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 Omfattas ändå på så sätt att mottagningsanordningar för toalettavfall bör finnas, vilket kan medföra
a

att sådana utsläpp minskar.
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1 Inledning

Syfte och omfattning

Syftet med denna handledning är att den ska vara ett stöd för miljökontorens tillsyn,
enligt miljöbalken, av fritidsbåtshamnar. Det är en förhoppning att handledningen ska
förenkla och effektivisera tillsynen och göra den mer enhetlig mellan kommunerna, och
att den därmed ska bidra till att miljöpåverkan från fritidsbåtshamnar i länet successivt
minskar.

Förhoppningsvis ska Miljösamverkan vid ett senare tillfälle, när handledningen varit i
bruk ett tag, kunna göra en utvärdering av hur handledningen fungerar, och av vilka
resultat tillsynen gett.

Handledningen omfattar miljö- och hälsoskyddsfrågor i olika slags fritidsbåtshamnar.
Den omfattar däremot inte miljö- och hälsoskydsfrågor som kan ha samband med
båtlivet men inte direkt rör hamnarna. Exempel på sådana frågor, som inte alls eller bara
marginellt tas upp här, är buller från båttrafiken utanför hamnområdena, vattenskoter-
frågan, störningar på fågelliv, slitage på vegetation, nedskräpning i naturen, utsläpp från
båttoaletter till sjöss och vid stränder  och störningar eller skador av svallvågor utanföra

hamnområdena. 
Naturhamnar behandlas inte på annat sätt än att de är medtagna under definitionerna av
olika slags fritidsbåtshamnar.

Bakgrund och underlag

Miljösamverkans verksamhetsplan

Utdrag ur Miljösamverkan Västra Götalands verksamhetsplan 2004:

”Fritidsbåtshamnar
Flera miljökontor har i enkäten under 2003 tyckt att det är högprioriterat område. Det
är visserligen många kommuner som inte berörs alls, men eftersom frågan är så
viktig för många kust- och sjönära kommuner har delprojektet tagits med.

Arbetet omfattar både miljö- och hälsoskyddsaspekter och huvuduppgiften blir att ta
fram ett underlag som miljökontoren sedan kan använda i sin tillsyn.

Arbetsområdet utgör en ingrediens i miljömålen Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Levande sjöar och vattendrag. Näringar, rekreation och annat nyttjande
av hav, sjöar, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. I
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det här fallet kan det bland annat handla om att anlägga spolplattor för rening av
spolvatten, hantering av kemikalier, avlopp (latrinmottagning samt avlopp från
eventuella servicebyggnader) och annat avfall. Projektgruppen får närmare avgöra
hur mycket tid som ska läggas på olika slags fritidsbåtshamnar såsom marinor,
gästhamnar och båtuppläggningsplatser.

Under 2003 arbetar Länsstyrelsen med klassificering av hamnar, som en del i arbetet
med förorenade områden. Denna kunskap kan då utgöra en del av underlaget för
tillsynen.

Miljökontorens insats: Att ta del av och använda framtaget material i tillsynen.”

Riktlinjer från 1996

Gemensamma riktlinjer för småbåtshamnar (1  togs 1996 fram av Göteborgsregionens)

kommunalförbund (GR) och Kommunförbundet Göteborgs och Bohus län.
Såvitt Miljösamverkans projektgrupp Fritidsbåtshamnar kunnat bedöma har de gemen-
samma riktlinjerna inte i så stor utsträckning blivit använda av miljökontoren i Göte-
borsgregionen och Bohuslän, men det förekommer att de används som stöd vid tillsyn
av småbåtshamnar.
De har hursomhelst varit en bra utgångspunkt och grund för här föreliggande handled-
ning, som dock tar ett vidare grepp på frågorna, och i några detaljer avviker något från
riktlinjerna från 1996.

Naturvårdsverkets branschfakta

Naturvårdsverkets branschfaktablad Småbåtshamnar (5  togs fram 1990. Det är därför i)

delvis föråldrat vad gäller bl.a. lagstiftningen, men har ändå i stora delar kunnat
användas som ett kunskapsunderlag.

Granskningar

Projektgruppen, se sid 3, har fått in synpunkter på ett koncept till denna handledning
från Sjöfartsverket, Svenska Båtunionen och Gästhamnsguiden SXK AB. Dessa
synpunkter har varit mycket värdefulla när handledningen färdigställts. Riktigt alla
önskemål som framförts har dock inte kunnat tillgodoses, och för handledningens
innehåll svarar endast projektgruppen.

Sammanfattning och läsanvisning

Handledningen är framtagen som stöd för miljökontorens i Västra Götaland tillsyn av
fritidsbåtshamnar.

Bland det som i första hand uppmärksamhet bör ägnas åt i tillsynen framhålls sjömackar
och då bl.a. om alkylatbensin tillhandahålls, rening efter spolplattor och hantering av
farligt avfall på uppläggningsplatser.



7

I ett inledande avsnitt ges en översikt över vad för slags fritidsbåtshamnar som avses,
bl.a. omfattas också vinteruppläggningsplatser och sjömackar, inte endast hamnar i
snävare mening såsom hemmahamnar och gästhamnar.

I avsnittet Miljö- och hälsoskyddsfrågor i fritidsbåtshamnar orienteras om bl.a. avfall,
föroreningar från spolplattor, utsläpp/föroreningar vid underhåll, bränslen och andra
kemiska produkter, sanitära anordningar och förorenad mark och sediment. I anslutning
till dessa texter ges i förekommande fall projektgruppens bedömning av frågorna,
exempelvis försiktighetsmått, i rutor med rubriken ”Projektgruppen anser”. Dessutom
finns ett sammanfattande schema i bilaga 1, över hur en del av dessa frågor bör be-
dömas i olika slags fritidsbåtshamnar.

