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Miljö- och bygglovsnämnden
Redovisning av 2017 års tillsyn på fritidsbåtsklubbar
MBN 2017-23
Bakgrund
Fritidsbåtsklubbar är miljöfarliga verksamheter och tillsynas av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt miljöbalkens lagar och förordningar. Den enskilt största och
mest allvarliga miljörisken kopplad till båtklubbars verksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. I Järfälla kommun
finns det sex stycken båtklubbar som är inklassade med en årlig tillsynstid på sex
timmar.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har under våren 2017 besökt alla båtklubbar där vi
bland annat har kontrollerat deras hantering av kemikalier, farligt avfall och båtbottenfärger. Vid tillsynen följdes båtklubbarnas handlingsplaner upp med att sanera alla
båtskrov som tidigare målats med biocidfärger som är otillåtna i Mälaren. Utöver den
regelbundna tillsynen har båtklubbarna uppmanats om att provta marken vid deras
uppställningsplatser där rustning av båtskrov skett under lång tid.
Resultat
Vid tillsynen kunde miljö- och hälsoskyddsenheten konstatera att båtklubbarna har
skriftliga rutiner för kemikalier, avfall och båtbottenfärger. Beslut om handlingsplaner för tvätt av båtskrov fastställdes av miljö- och bygglovsnämnden år 2014. Enligt
handlingsplanerna ska saneringen av båtskroven vara klara år 2020. Vid besöket
konstaterades dock att bristen på blästringsfirmor troligtvis medför en försening i
arbetet med saneringarna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden informerade om andra
alternativ till blästring som inte är lika kostsamma men innebär mer arbete, såsom
skrapning/slipning och färgbortagningsprodukter.
Alla båtklubbar har efter tillsynsbesöket genomfört en markundersökning enligt
miljö- och hälsoskyddsenhetens anvisningar. Analyssvaren visar att alla båtklubbar
utom en överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKN) på parametrar som koppar, zink, bly och tennorganiska föreningar.
Dessa ämnen är stark kopplade till båtbottenfärger, där färger med tennorganiska
föreningar har varit förbjudna sedan 1989 och blyfärger endast är tillåtna för yrkesmässig användning. Båtbottenfärger innehållande biociderna koppar och zink är fortfarande tillåtna för båtar på västkusten och i Östersjön men är förbjudna att använda i
Mälaren.
Slutsats
Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer att sammanställa alla analysresultat från
markundersökningarna och redovisa in en särskild rapport som skickas till båtklubbarna. I rapporten kommer båtklubbarnas resultat utvärderas närmre samt restriktioner för framtida markanvändning fastställas.
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