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Bakgrund 
Miljökontoret på Eskilstuna kommuns Miljö- och räddningstjänstförvaltning har den 20 maj 2019 

gjort ett tillsynsbesök med ärendenummer MMM-MRN.2019.2181 på Torshälla motorbåtsklubb med 

syfte att öka kännedomen om miljölagstiftningen inklusive egenkontroll samt kontrollera att 

verksamheten följer miljöbalkens regler. 

Torshälla motorbåtsklubb verkar för god sjösäkerhet, miljö samt ett gott kamrat- & sjömanskap, som 

det står i våra stadgar. Våra medlemmar är och verkar i vårt närområde och tar till stor del tillvara på 

den natur som Mälaren och andra svenska vatten har att erbjuda fritidsbåtsägare, miljö är en viktig 

prioriterad fråga. För att säkerställa att miljöbalkens regler efterlevs samt att ytterligare bidra till en 

bättre miljö på vår slip och i våra vatten har Torshälla motorbåtsklubb valt att gå emot en utfasning 

av biocidfärger på våra båtbottnar. Med biocidfärger avses båtbottenfärger innehållande ämnena 

koppar, zink och TBT. 
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Metod för utfasning 
Utfasningen av biocidfärger på våra medlemmars båtar ser vi behöver ske strukturerat och planerat 

samt gå i samma takt som omvärlden gällande alternativa miljövänliga produkter samt lagar och 

regler från de myndigheter som har bäring på vårt fritidsbåtsintresse. Torshälla motorbåtsklubb 

kommer att bedriva utfasningsarbetet i fyra faser (se Bild 1). 

 

 
Bild 1. Bilden visar Torshälla motorbåtsklubbs metod för utfasning av biocidfärger 

 

Fas 1 – Inventering 

Inventeringsfasen inkluderar samtliga klubbens båtar vars båttyper innefattas av 

utfasningsarbetet. Metoden för inventering kommer att vara XRF-mätning som 

kommer utföras av leverantör med adekvat erfarenhet och kunskap. 

Syftet med arbetet är att vi ska skapa oss ett nuläge kring hur många och vilka av våra 

båtar som har otillåten biocidfärg.  

Fas 2 – Analys och utvärdering 
Den andra fasen består av analys och utvärdering av resultatet från första fasen. 

Syftet är att skapa sig en helhetsbild av nuläget på ett sådant sätt att utvärderingen 

kan utgöra grunden för nästa fas. 

Parallellt med inledningen av den här fasen kommer klubben behöva se till 

omvärldens utveckling inom området giftfri fritidsbåtsmiljö för att öka möjligheten för 

klubben att ta så goda miljömässiga och framtidssäkrade beslut som möjligt. 

Fas 3 – Planering 
Med den kunskap vi tillskansat oss från tidigare faser kommer vi behöva planera vår 

genomförandefas, det här bedömer vi vara en framgångsfaktor för att lyckas. Vi 

kommer behöva beakta flera nivåer av genomförandet, alltså inte enkom det vi kallar 

för “saneringsarbetet”. Vi kommer även behöva planera klubbens långsiktiga och 

strategiska styrning samt en del taktiska förändringar som är förutsättningar för att vi 

ska lyckas säkerställa en framtida biocidfri miljö i framtiden. Vi kommer behöva 

planera för en strategisk kommunikationsplan med syfte att nå ut till våra 

medlemmar. Planeringsfasen innefattar även att se över behovet av 

kompetenshöjande åtgärder, ex. via utbildningstillfällen. 
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Fas 4 – Genomförande 
Sista fasen är själva realiseringen av det som har planerats. De medlemmar vars båtar 

förläggs med saneringskrav kommer inledningsvis ges möjlighet att själva planera in 

och sanera dem i enlighet med de regler och rutiner som klubben har gällande vid 

saneringstillfället.  

Torshälla motorbåtsklubb inleder samtidigt arbetet med strategisk och taktiskt 

styrning mot vårt mål med en total utfasning av biocidfärger på samtliga båttyper som 

innefattas av saneringskravet. I takt med att det arbetet fortgår kommer kraven på 

våra medlemmar att göra själva saneringen öka fram till dess att det till slut blir 

tvingande för att hinna med utfasningen till året då detta arbete beräknas vara klart.  

Torshälla motorbåtsklubb ser också stor potential till synergieffekter genom samordning och dialog 

mellan andra båtklubbar i Eskilstunaområdet, ett samarbete har i skrivande stund redan påbörjats. 

Tidplan och undantag 
Torshälla motorbåtsklubb räknar med att övergången från nuläge till en biocidfri fritidsbåtmiljö 

enligt ovan nämnda metod kommer vara klar senast under året 2025. Vi vill ändå understryka att 

samma regler dock gäller för träbåtar som för plastbåtar när det gäller användning av biocidfärg. Det 

finns inga godkända biocidfärger om man har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Mälaren eller andra 

insjöar. 

Rutiner för säker borttagning av biocidfärg 
Torshälla motorbåtsklubb vill kunna säkerställa att gällande regler efterföljs samtidigt som vi vill göra 

det enkelt för de medlemmar som är i behov av en båtbottensanering. Av den anledningen är det 

viktigt med rutiner som säkerställer borttagning av biocidfärg på ett sätt som förhindrar spridning av 

färgrester och finpartikulärt damm till mark (och indirekt till ån). 

Klubben kommer, fram till dess att Transportstyrelsen släppt sitt nya material som beräknas komma 

under 2020, att tillämpa rekommendationerna som Transportstyrelsen ger i sin broschyr “Giftfri 

båtbotten - så här gör du”. 

Klubben kommer jobba med informationsspridning och utbildningstillfällen för medlemmar som 

själva vill sanera sin båt. 

Rutin för kontroll av att inga biocidfärger används 
Kontrollen av att inga biocidfärger används sker genom att utsedda personer i styrelsen gör rondning 

på slipen samt tar stickprov i form av frågor till medlemmar under pågående vårrustningar. 

Klubben kommer även se över befintliga rutiner i samband med planeringsfasen i det arbete vi har 

framför oss.  
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