Under rubriken miljökontorets tillsyn ges råd om tillsynen, inklusive viktiga ”kringaktivi-
teter” såsom samråd med andra myndigheter, information m.m. Här ges också förslag
på prioriteringar av tillsynen. 
Tillsynen handlar således inte enbart om inspektioner, utan i hög grad också om
information till berörda.

Till stöd för tillsynen finns också en inspektionschecklista i bilaga 3.

Kort orientering ges också om lagstiftning och miljömål.

Sist, före bilagorna, finns upplysningar om var man hittar mer kunskap och information,
och en litteratur- och referenslista.
Hänvisning till denna referenslista görs med upphöjd siffra inom parentes, i såväl
handledningstext som bilagor.



 Naturligtvis kan inte alla hamnar enkelt hänföras till endast en kategori, och det kanske också finns
b

varianter som inte beskrivs här. Alla, eller de allra flesta, bör ändå kunna hänföras till en eller flera av

dessa kategorier.
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2 Fritidsbåtshamnar, en översikt

Definition enligt Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar
(SJÖFS 2001:13): 

Fritidsbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge
service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser.

Fritidsbåtshamnar enligt definitionen i SJÖFS 2001:13 omfattar dock inte alla de
kategorier vi tar upp här, och som räknas upp nedan, utan endast hamnar i mer snäv
bemärkelse, bl.a. hemmahamnar och gästhamnar, men inte t.ex. vinteruppläggningsplat-
ser.

Olika kategorier fritidsbåtshamnar

Som fritidsbåtshamnar räknar vi:

• Gästhamnar

• Hemmahamnar

• Anslutningshamnar

• Upptagnings- och sjösättningsplatser

• Vinteruppläggningsplatser

• Småbåtsvarv med service/reparation och/eller vinterförvaring. (Båttillverka-
re/produktionsvarv räknar vi inte in i begreppet)

• Sjömackar

• Naturhamnar

Här ges en kort översikt över de olika kategorierna.b

Olika miljö- och hälsoskyddsfrågor i hamnarna tas närmare upp i avsnitt 3.

Gästhamnar

Gästhamnar kan vara kommunala eller drivas av båtklubb eller i privat regi.
I gästhamnarna finns, förutom korttidsuthyrning (dygn) av bryggplatser ofta servicein-
rättningar som toaletter, avfallsmottagning m.m. och kommersiell service i form av t.ex.
drivmedelsförsäljning, kiosk, servering.
Gästhamnar kan vara separata anläggningar, eller finnas som en del av en hamn som
också inrymmer en hemmahamn.

Med gästhamn kan kanske jämställas, utan att de uttryckligen benämns gästhamn, större
båtklubbshamnar som inte är hemmahamnar, t.ex. klubbhamn på klubbholme.
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Hemmahamnar

Hemmahamnar är avsedda
för permanent förtöjning,
d.v.s. hamnar där varje
bryggplats disponeras av
en båtägare under båtsä-
songen. Hemmahamnar
kan vara båtklubbshamnar,
kommunala småbåtsham-
nar, kommersiella marinor
m.m.
Hemmahamnars utrustning
varierar mycket, vilket inte
alltid har samband med
hamnens storlek. Även
relativt stora hamnar kan
ibland vara tämligen fria
från serviceanordningar, medan andra kan ha exempelvis elförsörjning, vatten, avfalls-
mottagning, toaletter och även kommersiell service.

Anslutningshamnar

Anslutningshamnar är sådana som främst används av båtägare som är beroende av båt
för att nå sitt fritidsområde. Oftast endast ett antal bryggplatser utan några serviceanord-
ningar.

Upptagnings- och sjösättningsplatser

Dessa kan finnas som en del av övriga kategorier, eller vara separata anläggningar.
De kan vara utrustade med exempelvis ramp för trailers, fast kran, mobil kran eller
andra anordningar för att sjö- och torrsätta båtar, och även förflytta dem inom området.

På platsen sker ofta renspolning med högtryckstvätt av båtbotten direkt efter upptag-
ningen. Detta kan ske på en spolplatta, med eller utan anslutning till någon form av
reningsanläggning, eller direkt på marken. 

I samband med sjösättning kan i viss utsträckning förekomma bottenmålning (ett sista
skikt läggs på, eller delar av skrovet som varit oåtkomliga under uppallningen på
vinteruppläggningsplatsen får sig en behandling).
Försäljning av båtbottenfärg m.m. sker ibland i verksamheter knutna till upptagnings-
platser.

Vinteruppläggningsplatser

Vinteruppläggningsplatser kan som hemmahamnar ha många olika huvudmän. De kan
finnas i anslutning till hemmahamn eller småbåtsvarv (vara en del av dessa), eller ligga

Bopallens gäst- och hemmahamn på Nord-Koster. Foto: Christina
Holmberg-Westby
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separat. Vinteruppläggningsplatser kan också finnas långt från hav och sjö, det tycks ha
blivit vanligare på senare år att uppläggningsplatser ordnas i inlandet. 

Vinteruppläggningsplatserna är oftast
viktiga att ha tillsyn över, eftersom
det i allmänhet är här som båtägaren
rustar och reparerar sin båt. Slipning,
målning, plastreparationer, byte av
batterier och oljor m.m. är exempel på
aktiviteter som kan sprida förorening-
ar eller ge upphov till avfall. Renspol-
ning av båtbotten, efter upptagning
kan ibland också ske här, om det inte
gjordes vid platsen för upptagningen.

Vinteruppläggningsplatser kan bestå
av bara en bit mark som upplåts till
båtägarna, där de själva får ordna med
täckning av båtarna, till hallar för in-
omhusförvaring, och många varianter
däremellan. 

Uppläggningplatser i inlandet utan
anknytning till annan båtverksamhet
kan det kanske vara lätt att förbise,
men även de bör ägnas tillsyn, eller i
vart fall inventeras för att bedöma
tillsynsbehovet. Slipning, målning och andra rustningsaktiviteter kan ju också förväntas
förekomma på många av dessa.

