I denne analysen antas det at hurtigbåtene som omfattes av tiltak 1 tømmer tanker to ganger 
per uke til en kostnad på 4-5 KNOK per tømming. Samlet vil dette utgjøre en merkostnad for 
hurtigbåtene på rundt 6 MNOK per år (bruk av tømmebil). Kostnadene kan være lavere for de fartøyene 
som i bynære områder kan kople seg opp til offentlig system og kloakkrenseanlegg. 
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Hurtigbåtene som opererer i Oslofjorden (fartøyer som er mindre enn 400 BT og ikke omfattet av tiltak 
1) leverer for eksempel all kloakk til offentlig kloakkrenseanlegg til en vesentlig lavere kostnad en angitt 
over. 

Foruten de tre passasjerferjene i Oslofjorden, samt Vision of the fjords og passasjerferjen Utsira, er de 
øvrige passasjerbåtene som blir omfattet av tiltak 1 svært gamle, dvs. over 35 år. De øvrige 
passasjerfartøyene er hovedsakelig charterbåter og veteranbåter som ikke har regulær fart, og det 
forventes ikke at disse skipene installerer renseanlegg. Det er oppgitt at passasjerfartøyene som går i 
Oslo samler opp kloakk i tanker, og at de via rørtilkoplinger kan levere all kloakk til kommunalt 
renseanlegg.  

Merkostnaden for hurtigbåter og øvrige passasjerskip vil derfor i hovedsak være knyttet til levering av 
kloakk til land. Det er anslått at merkostnadene for passasjerskipene utgjør i størrelsesorden 6-7 MNOK 
per år (bruk av tømmebil). Kostnadene kan være lavere for de fartøyene som i bynære områder kan 
kople seg opp til offentlig system og kloakkrenseanlegg, slik som for passasjerferjene og hurtigbåtene 
som leverer kloakk til kommunalt anlegg i Oslo.  

 

5.4.3 Kystruter 
I denne gruppen har DNV GL inkludert Hurtigrutens 11 skip og Fjordlines to skip mellom Bergen og 
Langesund (via Hirtshals). Informasjon fra DNV GLs databaser angir at alle hurtigruteskipene, foruten de 
to eldste, har installert renseanlegg for kloakk. Hurtigruteskipene benytter renseanleggene og slipper ut 
renset kloakkvann og kloakkslam i henhold til dagens regelverk. Iht. Foreslåtte tiltak 1 vil kloakkslam 
ikke lenger tillates sluppet ut inntil 300 meter fra land. 

Fra 2021 er det inngått ny avtale med to selskaper, Hurtigruten og Havila, for drift av Kystruten Bergen-
Kirkenes over 10 år. Hurtigruten oppgir at de installerer renseanlegg om bord på de av skipene som skal 
fortsette å operere enten i Kystruten eller andre ruter. Havila bygger nye fartøyer som skal inn på 
kystruten Bergen Kirkenes, og disse fartøyene vil også ha renseanlegg for kloakk. Dette skjer uavhengig 
av det foreslåtte tiltak 1, slik at det ikke kommer som en merkostnad som følge av tiltaket. 

For Hurtigruten vil derfor tiltaket i hovedsak medføre at kloakkslam må leveres til land, eventuelt at 
kloakkslammet kan forbrennes om bord. Forbrenning om bord av kloakk- og oljeslam som produseres 
under skipets normale drift, kan også finne sted i hoved- eller hjelpekraftanlegget eller -kjelene. Slik 
forbrenning skal ikke finne sted i havneområder, havner eller elvemunninger. Brennes kloakkslammet 
om bord vil merkostnadene knyttet til håndteringen av kloakkslam for Hurtigruten være minimalt. 
Alternativt, hvis det inngås avtale om levering av kloakkslam til land, kan dette utgjøre i størrelsesorden 
5-10 MNOK per år i forhold til dagens praksis.  

Fjordline kan på samme måte som Hurtigruten brenne kloakkslam. I tillegg kan fartøyene, på grunn av 
sin internasjonale fart utenfor 12 nm fra land, slippe ut kloakk der dette er tillatt. Tiltak 1 er ikke vurdert 
å medføre merkostnader for disse fartøyene.  

 

5.4.4 Cruiseskip 
I flåten av cruiseskip som opererer innenfor analyseområdet er det både skip som har kloakkrenseanlegg 
og separerer kloakkvann og kloakkslam før det slipper ut, skip som benytter kvern og 
desinfeksjonsmidler før kloakk slippes ut og skip som bare har dedikerte oppsamlingstanker. Eventuelle 
utslipp fra cruiseskipene antas allerede å foregå i de aktuelle soner der dette er tillatt og leverer i liten 
grad kloakk til land. 
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Det er for cruiseskipene et stort spenn i alder og i hvilke typer anlegg som benyttes for prosessering av 
kloakk. Ca. 1/3 av cruiseskipene er eldre enn 30 år og dette er typisk mindre fartøyer (under 45000 
bruttotonn), med betydelig lavere passasjerkapasitet og kloakkproduksjon. Disse fartøyene kan ha 
installert renseanlegg, men utbredelsen antas å være lav. For nye og større cruiseskip, ca. 1/3 av flåten 
som er yngre enn 10 år og har en gjennomsnittlig størrelse på 90 000 bruttotonn, vil derimot bruk av 
renseanlegg være betydelig høyere. Det er i en rapport utgitt av Energy and Environmental Research 
Associates (EERA) estimert at 47 % av nybygg i det kommende tiår vil benytte kloakkrenseanlegg (CLIA, 
2017).  

