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08-523 065 74
Ylva.Berg@sodertalje.se

Enhörna båtklubb
Att. Sten Fält
Ekensbergs brygga
15191 Södertälje

Föreläggande att besluta om förbud mot förtöjning av biocidmålade
båtar
Beslutet gäller följande verksamhet:
Anläggning:
Fastighetsbeteckning:
Besöksadress:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:

Enhörna båtklubb
ÖVERENHÖRNA-EKENSBERG 1:23
Ekensbergs brygga
Enhörna Båtklubb
802501-2751

Beslut
Miljönämnden förelägger Enhörna Båtklubb med organisationsnummer 802501-2756 att från och med
den 31 mars 2022 förbjuda föreningens medlemmar att förtöja båtar som inte är fria från biocidfärg vid
föreningens brygga.
Beslutet gäller tillsvidare.
Beslutet kan överklagas, se sista sidan.

Motivering till beslutet
I miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd
av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken 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 och har genom läckage
till omgivningen en negativ effekt på flora och fauna i den omkringliggande vattenmiljön. De vanligaste
bekämpningsmedlen i båtbottenfärg är koppar och zink samt det sedan 1989 förbjudna ämnet tributyltenn
(TBT). Mycket höga halter av metaller har uppmätts i sedimenten i småbåtshamnar och i mark på
båtuppläggningsplatser runt om i landet.
Kemikalieinspektionen beslutar om användningsvillkor för biocidfärger, däribland i vilka vatten de får
användas. Båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren (den egna, fasta båtplats man har eller har
hyreskontrakt för) får inte målas med biocidfärger, det gäller även om båten under större delen ligger i
Östersjön eller andra hav där biocidfärger tillåts. Trots att det sedan länge saknas godkända biocidfärger
för insjöar förekommer biocidfärg på båtar i Mälaren. Antingen målas det trots att det är förbjudet eller så
kan det finnas i underliggande lager. Det saknas ofta kunskap om vilka färger som tidigare ägare till båten
använt.
Miljönämnden i Södertälje kommun beslutade den 23 maj 2017 att anta promemorian "Underlag för
samsyn vid båtklubbstillsyn". I denna beslutades att båtklubbar som är belägna vid kommunens insjöar
samt vid Mälaren skulle sanera och fasa ut biocidfärg. Utfasningen skulle i enlighet med miljöbalkens
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försiktighetsprincip även gälla båtar med okänd färg eftersom det finns risk för att båten har lager av
biocidfärg på skrovet. Utfasningen skulle ske innan 2021.
Med bakgrund av detta bedömer miljönämnden att det är skäligt att förtöjning av båtar som är målade
med biocidfärger förbjuds. Detta med stöd av miljöbalkens hänsynsregler.
Förbudet att förtöja båtar som inte är fria från biocidfärger uppfylls genom att båtskrovet har sanerats, att
provtagning visar att biocidfärg inte finns på båtskrovet eller att båten aldrig har målats med biocidfärger. I
enlighet med miljöbalkens försiktighetsprincip ska förbudet om förtöjning även gälla båtar med okänd färg.
Vid sanering ska bästa möjliga teknik användas. Sanering som ännu inte är utförd när detta beslut träder i
kraft ska följa Transportstyrelsens Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra
verksamhetsutövare: Sanering av bottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga ämnen från
fritidsbåtsskrov som publicerades i september 2021.
Observera att det inte är tillräckligt att måla över biocidfärg med så kallad spärrfärg. Enligt studier från
Stockholms universitet 2015 läcker skadliga ämnen från underliggande färglager även vid användning av
sådan färg.

Beskrivning av ärendet
Enhörna båtklubb deltog vid miljökontorets informationsträff för båtklubbar den 14 februari 2019. På träffen
informerades deltagarna om att båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren inte får målas med
biocidfärg och att miljökontoret har antagit målet att ha verifierat att alla dessa båtar skulle vara skrovrena
den 1 januari 2021. Deltagarna informerades om att båtar med flera förtöjningsplatser som båtägaren
förfogar över, varav en är i sötvatten eller norr om Örskär, inte får målas med biocidinnehållande
bottenfärg.
Miljökontoret besökte Enhörna båtklubb 2019 som en del av den återkommande tillsynen och informerade
då om att miljönämnden skulle komma att ställa krav på sanering av båtskrov med avseende på
biocidfärger.
Enhörna Båtklubb fick genom informationsblad från miljökontoret i utskick efter tillsynsträffen/vid
tillsynsbesök den 26 februari 2019 upplysning om att miljökontoret avsåg att ta in uppgifter från alla
båtklubbar i Mälaren om vilka båtar som var målade med biocidfärg eller okänd färg, en plan för
provtagning av båtar med okänd färg samt tidssatt plan för sanering av båtskrov med information om
saneringsmetod. I informationsbladet stod miljökontorets målsättning var att till den 1 januari 2021 ha
verifierat att alla båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren var skrovrena.
Föreningen har efter miljökontorets tillsyn/information kommit in med en utfasningsplan för användning av
biocidfärger.

Kommunikation av beslutet
Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren. Inga synpunkter har inkommit till
miljönämnden.

Avgift
Handläggning av detta ärende ingår i den fasta årsavgift som verksamheten betalar till miljönämnden.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Detta beslut har fattats med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§, 26 kap. 9, 19 och 21 §§, 27 kap 1 § miljöbalken
(1998:808) samt Södertälje kommuns aktuella taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken,
fastställd av kommunfullmäktige.

Information
Miljökontoret förelägger alla kommunens båtklubbar som är belägna i Mälaren om att förbjuda förtöjning
av båtar med otillåtna färger.
För miljönämnden
Ylva Berg
Miljöinspektör
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Hur du överklagar beslutet
Överklagan måste komma till miljönämnden senast tre veckor från den dag du fick beslutet.
Överklagan behöver vara skriftlig.
När du överklagar ska du skriva:
- dina kontaktuppgifter
- beslutets ärendenummer, beslutsnummer och datum då beslutet togs
- varför du anser att beslutet är fel
- vilken ändring i beslutet som du vill ha
Skicka eller lämna din överklagan till:
Postadress:
Södertälje kommun
Miljönämnden
151 89 Södertälje

Besöksadress:
Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26
E-post: miljokontoret@sodertalje.se

När överklagan kommer in bedömer miljönämnden om beslutet ska omprövas. Om nämnden inte
omprövar beslutet skickar miljökontoret ärendet för prövning till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Behöver du mer information kan du vända dig till miljökontoret via kommunens kontaktcenter på
telefon 08-523 010 00 eller via e-post miljokontoret@sodertalje.se.
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