Småbåtsvarv

Så som angavs ovan räknar vi till den-
na kategori småbåtsvarv med servi-
ce/reparation och/eller vinterförvaring.
Däremot omfattas inte båttillverka-
re/produktionsvarv, och inte heller
separata serviceverkstäder för båtmo-
torer, riggverkstäder eller liknande.
Sådana anläggningar behöver förvisso
också i allmänhet tillsyn av miljömyn-
digheterna, men det är mer att jämföra
med tillsyn av industrier och verkstä-
der.

Vinteruppläggningsplatser i Åmål och Mariestad. 
Foto: L Lind

Småbåtsvarv, med mobil upptagningskran. Foto: L Lind
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På småbåtsvarven förekommer ofta, bland annat, samma aktiviteter som på
upptagnings- och sjösättningsplatser och vinteruppläggningsplatser.

Försäljning av båtbottenfärg m.m. är vanlig på småbåtsvarv.

Sjömackar

Med sjömackar avser vi drivmedelsförsäljning vid vattnet, där båten kan tankas direkt. 
Sjömackar kan finnas på pontoner som innehåller bränslecisternerna, eller så finns
cisternerna i land, i eller ovan mark.
Man kan räkna med att alla sjömackar tillhandahåller åtminstone en kvalitet vardera av
diesel och bensin från pump. Oftast finns även butik med försäljning av tvåtakts- och
andra smörjoljor m.m.
Utsläpp i samband med läckage eller haveri, och spill i samband med tankning är
exempel på miljörisker i verksamheten. Se vidare Bilaga 5.

En särskild fråga att uppmärksamma på sjömackar är om alkylatbensin tillhandahålls
från pump, och även att miljöanpassade tvåtaktsoljor säljs.

Försäljning av båtbottenfärg m.m. sker på vissa sjömackar.

Naturhamnar

Naturhamn är en plats som genom sitt läge och naturliga utformning inbjuder till besök
och förtöjning och därför ofta utnyttjas som utflyktsmål eller som stödpunkt vid
långfärder. Även om de flesta naturhamnar saknar alla sorters anläggningar kan ibland
enkla förtöjningsanordningar förekomma. På vissa mer frekventerade ställen kan också
finnas sopmajor och torrtoaletter, det gäller särskilt inom naturreservat.

Tillsyn av naturhamnar omfattas inte av denna handledning.

Sjömacken i Stenungsund. Här finns också alkylatbensin. Foto: L Lind
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Miljöklassning. ”Blå Flagg” och ”Gästhamnsguiden”

Blå flagg

Genom ”Blå Flagg” finns en sorts miljöklassning av fritidsbåthamnar. Hamnar som
erhåller Blå Flagg uppfyller vissa kriterier som
fastställs av Foundation for Evironmental Educa-
tion (FEE). Systemet handhas i Sverige av stiftel-
sen Håll Sverige Rent, och förekommer i ett tjugo-
tal länder.

Att en hamn saknar Blå Flagg behöver inte nödvän-
digtvis innebära att den är miljömässigt sämre än
en som har utmärkelsen, eftersom Blå Flagg är
frivilligt. 
Kriterierna (4  innebär krav på miljöutbildning och)

information, miljöledning, vattenkvalitet samt sä-
kerhet och service. Kriterierna är både obligatoris-
ka och vägledande. Alla miljö- och hälsoskyddsfrå-
gor som tas upp i denna handledning omfattas inte
av kriterierna för Blå Flagg. 
Blå Flagg utdelas årligen och gäller enbart för en
säsong. Kontrollbesiktningar av hamnen görs varje
år av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Blå Flagg finns också för badstränder, och det finns även en individuell Blå Flagg för
båtägare.

Gästhamnsguiden

En annan miljöklassning är Gästhamnsguidens(8 . Gästhamnar anslutna)

till Riksföreningen Gästhamnar i Sverige betygssätts obligatoriskt i
Gästhamnsguiden. Betygssättning på en femgradig skala görs för vart
och ett av följande områden: 1 Säkerhet, 2 Miljö, 3 Toaletter, 4 Dusch-
ar. Kriterierna för betygssättning av miljö är under revidering 2005.

Vad finns i länet?

Självfallet finns alla de ovannämnda kategorierna av hamnar i länet.
Följande kommuner i Västra Götalands län ligger så till vid kusten, Vänern, Vättern,
Göta älv, Göta kanal eller Dalslands kanal att mer eller mindre omfattande båtliv och
småbåtshamnar bedöms finnas:
Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund,
Kungälv, Öckerö, Göteborg, Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Åmål,
Bengtsfors, Dals-Ed, Lidköping, Götene, Mariestad, Gullspång, Töreboda, Karlsborg,
Hjo.

Blå Flagg. Foto: Håll Sverige Rent 

Skylt i betygssatt

gästhamn
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Det är 27 kommuner. Därtill förekommer säkert båthamnar i andra större sjöar i några
av de övriga 22 kommunerna i länet.

Antalet fritidsbåtshamnar i länet är inte känt, men det rör sig om flera hundra. 

Här är några exempel som illustrerar omfattningen:
Vid länsstyrelsens inventering, med sikte på förorenad mark, har bara vid kusten men
exklusive Göteborg, samt en bit av Göta älv och delvis Vänern ca 240 fritidsbåtshamnar
(inklusive uppläggningsplatser m.m.) registrerats.

Antalet gästhamnar i de delar av Vänern och Dalslands kanal som ligger i länet (7  är ca)

30. Svenska Kryssarklubbens Gästhamnsguide (8  listar 72 gästhamnar för området)

”norra västkusten”, och av dem som förs till ”södra västkusten” finns ca 20 i vårt län.
Därtill finns en del gästhamnar i Göta Kanal, Göta älv och Vättern.
Totalt alltså en bra bit över 100 gästhamnar i länet.

Tjugofyra fritidsbåtshamnar i länet har Blå Flagg 2004. 