For cruiseskipene vil tiltak 1 i all hovedsak medføre en endring i utslippspraksis for evt utslipp innenfor 
12 og 3 nm som måtte foregå i dag, som ikke vil være tillatt iht foreslåtte tiltak 1. Omfanget av dette 
har ikke latt seg kvantifisere. Det arbeides også med utbygging av fasiliteter for levering av kloakk til 
land, der planene er å kunne tilby levering av kloakk fra de cruiseskip som har behov for dette (BT 
2018).  

Det er ikke sannsynlig at tiltak 1 i seg selv vil medføre investeringer i nye kloakkrenseanlegg på 
cruiseskip. Merkostnadene for cruiseskipene antas totalt sett å være minimale som følge av tiltaket, selv 
om det muligens kan bli en liten økning mengdene som leveres til land. 

 

5.5 Konklusjon for tiltak 1 
Gjennomgangen viser at et betydelig omfang av produsert kloakk (nesten 300 000 tonn per år) fra 
passasjerskip i Norge potensielt kan slippes ut ubehandlet inntil 300 meter fra land. Selv om det er stor 
usikkerhet knyttet til hva som er og har vært reell operasjonell praksis for kloakkhåndtering for disse 
skipene (i overkant av 300 skip), er det et reelt potensial for utslippsreduksjon i forhold til dagens 
regime der kloakk kan dumpes ubehandlet på sjøen inn til 300 meter fra land.  

Bilferjene synes å være det segmentet der foreslåtte tiltak har størst potensiale for reduserte utslipp, 
sammenliknet med dagens regelverk og utslippspraksis. Det er også her tiltak 1 er forventet å ha størst 
praktiske og økonomiske konsekvenser, som følge av behov for nye kloakkrenseanlegg og/eller 
leveranse av kloakk eller kloakkslam til land. Ferjene står for en stor del av kloakkproduksjonen, men 
har i liten grad kloakkrenseanlegg om bord og opererer såpass kystnært at utslipp av ubehandlet kloakk 
iht. nye krav, dvs. utenfor 12 nm (ubehandlet), eller 3 nm (oppmalt og desinfisert), er lite aktuelt. For 
disse skipene vil derfor leveranse til land eller bruk av kloakkrenseanlegg og levering av kloakkslam til 
land være eneste reelle alternativ. 

Tiltak 1 vil for ferjesektoren gi en betydelig merkostnad knyttet til installasjon av renseanlegg på et 
utvalg ferjer hvor dette er hensiktsmessig, samt til årlige driftskostnader knyttet til levering av kloakk 
eller kloakkslam til land. Bilferjene opererer langs hele norskekysten og kloakk eller kloakkslam må 
leveres til mottaksanlegg som behandler kloakken, skal tiltaket ha en reell effekt for utslippene til sjø. 
For enkelte ferjestrekninger som ligger i små kommuner uten kommunale renseanlegg eller i 
avsidesliggende områder vil derfor kravet blant annet medføre lang transport for å få behandlet kloakk 
skal tiltaket ha en effekt. 

Også kategoriene hurtigbåter og til en viss grad også øvrige passasjerskip antas å slippe ut ubehandlet 
kloakk inntil 300 meter fra land, men har et mindre omfang enn bilferjene. Her vil tiltak 1 derfor også ha 
en utslippsreduserende effekt. Disse skipene har i liten eller ingen grad anledning til å gå ut til 3 nm eller 
12 nm for utslipp av kloakk etter foreslåtte krav. Det er dessuten lite aktuelt slik DNV GL vurderer det å 
installere kloakkrenseanlegg, pga. vektutfordringene for hurtigbåter og alder for øvrige passasjerskip. 



 

 
 

DNV GL  –  Rapportnr. 2018-1310, Rev. 0  –  www.dnvgl.com  Page 24 
 

Det antas derfor at disse fartøyene i hovedsak vil møte kravene med å levere all kloakk til land, med 
tilhørende kostnader.   

