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2019-01-15 

Miljökontoret 

 

Tillsynsmöte biocidfärg på båtskrov 

Miljökontoret välkomnar styrelser för samtliga båtklubbar i kommunen till ett tillsynsmöte 

gällande de regler om biocidanvändning på båtskrov som ni omfattas av. Närvarande från 

Miljökontoret kommer vara Ylva Berg (projektledare), Isabel Anderson samt Karl-Axel Reimer 

(gruppchef).   

 

Miljökontoret kommer under våren att bedriva tillsyn på samtliga båtklubbar i kommunen. För 

att informera om tillsynsprojektet och övergripande miljökrav kring biocidanvändning kallar 

miljökontoret till ett inledande tillsynsmöte. Vi kommer bland annat att presentera och förklara 

följande krav:  

 

 Båtar som målats med biocidfärg efter 2019-01-01 får inte sjösättas i Mälaren 

 

 Det är båtklubbarnas ansvar att endast godkända färger används inom klubben 

(biocidfria färger i Mälaren och godkända ostkustfärger i Östersjön). 

 

 Totalförbud att sjösätta båtar som har eller kan ha tributyltenn (TBT) i underliggande 

färglager, gällande både Mälaren och Östersjön. 

 

Vi bjuder in till två separata möten på stadshuset i Södertälje eftersom kraven för biocidfärger är 

olika för Mälaren respektive Östersjön. Klubbordförande Johan Israelsson från Viksjö Båtklubb 

kommer hålla föredrag om sina erfarenheter av kraven och sanering av båtskrov.   

 

Datum:  måndag 11/2 2019 Östersjöns båtklubbar, lokal: Symfonin plan 1 Stadshuset 

 

  torsdag 14/2 2019 Mälarens båtklubbar, lokal: Symfonin plan 1 Stadshuset 

 

Tid:   kl. 17.45–20.00 

 

 

Anmäl sker snarast, men senast 4 februari 2019 till projektledare Ylva Berg, via e-post 

ylva.m.berg@sodertalje.se eller på telefon 08-523 068 83. Meddela vilken klubb ni tillhör, hur 

många ni blir samt eventuell specialkost. 

mailto:ylva.m.berg@sodertalje.se
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Dagordning: 

17.45 Smörgås och kaffe (obs anmälan krävs för att få fika) 

18.00 Inledning (Karl-Axel Reimer) 

18.10 Varför ska biocidfärger fasas ut? Regler som gäller för er klubb (Ylva Berg) 

18.30 Viksjö båtklubb sanering – så gjorde vi! (klubbordförande Johan Israelsson)  

19.15 Frågor och diskussion 

20.00 Avrundning 

 

 

Bakgrund:  

Miljökontoren i Stockholms län bedriver tillsyn över småbåtshamnar. Denna tillsyn omfattar 

kontroll av kemikaliehantering, farligt avfall, båtbottenfärger och andra riskområden. Syftet 

med tillsynen är att uppnå miljömålen en giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård En stor miljörisk kopplad till båtklubbars verksamhet är läckage av metaller och andra 

miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Många båtbottenfärger 

innehåller olika bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt på skrovet. Dessa 

kemikalier är i många fall giftiga för vattenlevande organismer och för människor.   

 

Det finns idag inga godkända biocidfärger för Mälaren, vilket är en av orsakerna till att vi 

bedriver tillsyn för att fasa ut dessa. Miljökontoret kommer ställa krav på att båtar på 

Mälarklubbar som misstänkts ha biocider på skrovet ska provtas för att kontrollera om det 

förekommer biocidfärger. Ett alternativ till provtagning är att båten istället saneras från gammal 

färg, då behövs ingen provtagning.  

 

På Östersjöklubbar i Södertälje kommun får enbart biocidfärger godkända för ostkusten 

användas. Enligt Miljöbalkens kunskapskrav är ni skyldiga att känna till vilka biocidfärger som 

är tillåtna att användas inom er klubb. Miljökontoret förespråkar biocidfria antifoulingmetoder i 

Östersjön.   

 

TBT 

Det råder ett totalförbud mot sjösättning av båtar med rester av TBT-färger. Studier har visat att 

fritidsbåtar som målats med TBT-färg innan förbudet 1989 fortfarande läcker ut ansenliga 

mänger gift. TBT har, även i mycket små mängder, starkt toxiska effekter på immunsystem och 

är hormonstörande. TBT är även förbjudet globalt på ALLA skrov sedan 2008.  

 

Sanering 

Sanering ska ske fackmannamässigt för att begränsa spridning av damm till omgivande mark 

och vatten samt för att skydda de personer som utför saneringen eller vistas i närheten.  
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Kommande inspektioner: 

Våren 2019 kommer miljökontoret att göra inspektioner på samtliga båtklubbar i kommunen. 

Inspektion kommer utföras vardagar mellan kl. 9-15 under mars månad för Mälarklubbar och 

under april månad för Östersjöklubbar. Inspektionen kommer ta ca en timme.  

 

På tillsynsmötet i stadshuset kommer jag ha med ett utskrivet schema med förslag på tider för 

inspektioner. I schemat kan respektive klubb själv fylla i tid och datum som passar för 

inspektionen. Därför ber jag er att inför tillsynsmötet förbereda några olika datum så att ni 

förhoppningsvis kan boka en tid för inspektion på er båtklubb. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Ylva Berg 

Miljöinspektör (projektledare) 

Miljökontoret 

Telefon (direkt): 08-523 068 83 

E-post: ylva.m.berg@sodertalje.se 
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