Luft i Väst genomför en inventering av småbåtshamnar i länet, med avsikten att kunna
få fram uppgifter om luftföroreningar från båtlivet. Inventeringen är inte sammanställd
när detta skrivs.

Västra Götalands län. ”Båtkommunerna” markerade med grön färg.
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3 Miljö- och hälsoskyddsfrågor i fritidsbåtshamnar

Sammanfattande schema för bedömning

Nedan ges under några olika rubriker en kort orientering om olika miljöfrågor i
hamnarna, och lämpliga eller möjliga försiktighetsmått för att undvika miljöpåverkan
och störningar.
I bilaga 1 finns ett sammanfattande schema som stöd för några bedömningsfrågor. Det
omfattar inte alla miljöfrågor som tas upp i det följande. 
Schemat är en vidareutveckling av tabellen som finns i riktlinjerna från GR och
Kommunförbundet Göteborgs och Bohus län 1996 (1 .)

Utsläpp/föroreningar vid båtupptagning 

I samband med upptagningen inför vinteruppläggning renspolas botten på de flesta
båtar, oftast med högtryckstvätt. Syftet är att få bort smutsbeläggningar och påväxt av
havstulpaner, alger m.m. Vid spolningen lossnar också en del av bottenfärgen. Ett
förorenat spolvatten uppstår därigenom.

Spolning sker vanligen i direkt anslutning till upptagningsplatsen, men det förekommer
även att den görs efter transport av båten till uppställningsplatsen, eller på någon
tvättplats som passeras på vägen dit. 

Trailertransporterade båtar har blivit allt vanligare på senare år. Dessa båtar sjösätts och
tas upp via ramper, många gånger per säsong. I samband med upptagningarna kan
renspolning förekomma.

Spolplatta och rening av spolvatten

I såväl Naturvårdsverkets Branschfakta Småbåtshamnar(5  som SBUs Båtlivet och)

miljön(2  anges att renspolning bör ske på spolplatta ansluten till en reningsanordning.)

Reningsanordningar som nämns
i dessa är slamavskiljare eller
sandfilter. I Gemensamma rikt-
linjer för småbåtshamnar (1  an-)

ges att spolplatta med sla-
mavskiljare och ytterligare re-
ning av spolvattnet bör krävas
där båtar tas upp och bottenspo-
las.

Projektgruppen har gjort en
översiktlig inventering av före-
komsten av spolplatta med re-
ning. De spolplattor som är an-
lagda under senare år har ofta för-
setts med sedimentationsavskilja-

Projektgruppen studerar en spolplatta i Sunnanå hamn, Mellerud.
Foto: L Lind
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re. Få anläggningar har någon efterföljande rening. I Sandö hamn, Kungsbacka kom-
mun, finns ett sandfilter som slutrening.

Projektgruppen anser

Att spolplatta ska finnas, och att rening efter denna också ska finnas, bör vara ett
grundkrav för de flesta upptagningsplatser. På mindre upptagningsplatser får en
bedömning göras från fall till fall. En bedömning från fall till fall får också göras av om
spolplatta med rening bör finnas vid sjösättnings- och upptagningsramper.

I bilaga 4 redovisas förslag på lämplig utformning av rening vid spolplatta.

Utsläpp/föroreningar vid underhåll, reparation och vårrustning

Dessa aktiviteter sker huvudsakligen på småbåtsvarv och på vinteruppställningsplatser.

Projektgruppen anser

När det gäller småbåtsvarv är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att tillräckliga
försiktighetsåtgärder vidtas. 

På vinteruppställningsplatser där det huvudsakligen är de enskilda båtägarna som utför
arbetena bör den som ansvarar för uppställningsplatsen (båtklubb, kommun eller privat
verksamhet) betraktas som verksamhetsutövare och ansvara för att båtägarna upplyses
om och uppmuntras att vidta försiktighetsåtgärder. Exempel på sådana ges nedan.

Slipdamm m.m.

Slipdamm (färg, plast, metall m.m.)
och flagor från skrapning kan både
spridas till luften(blåsa iväg) och falla
ner på marken. Det sistnämnda är tro-
ligen det större problemet, då det suc-
cessivt bidrar till att bygga upp en
markförorening på platsen.

Slipmaskiner med sug för slipdamm
bör användas. Inbyggd dammsugare
finns numera ofta också på enklare
hobbymaskiner och det är därför rim-
ligt att uppmuntra till att sådana an-
vänds av enskilda båtägare. Dammet
från slipmaskinens dammuppsam-
lingspåse (eller från ansluten dammsu-
gares behållare om sådan används) bör Vårrustning på uppställningsplats i Mariestad. Foto: L Lind



16

normalt betraktas som farligt avfall. Allt slipdamm är inte farligt avfall, men det kan
vara svårt att särskilja för båtägaren.

Andra alternativ kan vara: Användning av färgborttagningsmedel med efterföljande
renskrapning. Ger ett kladdigt, lätt uppsamlingsbart avfall (farligt avfall).

Marktäckning med plast vid större slip- och skrapningsarbeten för att kunna samla upp
avfallet.

Utsläpp, spill och avfall från målning och plastarbeten

Lösningsmedelsavgång till luften från målnings- och plastarbeten på verksamheter av
detta slag bedöms inte vara så omfattande att det kan jämföras med t.ex. industriella
utsläpp, men åtgärder ska naturligtvis vidtas för att förhindra onödig avdunstning.
Lösningsmedelsrester ska inte tillåtas stå och avdunsta, utan förvaras i kärl med lock.

Spill av färg och lösningsmedel bidrar till att bygga upp markföroreningen på platsen.
Arbetet ska bedrivas så att spill minimeras.
Rester av färg, lösningsmedel, penseltvätt m.m. får inte slås ut på marken, utan ska
lämnas som farligt avfall. 