For kystruteskip og cruisefartøy er tiltak 1 antatt å ha begrenset potensiale for reduserte utslipp 
sammenliknet med dagens regelverk og utslippspraksis. Viktigst er kanskje reduksjon i dagens utslipp av 
kloakkslam etter renseanlegg fra kystrutefartøy (som ikke lenger vil tillates innenfor 12 nm), samt en 
sterkere forsikring om at alle utslipp fra cruiseskip skjer iht. MARPOL-kravene også når man opererer 
innenriks i Norge, slik normal praksis antas allerede å være for de fleste iht. de internasjonale rammene 
denne trafikken normalt opererer under. Det er ikke forventet nevneverdige praktiske eller økonomiske 
konsekvenser av tiltaket for kystrutefartøy eller cruiseskip. 

Tabell 5-4 gir en oversikt over estimerte mengder kloakk som produseres innenfor 12 nm fra land for de 
skipene som vil bli omfattet av tiltak 1, antatt endring i faktiske utslipp (Høy, Medium, Lav) samt 
merkostnader knyttet til installasjon av renseanlegg og årlige kostnader knyttet til levering av kloakk 
eller slam til land. 

Tabell 5-4   Antall skip, produserte mengder, reduksjon i utslipp og kostnader ved innføring av 
tiltak 1 
Skipstype Antall skip 

omfattet 
av tiltak 1 

Tillates etter 
dagens 

regelverk å 
slippes ut 
inntil 300 

meter fra land 
(tonn/år) 

Faktisk 
endring iht 

dagens 
antatte 
faktiske 

utslipp ved 
innføring av 

tiltak 1 

Kommentar til 
tiltakseffekt 

Kostnader 
for 

installasjon 
(MNOK) 

Årlige mer-
kostnader 

(MNOK/år) 

Bilferjer 177 67 000 Høy Slipper i stor grad ut 
ubehandlet kloakk 

30 - 60 35 - 40 

Hurtigbåter 12 16 000 Høy Slipper i stor grad ut 
ubehandlet kloakk 

0 6 – 7 

Øvrige 
passasjer-
skip 

14 25 000 Medium Noen passasjerskip 
leverer kloakk til land, 
mens de øvrige skip i 
stor grad slipper ut 
ubehandlet kloakk 

0 6 – 7 

Kystruter 13 48 000 Medium Slipper ut kloakkslam 
og renset kloakkvann  

0 0 – 10 

Cruiseskip 99 129 000 Liten Slipper i noen grad ut 
kvernet desinfisert 

kloakk samt 
kloakkslam, samt 
renset kloakkvann 

0 0 – 1 

Totalt 315 285 000 - - 30 – 60 47 – 65 
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6 VURDERING AV FORSLAG TIL TILTAK 2 
Tiltak 2 er av Sjøfartsdirektoratet beskrevet som: Tiltak 2 - MARPOL vedlegg IV skal gjelde for nye 
skip (kjølstrukket fra og med xx.xx.xxxx). Dette vil da omfatte skip (i både innenriks- og 
utenriksfart) med bruttotonnasje 400 og mer, eller skip sertifisert for å frakte mer enn 15 
personer. 

Også tiltak 2 innebærer en omlegging til kravene i MARPOL vedlegg IV mtp. Kloakkrenseanlegg og utslipp. 
Tiltaket omfatter imidlertid nybygg fra en bestemt dato og inkluderer derfor et bredere utvalg av skip enn 
de som er omfattet av tiltak 1.  

De følgende avsnitt bygger i stor grad på metodikk, vurderinger og resultater drøftet for tiltak 1 (jf. kapittel 
4 og 5), men tar også inn et utvidet flåteutvalget (dvs. passasjerskip med mer enn 15 personer og øvrige 
skipstyper). I tillegg er det benyttet anslag for flåtefornying.  

DNV GL legger til grunn at foreslått tiltak skal gjelde for fartøy med kjølstrekning 1.1.2020 eller senere. 

6.1 Skip som omfattes av tiltaket 
Skip som vil bli omfattet av forslag til tiltak 2 inkluderer fartøy ≥ 400 BT og fartøy sertifisert til å frakte 
mer enn 15 personer. Utvidelsen av skipstyper sammenliknet med tiltak 1 omfatter altså også andre 
typer skip over 400 BT enn dem som er sertifisert for å frakte mer enn 100 personer, samt skip under 
400 BT som er sertifisert for å frakte mer enn 15 personer. Som for tiltak 1 er også tiltak 2 foreslått å 
gjelde for skip i både innenrikstrafikk og utenrikstrafikk. 

Passasjerkapasiteten inkluderer både medlem av besetningen og passasjerer. For de fleste andre skip 
enn passasjerskip vil det være bruttotonnasje på 400 BT eller mer som avgjør om skipene vil bli 
omfattet av tiltaket, fordi de typisk har 15 personer eller færre om bord. For passasjerskip vil imidlertid 
antallet personer være den begrensende faktor, siden det er mange passasjerskip som er mindre enn 
400 BT, men er sertifisert til å frakte mer enn 15 personer.  

