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Miljökontoret 

Information vid tillsynsmöte båtklubbar Östersjön  

 

Miljökontorets målsättning är att till den 1 januari 2021 ha verifierat att inga båtar med 

tributyltenn (TBT) på skrovet riskerar att sjösättas. För att nå målet ska samtliga båtklubbar 

inom kommunen upprätta en utfasningsplan av TBT. Östersjöns båtklubbar ska skicka in sina 

utfasningsplaner för TBT till miljökontoret senast den 31 augusti 2019. Utfasningsplanen ska 

innehålla följande punkter:  

1) Inventering (Klubben ska veta vilka båtar som är byggda 1995 eller tidigare) 

2) Provtagning (Klubben ska ha en tidssatt plan för när båtar byggda 1995 eller 

tidigare ska provtas avseende TBT) 

3) Sanering (Klubben ska ha en tidssatt plan för när sanering av båtskrov med TBT 

senast ska ha skett, samt visa vilken/vilka metoder som får användas inom 

klubbens verksamhetsområde. Bästa möjliga teknik ska eftersträvas. Sanering ska 

ske inkapslat, på tätt underlag, så att färgrester inte sprids till omgivningen och 

kan samlas upp för destruktion) 

Inventeringen av båtar som är äldre än 1995 ska vara klar 1 oktober 2019. Inventeringen är 

till för att identifiera vilka båtskrov som ska provtas för TBT. Om koncentrationen av tenn är 

100 mikrogram/cm
2
 eller högre ska skrovet saneras, eftersom att det då är sannolikt att färgen 

innehåller organiska tennföreningar. Meddela miljökontoret hur och när ni planerar att sanera 

båtarna, så att miljökontoret kan kontrollera att allt går rätt till.  

Båtklubbens ansvar: 

 Tillse att klubbens miljöpolicy stämmer övererens med aktuell lagstiftning 

gällande målning och tvättning av båtar. 

 Informera klubbens medlemmar om tillåtna färger (godkända ostkustfärger). Om 

klubben upptäcker användning av olagliga färger – be medlemmen sluta och 

hänvisa till båtklubbens miljöpolicy.   

 Informera klubbens medlemmar om förbudet att sjösätta båtar med TBT på 

skrovet. 

 Egenkontroll av verksamheten på båtklubben. 

 

Klubbmedlemmens ansvar är att följa lagar samt klubbens miljöpolicy. 

Miljökontoret kommer till båtklubben på tillsyn under april 2019. Tillsynen kommer främst 

beröra biocidfärger, tvättning samt avfallshantering. Mer information kommer längre fram.  

 

 

Kontakt: Ylva Berg, Miljöinspektör (projektledare) 

Telefon: 08-523 068 83, E-post: ylva.m.berg@sodertalje.se 