Batteribyten

I fritidsbåtar finns ofta både startbatteri och andra
batterier av samma typ (blyackumulatorer) för belys-
ning m.m. Batterierna är när de är utslitna och ska
bytas ut farligt avfall p.g.a. sitt innehåll av syra och
bly. Gamla batterier får inte bli stående i båtskjul, på
marken m.m. där de riskerar att frysa sönder och läcka
(ett välladdat batteri i gott skick fryser däremot inte
sönder och kan sitta kvar i båten över vintern). Utbyt-
ta batterier ska alltså omedelbart placeras i miljöbo-
dens eller motsvarande kärl för blyackumulatorer.

Byte av olja och oljefilter

Oljefilter på motorer, motorolja och olja i växelhus, drev, backslag m.m. byts regelbun-
det. Dessa byten torde oftast ske på vinteruppställningen, mindre ofta under båtsäsong-
en.
I samband med byte är risken för spill uppenbar, och kärl för att samla upp droppande
spill ska alltid användas.
All förbrukad olja, oljefilter och uppsamlat spill är farligt avfall.

Batterier i miljöbod, dock inte i

särskilt kärl. Foto L. Lind



 Det förekommer i och för sig även, men är mindre vanligt, luftkylda motorer i båtar.
c
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Motorkonservering och kylarvätskor

Båtmotorer kyls med vatten, precis som bilmotorer . Men det finns två system förc

båtar: Dels direktkylning med sjövatten som sugs in och pumpas runt i motorns
kylkanaler och sedan går ut i sjön, dels s.k. sötvattenkylning. Vid sötvattenkylning finns
ett slutet kylsystem med sötvatten, detta system kyls via värmeväxlare av sjövatten som
sugs in och efter passage av värmeväxlaren går ut i sjön.

Båtar med sötvattenkylning har precis som bilmotorer köldskyddsmedel, glykol, i
kylarvattnet. Detta står normalt kvar i sötvattenkretsen under vintern. 

I båda typerna sker oftast en motorkonservering efter upptagningen. För båtar med
direktkylning av hela kylsystemet, för båtar med sötvattenkylning av sjövattendelen av
kylsystemet. 
Konserveringen går till så att en vätska med en blandning av köldskyddsmedel (glykol)
och konserveringsmedel som ska skydda mot korrosion körs igenom systemet några
gånger. Konserveringsvätskan ska sedan samlas upp. Kvar i systemet blir beläggningar
på systemets ytor och rester i fickor m.m. Detta går ut till omgivningen, i sjön, när
motorn startas första gången på våren.

Det finns mobila aggregat för konservering där konserveringsvätskan återförs till en
tank.

Uppsamlad, förbrukad konserveringsvätska är farligt avfall.

Bränslen, smörjmedel, bottenfärger och andra kemikalier

Produktval avseende bränslen och oljor m.m.

Drivmedelskvalitet, alkylatbensin m.m.

Båtmotorer drivs med bensin eller diesel. (Elmotorer, anslutna till blyackumulatorer,
förekommer i begränsad omfattning, främst vid sportfiske).
Inombordsmotorer är bensinmotorer av 4-taktstyp eller dieselmotorer.
Utombordsmotorer är bensinmotorer av 4-takts eller 2-taktstyp. Merparten av utombor-
darna är (ännu) traditionella 2-taktsmotorer med dålig förbränning. Från sådana motorer
går mellan 20 och 30 % av bränsleblandningen oförbränd rätt ut i vattnet.
För att minska miljöpåverkan av dessa utsläpp bör alkylatbensin användas i dessa
motorer. Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett
inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater eller olefiner.
För mer information se www.gronkemi.nu under Alkylatbensin.

För att alkylatbensinen ska få den användning som behövs av miljöskäl är det angeläget
att alkylatbensin kan tankas från pump på sjömackarna, eftersom alkylatbensin på dunk

http://www.gronkemi.nu


 Separatsmörjning, där oljan fylls i en separat tank i stället för att blandas i bränslet finns också,
d

särskilt på större och på nyare utombordsmotorer. Även i dessa kommer dock en stor andel av oljan att gå

med avgaserna ut i vattnet.

 Spillolja som kan innehålla bensinrester betraktas dock normalt som brandfarlig vara klass 1.
e

18

är väsentligt dyrare. När detta skrivs i november 2004 finns i Västra Götalands län
endast sex sjömackar som tillhandahåller alkylatbensin från pump.

Oljor m.m.

För 2-taktsmotorer finns miljöanpassade motoroljor. Det är oljor som har bedömts av
projektet Grön Kemi. Eftersom oljorna i traditionella 2-taktsmotorer blandas direkt i
bränslet (vanligen 1 - 2 % inblandning) kommer också som beskrivits ovan för bränslet
en stor del av motoroljan att gå ut i vattnet . Särskilt för 2-taktsmotorer är det alltsåd

angeläget att miljöanpassade oljor används.
För mer information se www.gronkemi.nu under Alkylatbensin.

Hydrauloljor kan förekomma i viss utsträckning på en del båtar. Smörjfetter i de flesta.
Också för dessa produkter finns miljöanpassade alternativ att tillgå.

Projektgruppen anser

Alkylatbensin från pump bör finnas på minst en sjömack i varje ”båtkommun”. Miljöan-
passade oljor bör finnas på varje försäljningsställe.

Hantering av bränslen, oljor m.m. Krav, skyddsåtgärder, sanering.

Utöver bensin och diesel förekommer också bl.a. fotogen och gasol för kök och värmare
i båtar. Även T-sprit och liknande används för enklare campingkök.

I de flesta fall krävs för hantering av dessa ämnen på en sjömack, i butik eller liknande
tillstånd till hantering av brandfarlig vara enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter
SÄIFS 1995:3. Det kan även gälla förvaring av lösningsmedelsrester, oljor m.m. i en
miljöstation, beroende bl.a. på mängder.
Byggnadsnämnden (eller motsvarande) är tillståndsgivare, och räddningsnämnden (eller
motsvarande) är tillsynsmyndighet.