Det er via AIS-systemet identifisert rundt 6 800 unike skip eller flytbare innretninger (IMO nummer) som 
i løpet av 2017 har vært innenfor NØS. Av disse skipene er det, innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen 
registrert, i overkant av 5 000 skip som er over 400 BT og/eller sertifisert til å frakte mer enn 15 
personer. Nye skip, fra en gitt dato i denne flåten, vil iht. foreslått tiltak 2 ikke kunne slippe ut 
ubehandlet kloakk innenfor 12 nautiske mil, enten de er i innenriksfart eller utenriksfart.  Tabell 6-1 gir 
en oversikt over fartøyene, fordelt på ulike typer- og størrelseskategorier skip. De fleste av skipene er 
lasteskip (våt- eller tørrbulkskip), fulgt av godsskip. Passasjerskipene omfatter i tabellene både ferjer, 
hurtigbåter, kystruter, utenlandsferjene og øvrige passasjerfartøy.  

 

Tabell 6-1   Antall skip > 400 bruttotonn og/eller sertifisert for å frakte mer enn 15 personer, 
innenfor 12 nautiske mil (2017). 
Størrelse bruttotonn Fiske Offshore Cruise Passasjer

-skip 
Lasteskip Godsskip Service/ 

spesialskip 
Total 

<400 BT   6 83    89 
400-599 BT 86 12 0 34 8 18 69 227 
600-799 BT 55 7 0 35 2 11 38 148 
800-999 BT 58 19 0 26 1 26 20 150 
1000 - 4999 BT 297 279 12 116 242 992 167 2105 
5000 - 9999 BT 8 117 9 25 122 332 35 648 
10000 - 24999 BT 0 41 14 13 425 153 30 676 
25000 - 49999 BT 0 5 24 10 489 49 25 602 
50000 - 99999 BT 0 5 27 2 319 5 1 359 
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Størrelse bruttotonn Fiske Offshore Cruise Passasjer
-skip 

Lasteskip Godsskip Service/ 
spesialskip 

Total 

>= 100000 BT 0 0 16 - 24 2 2 44 
Total 504 485 108 344 1632 1588 387 5048 

 

Det ble gjort en separat AIS-analyse for å kartlegge hvor stor andel av operasjonstiden skipene i de ulike 
skipskategoriene tilbringer i NØS i 2017 (for modelleringens skyld hele NØS, ikke bare innenfor 12 nm). 
Dette er gjort mtp. vurderinger av konsekvenser av tiltaket, se nærmere beskrivelse i kapittel 6.3. Det 
er valgt å dele opp i 0-20 %, 20-80 % og 80-100 % av tiden i løpet av et år i NØS, tilsvarende som i 
tidligere DNV GL-studier. For hver skipskategori og tidsintervall (operasjonstid) er det beregnet antall 
skip, gjennomsnittlig alder og størrelse.       

Av Tabell 6-2 fremkommer det at bare i underkant av 12 % av alle fartøyene har over 80% 
operasjonstiden innenfor NØS. Skipstypene passasjer og offshore, står for omkring 60 % av disse 
fartøyene. For de lastebærende skipene (våt-/tørrbulk og godsskip), som omfatter mer enn 4 000 skip i 
NØS, er det bare 117 skip (2,7 %) med mer enn 80 % av tiden i NØS. Også cruiseskipene har stort sett 
liten andel av total operasjonstid i norske farvann. Dette viser generelt at flesteparten av skipene i 
norske farvann har mye av sin operasjon utenfor NØS og i internasjonal operasjon.  

For passasjerskip er andelen skip som har vesentlige deler av operasjonstimene innenfor NØS svært 
høy, dvs. 84 %. Dette segmentet omfatter mange bilferjer og rutebåter som opererer langs 
norskekysten og i fjorder i regulær rutetrafikk. 

For de fleste fartøyskategorier er gjennomsnittsalderen høyest for skipene som har høyest andel av tiden 
sin i norske farvann. Det fremkommer også av tabellen nedenfor at størrelse på skipene avtar med 
økende tid i norske farvann, og at de mindre skipene er vesentlig eldre.  

Tabell 6-2   Fordeling av flåtedata etter oppholdstid i norske farvann (2017) 
Paramete
r 

Andel 
tid i NØS  

Fiske Offshore Cruise Passasjer-
skip 

Lasteskip Godsskip Service
/ 
spesial-
skip 

Total 

Antall skip >80 % 276 127 2 301 22 95 218 1041 
80-20 % 225 129 10 48 106 267 123 908 
<20 % 325 319 98 26 2252 1530 296 4846 
Totalt 826 575 110 375 2380 1892 637 6795 

Gj.snitt 
alder 

>80 % 24 11 92 24 26 30 22 23 
80-20 % 26 13 48 32 16 23 23 22 
<20 % 25 12 21 33 9 15 23 14 
Gj.snitt 25 12 25 26 10 17 23 16 

 

6.2 Produserte mengder kloakk 
Det er nedenfor beregnet mengde kloakk som potensielt slippes ut til sjø innenfor 12 nautiske mil fra 
land etter dagens regelverk. Metode for beregning av kloakk som potensielt kan slippes ut til sjø er vist 
ved ligning (1) og (2) i kapittel 4.  

Tabell 6-3 viser estimert mengde kloakk som produseres for alle skipene som i 2017 opererer innenfor 
12 nautiske mil og som kan slippe ut kloakk inntil 300 meter fra land. Innenfor 12 nautiske mil utgjør 
dette i størrelsesorden 430 000 tonn per år. Utslippene fordeler seg på passasjerskip 45 %, cruise med 
ca. 31 %, godsskip 8 %, service/andre skip 6 % og fiske og offshore og lasteskip hver med henholdsvis 
4 %, 3 % og 3 %.  
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Tabell 6-3   Produsert mengde kloakk for skip > 400 bruttotonn og som frakter mer enn 15 
personer 
Størrelse bruttotonn Fiske Offshore Cruise Passasjer

-skip 
Lasteskip

* 
Godsskip

** 
Service / 

Andre 
Total 

<400 BT  -     -     1 400   34 600   -     -     -     36 000  
400-599 BT  2 000   400   -     30 600   200   1 200   2 100   36 500  
600-799 BT  1 300   500   -     14 300   100   700   1 000   17 900  
800-999 BT  1 300   200   -     10 200   100   1 700   700   14 200  
1000 - 4999 BT  11 000   6 500   6 600   54 000   2 900   23 600   9 100   113 700  
5000 - 9999 BT  300   4 600   1 800   14 300   2 200   3 500   2 100   28 800  
10000 - 24999 BT  -     1 800   13 300   27 800   2 800   900   7 700   54 300  
25000 - 49999 BT  -     200   35 500   7 400   1 700   1 100   4 300   50 100  
50000 - 99999 BT  -     600   41 600   -     2 800   -     100   45 100  
>= 100000 BT  -     -     30 200   -     300   -     300   30 900  
Total  15 900   14 800   130 400   193 100   13 100   32 700   27 500   427 400  
* Segmentet lasteskip omfatter alle tørr- og våtbulkskip 
** Segmentet godsskip omfatter containerskip, stykkgods, roro cargo skip og kjøle-/fryseskip. 

Det er viktig å merke seg at for de fleste cruise- og passasjerskip vil innføring av tiltak 1 utløse det 
eventuelle reduksjonspotensialet for utslipp av kloakk, uavhengig av innføring av tiltak 2. Med andre ord, 
dersom tiltak 1 innføres vil tiltak 2 ikke ha noen effekt på skip >400 bruttotonn som er registrert for å 
frakte mer enn 100 personer. Analysen av tiltak 2 legger til grunn at tiltak 1 også innføres, med 
tilhørende kostnader for flåteutvalget som der er analysert.  

Det har imidlertid ikke vært praktisk mulig å skille ut kloakkproduksjon fra skip i internasjonal fart øst 
for Lindesnes for det utvidete skipsutvalget (ca. 5000 skip), og denne produksjonen vil derfor være 
inkludert i tallene ovenfor. Således er den potensielle reduksjonseffekten av tiltaket noe overestimert, i 
og med at utslippskravene til nybygg i utenriksfart øst for Lindesnes i virkeligheten ikke vil bli endret av 
det foreslåtte tiltaket (primært knyttet til evt. nybygg på utenlandsferjene, som står for hoveddelen av 
kloakkproduksjonen i dette området). 

 

6.3 Anslag for flåtefornying og konsekvens av tiltaket 
Siden tiltaket kun omfatter nybygg, er det gjort en framskriving for flåten og anslått antall nybygg i de 
ulike kategoriene. Antatt flåtevekst i de ulike segmentene er tatt fra tabell 4.3 i Kystverkets 
Anløpsprognoser til norske havner 2016 til 2050 (Kystverket, 2015). I denne prognosen angis estimerte 
årlige vekstrater for antall anløp i norske havner, som i dette studiet antas representativt for årlig vekst i 
antall skip. Vekstratene i anløp varierer mellom de ulike segmentene, fra -2 % til 3 % per år. I følge 
Kystverket sin prognose vil antallet anløp reduseres for olje-, kjemikalie- og gasstankere, mens øke for 
offshoreskip. godsskip, passasjerskip og cruiseskip.  

Flåtevekst for et gitt år er nybyggsraten minus skraperaten. Skraperaten på 3 % er satt skjønnsmessig 
basert på en antatt levetid på i overkant av 30 år. Det bemerkes at for noen segmenter kan skraperaten 
vær for høy, tatt i betraktning dagnes snittalder (spesielt for mindre innenriksskip). Med en antatt årlig 
skraperate på 3 % og vekstrate fra -2 % til 3 % per år fra Kystverket (2015) oppnås nybyggsrater på 1-
6 % per år for de ulike kategoriene. Disse nybyggsratene har blitt benyttet til å beregne antall nybygg 
per år for de ulike segmentene. Framskrivings-modell benyttet, baserer seg på en modell utviklet og 
tilrettelagt for tiltaksanalyser for CO2 (DNV GL, 2018). 