För viss, ur brandsynpunkt mindre riskabel, förvaring av brandfarlig vara gäller
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24. I korthet är det diesel, eldningsolja och
spillolja  som omfattas, i vissa volymer och i vissa typer av förvaring.e

Inom skyddsområde för vattentäkt krävs invallning av cisterner m.m. Även i andra fall
är invallning ett rimligt försiktighetsmått.

Se vidare om dessa frågor i Miljösamverkans Cisterntillsynshandledning (12  som)

orienterar både om regler och försiktighetsmått i övrigt. I dess bilaga 10 finns Miljö-
samverkan Västra Götalands policy för krav på förvaring av kemikalier.

http://www.gronkemi.nu


 Med T-koja (”tankningskoja”) avses en gallerdurk placerad ovanpå ett uppsamlingstråg, och med
f

nederbördsskydd. Brandskyddsaspekten måste beaktas vid utformningen av T-kojor.
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För att motverka bränslespill i samband med tankning, särskilt av utombordartankar
som då lyfts upp på bryggan bör sjömackar ha s.k. T-kojor  eller motsvarande anordningf

som tanken placeras på under påfyllningen.

Risk för spill och utsläpp i samband med tankning, olyckor m.m. finns alltid. I fritids-
båtshamnen bör därför finnas utrustning och material för att ta hand om sådant. Vid
större utsläpp får man räkna med att räddningstjänsten ordnar med länsor m.m., men
finns möjlighet att med utrustning på plats snabbt ta hand om mindre utsläpp både på
land och i vattnet kan mycket vara vunnet både ur ekonomisk och miljömässig syn-
punkt.

Se vidare om skyddsåtgärder i bilaga 5, Tankningsplatser för fritidsbåtar.

Exempel på utrustning: 

Barkpulver eller liknande produkt för att suga upp olje- och bränslespill såväl på vattnet
i hamnbassängen som på land.

”Absorptionskorvar” och dukar avsedda att suga upp oljespill i båtarnas slagvatten finns
på marknaden (se bild på sid 25). Det kan vara lämpligt att hamnen kan tillhandahålla
(sälja) sådana till båtägarna.

Projektgruppen anser

Närheten till vattnet bör alltid innebära att lagring av bränslen och oljor i cisterner i
fritidsbåtshamnar innebär särskilda risker. Dessa cisterner bör därmed i enlighet med
Miljösamverkans policy vara inom invallning. Även befintliga cisterner bör invallas.

Sjömackar bör ha anordningar för att samla upp spill som kan uppstå vid påfyllning av
utombordartankar.

I alla typer av fritidsbåtshamnar bör finnas någon utrustning för att ta hand om spill av
oljor m.m. Omfattningen av vad som bör finnas måste bedömas från fall till fall.

Båtbottenfärger

Översikt

Sammanfattning av information på Kemikalieinspektionens webbplats www.kemi.se:

Båtbottenfärger, antifoulingprodukter, används för att hindra att alger, musslor och
havstulpaner sätter sig fast på båtskrovet. 

http://www.kemi.se:


 En oroande indikation på detta är att de tennorganiska föreningarna ökat i musslor på samtliga
g

stationer enligt den senaste stora kustundersökningen via Bohuskustens Vattenvårdsförbund (analyser från

2001).
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Båtbottenfärger som tar bort påväxten på kemisk väg måste godkännas som bekämp-
ningsmedel av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas. Det behöver
däremot inte de färger som tar bort påväxten på fysikalisk väg.

Flera av de ämnen som använts för att förhindra påväxt har visat sig vara skadliga även
för andra vattenlevande växt-och djurarter. Reglerna för båtbottenfärger har därför
successivt skärpts för att skydda vattenmiljön. 

Tennorganiska föreningar och diuron har förbjudits. Färger som har ett högt läckage av
koppar godkänns inte. Färger som innehåller koppar, irgarol och isotiazolin får bara
användas under vissa förhållanden.

I godkännandet av antifoulingprodukterna framgår om de är avsedda för fritidsbåtar
eller för yrkesmässig användning på fartyg. De för fritidsbåtar hör till behörighetsklass
3, de för fartyg till behörighetsklass 1 eller 2.

Antifoulingprodukter för fritidsbåtar är endast godkända för att användas på båtar med
”huvudsaklig fart” på västkusten, förutom en produkt som är godkänd också för
ostkusten. Inga av dem får användas på båtar för huvudsaklig fart i sötvatten.
Inga antifoulingprodukter är godkända för båtar med egenvikt under 200 kg.

Risker i samband med fritidsbåtshamnar

Genom läckage direkt från båtarna när de ligger i vattnet påverkas miljön i hamnen.
Koncentrerade utsläpp kan dessutom ske vid upptagningen på hösten då båtarna spolas
rena. Slipdamm och färgskrap innehållande antifoulingfärg kan bidra till markförore-
ning på vinteruppläggningsplatsen.
I inlandshamnarna i länet bör problemen vara mindre eftersom medlen inte är tillåtna
här. En del båtar med hemmahamn i inlandet kan dock användas större delen av
säsongen på västkusten och därför målas med antifoulingfärg. Otillåten användning kan
naturligtvis inte heller uteslutas.

Otillåten användning

Ett speciellt problem som verkar vara stort är att båtägare på olika sätt kommer över
båtbottenfärg som inte längre är godkänd alls, eller bara är godkänd för fartyg . När såg

sker ökar naturligtvis miljöpåverkan betydligt.
Det förekommer också att färger som bara är godkända för västkusten används på
ostkusten eller i sjöar. 

Det är en viktig uppgift för såväl myndigheter som båtklubbar m.fl. att genom informa-
tion och kontroller tillse att sådan otillåten användning upphör.