Det antas at tiltak 2 innføres for skip kjølstrukket fra og med 1.januar 2020, og at det derfor kun er 
nybygg fra og med denne datoen som blir påvirket av tiltaket. Tabell 6-2 viser prognosen for antall 
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nybygg (omfattet av tiltaket) for ulike skipstyper som kommer på sjøen fra 20214 til og med 2030, blant 
skipene som i dag har kloakkproduksjon innenfor 12 nm fra grunnlinjen. Det er disse nybyggene som vil 
få endrede utslippskrav ved innføring av tiltak 2. Dette omfatter i overkant av 1600 skip over en 10-års 
periode. 

Imidlertid vil flesteparten av disse nybyggene uansett være underlagt krav til kloakkrenseanlegg iht. 
MARPOL vedlegg IV, fordi de er sertifisert for internasjonal fart.  

For å reflektere den pågående fornyingen av ferjeflåten er det for ferjesegmentet ikke brukt de estimerte 
nybyggsratene, men heller lagt inn direkte alle kjente nybygg i perioden 2018-2020. Det er i denne 
perioden registrert ca. 35 ferjer som er nybygg som fases inn i ulike samband frem mot 2025. I tillegg 
vil det være fornyelse av øvrige passasjerskip.  

Tabell 6-4   Akkumulert antall nybygg i perioden fra 2021 til og med 2030, for skip med 
kloakkproduksjon innenfor 12 nm.   
Størrelse bruttotonn Fiske Offshore Cruise Passasjer

-skip 
Lasteskip Godsskip Service / 

Andre 
Total 

<400 BT (>15 pass.)       44     44 
400-599 BT 22 2   11 2 7 21 65 
600-799 BT 14 1   11 1 4 11 43 
800-999 BT 15 2   8 0 11 6 43 
1000 - 4999 BT 76 0* 5 37 71 403 50 643 
5000 - 9999 BT 2 0* 4 8 36 141 11 201 
10000 - 24999 BT   5 6 4 151 66 9 241 
25000 - 49999 BT     10 3 179 20 8 219 
50000 - 99999 BT     11 1 102 2 0 116 
>= 100000 BT     6   8 1 1 16 
Total 129 10 41 128 551 655 116 1640 
*Forenklet satt til 0 blant de typiske offshoreskipene pga. overkapasitet i dette segmentet.  
 

Figur 6-1 viser utviklingen av mengden produsert kloakk fra alle nybyggene som fases inn i perioden fra 
2021 til og med 2030. Kloakkproduksjonen fra et nybygg, i et gitt skipssegment, er satt lik 
gjennomsnittlig kloakkproduksjon fra skip i det gitte segmentet, beregnet med ligningene i kapittel 4.1 
og basert på AIS-data fra 2017. I figuren vises mengden produsert kloakk for den akkumulerte 
nybyggsflåten hvert år, totalt i underkant av 170 000 tonn kloakk frem til og med 2030 (hvorav ca. 
30 000 fra antatt trafikkvekst). Dette er med andre ord det estimerte omfanget av kloakkproduksjon (og 
teoretiske utslippspotensialet) frem til 2030 som er omfattet av tiltak 2. Bildet domineres av passasjer- 
og cruiseskip, både siden det er her det kommer flest nybygg og disse har høyest kloakkproduksjon per 
skip innenfor 12 nautiske mil.  

På årsbasis blir dette i størrelsesorden 17 000 tonn produsert kloakk som omfattes av tiltaket, som følge 
av utskifting av i overkant 160 skip per år. Mesteparten av nybyggene erstatter imidlertid skip som 
allerede er utrustet i henhold til, og er pålagt å følge, MARPOL-kravene for store deler av operasjonen 
sin. Dette er særlig relevant for cruiseskipene og andre internasjonale sertifiserte passasjerskip, som 
står for en svært betydelig del av kloakkproduksjonen. 

 

                                               
4 Forenklet antatt ett års byggetid. 
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Figur 6-1  Mengde kloakk produsert innenfor 12 nm for alle nybyggene faset inn i perioden 
2020 til 2030. Mengden er fordelt på nybygg i ulike skipssegmenter. 
 
 

Resultatene presentert i dette studiet bygger i hovedsak på prognoser for vekst rapportert av Kystverket 
(2015). Disse vil åpenbart inneholde usikkerheter, og spesielt når vi nærmer oss 2030. Skipsaktivitetene 
langs Norskekysten vil påvirkes av flere forhold, blant annet behovet for innenriks transport av varer og 
passasjerer. I tillegg påvirkes aktivitetene i ulike skipssegmenter av endringer i import og eksport til 
norske havner (f.eks. jernmalm, olje og gass, mineraler), samt internasjonale forhold. For de sistnevnte 
finnes det en oversikt over nyere projeksjoner for utvikling av sjøtransport på kort sikt UNCTAD (2018, 
Table 1.11). Frem til omkring 2025 forventes det en vekst på typisk 2-4 %, avhengig av skipstype. 

Det vil også være usikkerheter knyttet til den benyttede skraperate. Flåten med mye tid i NØS har en 
høy gjennomsnittsalder, og utskifting av disse skipene forventes påvirket av ulike ordninger som vil 
stimulere til økt flåtefornying, med introduksjon av klima- og miljøvennlig skip (særlig i ferjesektoren). 
Det rapporteres om 30 prosjekter5 som forhåpentligvis kan realiseres de kommende år. Imidlertid har 
ofte små rederier liten evne til fornying utfra en lav utnyttelsesgrad, og et marked med tilbud av gamle 
båter (med lave marginalkostnader) som gir etablering av markedspriser på nivå som er for lave til å 
forsvare nyinvesteringer. 

Vurdering av merkostnader for tiltaket 

DNV GL har svært forenklet antatt at det kun er skip som har registrert minst 80% av operasjonstiden 
sin i NØS som ikke ellers (uten tiltak 1) uansett vil tilpasses kravene i MARPOL vedlegg IV. Dette 
omfatter over 10 år ca. 280 av de aktuelle nybyggene vist i Tabell 6-4. Merkostnader av tiltaket er 
derfor kun vurdert for disse 280 nybyggene. Øvrige skip antas ikke å bli utrustet på en annen måte 
enn tilfellet ellers ville vært, bare fordi Norge tilpasser sine krav til ordinær internasjonal standard. 280 
nybygg vurderes for øvrig DNV GL som konservativt (høyt estimert) i og med at mange av disse skipene 
også faktisk er sertifisert for internasjonal fart selv om de i all hovedsak har AIS-registrert operasjon i 
norske farvann.  

                                               
5 http://www.mrb.no/aktuelt/sak/2018/10/3/fltefornyelse-som-strategisk-grep 

http://www.mrb.no/aktuelt/sak/2018/10/3/fltefornyelse-som-strategisk-grep
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Merkostnadene for skipene som er omfattet av tiltak 2 er knyttet til installasjon og drift av renseanlegg 
og til levering av kloakk eller slam til land for de skipene som av operasjonelle grunner må gjøre dette 
som følge av tiltak 2 (dvs. de 280 nybyggene som konservativt (høyt) er antatt vil bli utrustet 
annerledes enn de ellers ville blitt). Installasjon av kloakkrenseanlegg vil for disse skipene i hovedsak bli 
foretatt på større skip, og det antas her at skip med bruttotonnasje over 1000 installerer anlegg for 
behandling av kloakk. Dette vil utgjøre rundt 15 skip per år til en samlet merkostnad på 15-20 MNOK 
per år. Disse skipene kan typisk opererer i sonene 3 nm – 12 nm slik at det antas at lite kloakk eller 
slam leveres til land. De små skipene vil i liten grad ha anledning til å gå ut i åpent farvann slik at disse 
skipene hovedsakelig må basere seg på levering av kloakk eller slam til land. Opptak av renseanlegg vil 
også være lavt for små skip. Merkostnadene for levering av kloakk til land er derfor for de mindre 
skipene estimert til 3-5 MNOK per år. Samlet vil dette utgjøre en merkostnad på 18-25 MNOK per år for 
tiltak 2. Det bemerkes at dette er et svært forenklet anslag. 

 

6.4 Konklusjon for tiltak alternativ 2 
Det antas at tiltak 2 innføres for skip kjølstrekt fra og med 1.januar 2020, og at det derfor kun er 
nybygg som kommer på sjøen fra og med 2021 som i prinsippet omfattes av tiltaket. Akkumulert antall 
nybygg i perioden frem til 2030, for skip med kloakkproduksjon innenfor 12 nm, er estimert til ca. 1600 
skip. For disse skipene er det estimerte akkumulerte omfanget av kloakkproduksjon (og teoretiske 
utslippspotensialet) frem til 2030 ca. 170 000 tonn. På årsbasis blir dette i størrelsesorden 17 000 tonn. 
produsert kloakk som i prinsippet omfattes av tiltaket, som følge av utskifting av i overkant 160 skip per 
år. Mesteparten (over 90%) av nybyggene antas imidlertid å erstatte skip som allerede er utrustet i 
henhold til, og er pålagt å følge, MARPOL-kravene for store deler av operasjonen sin. Dette er særlig 
relevant for cruiseskipene og andre internasjonale sertifiserte passasjerskip, som står for en svært 
betydelig del av kloakkproduksjonen. 