 En deltagare i projektgruppen. "testade" båtsäsongen 2004 med att helt giftfri bottenfärg. Båten var
h

en 6,5 meters plastad bohusjulle. Den sjösattes en vecka före midsommar och togs upp i kran för

högtryckstvätt av botten i slutet av juli, slutet av augusti, i slutet av september samt i mitten av oktober.

Vid varje tillfälle hade det vuxit en hel del grönalger samt en del havstulpaner, mer längre fram på

säsongen. Båtbotten gick att få ren, vid tvättningstillfällena, med högtrycksspolning och ibland lite

skrapning. Projektdeltagarens slutsats av detta mycket intressanta försök var att om båten tagits upp ca var

tredje vecka så skulle rengöringsbehovet varit minimalt.
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Möjlighet till båttvätt under säsong och andra alternativ

Ett alternativ till att använda giftiga båtbottenfärger kan vara att tvätta båten några
gånger under säsongen. 

Det kan ske i en speciellt anlagd båttvätt i sjön. I Sverige finns bara få sådana tvättar
och ännu ingen i vårt län. 

Båtar som har målats med giftfärg bör inte köras i en sådan tvätt, såvida inte tvätten är
försedd med rening. I annat fall kan det bli ett kraftigt utsläpp av de giftiga substanserna
i färgen.

Ett annat sätt är upptagning och högtrycksspolning på land. Det finns vanligtvis ett
flertal upptagningskranar med tillgång till högtryckstvätt i varje kommun .h

Många båtägare har endast i sina båtar en kort tid, från strax före semestern till några
veckor efter densamma. För dessa båtägare med båtar i storleksklassen 4 - 8 meter är
kranupptag och högtryckstvätt ett bra "giftfritt" alternativ.

Produktutveckling av giftfria bottenfärger som är effektiva mot beväxning pågår, men
ännu finns inga helt effektiva produkter på marknaden.

Andra alternativ kan vara att ta upp båten på land när den inte används, det kan i vart
fall vara tillämpligt för båtar som kan tas upp med vinsch, trailer eller på annat enkelt
sätt, eller att återkommande lägga båten i sötvatten (där är beväxningsproblemen helt
obetydliga och de marina organismerna dör).

Projektgruppen anser

Det är viktigt att båtbottenfärgernas negativa effekter för livet i hav och sjö blir kända. 

Informationsvägar är dels massmedia och dels direkt till bryggföreningar,

båtklubbar m.fl. 

Båtägare bör informeras om alternativ såsom möjligheten till giftfri bottenmålning med
båtupptag och avspolning några gånger per sommar.

Småbåtsvarv, marinor, färghandel och andra försäljningsställen för båtfärger bör
informeras via bl.a. massmedia att oanmälda inspektioner kommer att ske. Inspektioner
bör sedan göras oanmält under försäljningssäsongen mars- juli för att kontrollera att
endast godkänd båtbottenfärg saluhålles.
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Buller, damm, lukt och andra störningar

Störningar av de slag som nämns i rubriken är i allmänhet sannolikt inte så omfattande.
När de förekommer kan de vara svåra att åtgärda. I eventuella svåra fall av t.ex.
bullerstörning från slipning m.m. på uppläggningsplatser nära bostäder kan det kanske
vara möjlighet att ansvariga för hamnen inför ordningsregler som begränsar verksamhe-
ten till vissa tider. Vid behov borde föreläggande om det med stöd av miljöbalken vara
möjligt.

Bullerstörningar från själva båttrafiken kan förekomma i livligt trafikerade hamnar. Om
hastighetsbegränsning inte redan är införd i området kan det vara en möjlig lösning.
Hastighetsbegränsning beslutas av Länsstyrelsen med stöd av sjötrafikförordningen
(SFS 1986:300). Möjligen kan också lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordnings-
lagen användas, det anges i vart fall i Naturvårdsverkets branschfakta (5 . Där anges)

också att hälsoskyddslagen kan användas, vilket numera motsvaras av miljöbalken. På
vilket sätt ett ingripande mot båtbuller med stöd av miljöbalken skulle kunna ske har
projektgruppen inte utrett.

Projektgruppen anser

Viktigast är nog att beakta risker störningar i samband med nyanläggning, d.v.s. tillse
att lokaliseringen blir lämplig.

Toaletter och andra sanitära anläggningar

Tillgång till toaletter

I Naturvårdsverkets numera upphävda allmänna 86:5 (6  anges följande om vad som bör)

finnas av toaletter:
Toaletter Urinoarer

Hemmahamn upp till 70 båtplatser 2 -

därutöver 1 per 150:e båtplats Ja

Gästhamn upp till 50 båtplatser 2 Ja

därutöver 1 per 25:e båtplats -
Vid hamnar för mindre fritidsbåtar anordnas minst en toalett

Andra serviceinrättningar

Duschar, omklädningsrum, matlagnings- och diskutrymmen m.m. kan finnas i främst
gästhamnar. 

Ur miljömyndigheternas perspektiv är det inget att bevaka att sådant finns tillgängligt.
Men när de finns ska de skötas så att god hygienisk standard upprätthålls.



23

Projektgruppen anser

Behov av toaletter måste bedömas från fall till fall. Dock bör toaletter alltid finnas i
gästhamnar, och oftast även i hemmahamnar.

När toaletter bör finnas kan ovanstående tabell vara till stöd för att bedöma ungefär
vilka antal som kan behövas. 

Toaletter och andra serviceinrättningar bör, när de finns, kontrolleras avseende skick
och hygienisk standard i samband med att fritidshamnen inspekteras.

Avfall

Avfallsslag i båthamnar

För fritidsbåtshamnar kan det vara praktiskt att göra en indelning i följande avfallsslag.
Indelningen har gjorts mer från praktisk än juridisk synpunkt. 
Under varje avfallsslag anges vad som avses (vad), i vilka slags fritidsbåtshamnar det
uppkommer (var) och ges några upplysningar om vad som kan behövas för en bra
hantering (anordningar). 
Viktiga kompletterande upplysningar ges sedan i det följande avsnittet Rutiner och
ansvar för avfallshanteringen.