DNV GL ser ingen store tekniske, praktiske eller økonomiske utfordringer med at skip som bygges i 
fremtiden skal tilfredsstillende ordinære internasjonale krav for å forhindre kloakkforurensning fra skip 
når de opererer i Norge. Hoveddelen av de 1600 estimerte nybyggene som er omfattet av tiltaket til og 
med 2030 vil uansett måtte utrustes i henhold til de internasjonale kravene. 
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7 NULLALTERNATIVET 
Det er foretatt en vurdering av fremtidige utslipp av kloakk for «Nullalternativet», dvs. at det ikke vedtas 
noen endringer i regelverket. Vurderingen baserer seg på resultatene fra analysene gjennomført for 
tiltak 1 og for tiltak 2, hvor det også for alle skipstypene er beregnet produserte mengder kloakk for 
2017 samt at det foretatt en analyse av forventet trafikkutvikling i norske farvann etter prognoser gitt i 
Kystverket (2015). 

Teoretisk effekt av at ingen av tiltakene iverksettes 

Det samlede produksjonsvolumet for kloakk som i dag tillattes sluppet ubehandlet til sjø inntil 300 meter 
fra land er ca. 430 000 tonn kloakk, gitt i Tabell 6-3. Dette teoretiske potensialet for utslipp vil imidlertid 
være i endring frem mot 2030. Resultatene av analysen for tiltak 2 (fra flåteøkningen) viser at det i 
perioden 2018 til 2030 vil være en økning i de produserte mengdene kloakk innenfor 12 nm. Det 
forventes en gjennomsnittlig årlig vekst i produksjonen av kloakk på 3000 tonn fra hele flåten innenfor 
12 nm. 

Figur 7-1 viser også at det i all hovedsak er cruiseskipene som vil stå for denne økningen, mens det for 
de øvrige skipstypene er små positive eller negative endringer. Utslippene av kloakk fra cruiseskip (som 
utgjør hoveddelen av veksten) er fra skip som opererer internasjonalt og av den grunn allerede er 
utrustet iht. MARPOL vedlegg IV.  

 

 

Figur 7-1 Endring i produserte mengder kloakk i perioden 2018 til 2030. 
 

Antatt faktisk effekt av at ingen av tiltakene iverksettes 

Mesteparten av den estimerte kloakkproduksjonen (430 000 tonn) finner sted på passasjerskipene 
analysert med tanke på tiltak 1. Analysen av disse passasjerskipene konkluderte, i Tabell 5-4, at det i 
henhold til dagens utslippspraksis kun er begrensede deler av denne kloakkproduksjonen som vil få 
endret utslippspraksis som følge av innstrammede krav. Nullalternativet antas i henhold til dette 
hovedsakelig at man ikke får med følgende reduksjoner i utslipp av ubehandlet kloakk eller kloakkslam 
(jf. Tabell 5-4). 

• En stor del av kloakken fra ferjer og hurtigbåter. 

• Deler av kloakken fra øvrige mindre passasjerfartøy. 
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• Kloakkslam fra kloakkrenseanlegg fra kystruteskipene, samt evt. utslipp fra cruiseskipene av 
kloakkslam eller ubehandlet kloakk innenfor 12 nm, og oppmalt/desinfisert kloakk innenfor 3 nm 
(ikke kvantifisert, men antatt lite omfang ut ifra tilgjengelig informasjon om cruiseskipenes 
praksis). 

• Eventuelle utslipp fra øvrige skipstyper (ikke kvantifisert, men antatt lite omfang - jf. vurderinger 
i kapittel 6).  

• Fremtidige utslipp som følge av flåtevekst. 

 

Oppsummering 

DNV GL understreker at selv etter en grundig gjennomgang av problemstillingen, er det fortsatt 
usikkerhet knyttet til estimerte kloakkmengder og i særlig grad faktisk utslippspraksis for ulike 
trafikktyper. Det er imidlertid klart at dagens regelverk ikke gir noen forsikring mot at flere hundre tusen 
tonn ubehandlet kloakk kan slippes til sjøen inntil 300 meter fra land. 

Aktørene står, uten foreslåtte tiltak, mer eller mindre fritt iht. dagens regelverk til å slippe ut ubehandlet 
kloakk inntil 300 meter fra land. Det er imidlertid ikke grunnlag for å slå fast at dette skjer eller vil skje i 
stort omfang. De aller fleste skipene, inkludert skipene med de største produksjonsvolumene, vil uansett 
være utstyrt med anlegg iht. MARPOL-kravene, og kan etter DNV GLs skjønn langt på vei forventes 
allerede å følge ordinære internasjonale retningslinjer for kloakkutslipp, selv om dette ikke er formelt 
pålagt i Norge. 

DNV GL anbefaler at begge tiltak innføres (med visse unntaksbestemmelser), for å harmonisere norske 
regler for kloakkutslipp fra skip med ordinære internasjonale bestemmelser, dvs. kravene under MARPOL 
vedlegg IV, bestemmelse 9 og 11. 
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Om DNV GL 
DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har vårt 
formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en 
sikker og bærekraftig måte.  
Vi leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, 
datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til 
energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende 
innen sertifisering av ledelsessystemer.  
Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere, 
smartere og grønnere. 
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