Farligt avfall

Vad

Vanligt förekommande farligt avfall i fritidsbåtshamnar är följande

• Färg.

• Lösningsmedel.

• Spillolja (motorolja, växelhusolja, backslagsolja m.fl. oljor).

• Batterier (främst vanliga blyackumulatorer typ startbatteri och liknande), men
även småbatterier.

• Konserverings- och frostskyddsmedel för motorernas kylsystem.

• Elavfall (allt elavfall bedöms inte som farligt avfall, men det är knappast realis-
tiskt att avfallslämnarna ska klara av en sortering på plats varför de bör ha
möjlighet att lämna allt elavfall i en behållare).

• På båtupptagningsplatser med spolplatta och rening ska avskiljt slam, förbrukade
filter/filterrens också bedömas som farligt avfall (Se bilaga 4).

• Båtarnas slagvatten, det vatten som samlas under durken, är ibland förorenat av
olje- och bränsleläckage.



 Krav på tillstånd till hantering av brandfarlig vara kan gälla för boden. Se under Hantering av
i

bränslen, oljor m.m. sid 18.

 Ur informationsblad från Svenska Brandskyddsföreningen (på 
j

www.svbf.se): ”Lämna aldrig trasor

innehållande linolja eller andra vegetabiliska oljor i brännbar miljö. Efter avslutat arbete bör trasorna

brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock. Efter några dygn kan trasan kastas .”
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Var

Farligt avfall av dessa slag, utom avfall från spolplatta, uppkommer främst på vinterup-
pläggningsplatser och småbåtsvarv, men kan i viss mån också förekomma på andra
kategorier.

Anordningar

Bod eller liknande bör anordnas. Boden ska ha tätt golv och förhöjd tröskel så att spill
och läckage inte kan rinna ut. Skilda kärl för olika avfallsslag enligt ovan bör finnas i
boden. Vid behov uppdelat på fler kategorier. Tydlig skyltning, så avfallslämnarna
lämnar rätt avfall i respektive kärl. För oljor, lösningsmedel och konserverings- och
frostskyddsmedel bör kärlen vara fat eller liknande. 
Boden bör vara väl ventilerad för att inte brandfarliga eller explosiva gaser från
färgrester, lösningsmedel och bensin (som kan finnas i spilloljan) ska ansamlas.  i

En annan brandrisk som båtägarna bör uppmärksammas på, kanske genom anslag, är
risken för självantändning av trasor, trassel m.m. som använts till träoljor (linolja,
teakolja m.fl.). Med tanke på denna risk kan sådant avfall inte läggas i soptunna för
hushållsavfall. Eventuellt kan lämpligt kärl ordnas i boden för farligt avfall.j

Några mer eller mindre bra exempel på bodar för farligt avfall. En eller flera

saknar något av detta: Tätt och invallat golv. Särskilda kärl för batterier.

Tillräcklig skyltning om vad som får läggas var. Containermodellen är

eventuellt inte tillräckligt ventilerad. Foto: L Lind

http://www.svbf.se


 Begreppet hushållsavfall enligt lagstiftningen är vidare, och omfattar exempelvis också farligt avfall
k

och grovsopor från hushåll, men sådant tas här upp under särskilda rubriker nedan.
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Avfall från rening efter spolplattor tas om hand direkt av entreprenör som utför slam-
tömning/filterbyte och ska inte behöva lagras i boden.

Slagvatten får vanligtvis pumpas ut i sjön.
Men om det finns oljespill i slagvattnet bör
skyddsåtgärder för att motverka förorening
vidtas. Ett sätt kan vara absorbenter i form
av "korvar" eller dukar som placeras i bå-
tens slag (utrymmet under durkarna). Ett
annat kan vara pumpning till mottagnings-
tank i hamn. Vid vinterupptagningen när
bottenpluggen (dyvickan) tagits ur rinner
slagvatten ut och på slutet ofta en skvätt mer
oljeblandat vatten. Denna skvätt bör samlas
upp i hink och hällas i lämpligt kärl i boden
för farligt avfall.

Hushållsavfall

Vad

Kan utgöras bl.a. av mat-
avfall, städsopor och
annat skräp som inte kan
lämnas till återvinning . k

Var

Hushållsavfall av dessa
slag uppkommer i alla
slags fritidsbåtshamnar.
De största mängderna
uppstår troligen i gäst-
hamnar och hemmaham-
nar.

Anordningar

Sopkärl (tunnor eller ställ med säck beroende på vilket system som tillämpas på orten).
Mängden avfall, och behovet av mottagningskärl kan enligt Sjöfartsverkets handbok (11)

bedömas så här: 

”För att få en utgångspunkt för uppskattning av mängden avfall som behöver lämnas kan

varje båt förutsättas medföra tre personer. En övernattningsbar båt kan anses ge upphov till

en soppåse av normalstorlek per dygn. Hur många dagars avfall som i genomsnitt behöver

lämnas per båtanlöp beror på de förutsättningar som råder i den aktuella hamnen.”

Absorbentduk som kan placeras i båtens

slag. Foto: Lars Wilke

Sopkärl i Bopallens gästhamn. Foto: Christina Holmberg-Westby



26

Grovsopor

Vad

Exempel på förekommande grovsopor:
• Trävirke från kasserade/ombyggda täckställningar, båtskjul och uppallningar. I

någon mån även rör och andra metalldelar från dessa.

• Presenningar och plastdukar från kasserade/ombyggda täckställningar och
båtskjul och från måleriarbeten m.m.

• Trä-, plast- och metallmaterial från ombyggnad och renovering av båtar eller
deras inredning. Även kasserade dynor, kapell m.m.

• Inte sällan behöver också detta uppmärksammas: Förfallna, övergivna båtvrak på
land eller i strandkanten.

Var

Grovsopor av dessa slag uppkommer på vinteruppläggningsplatser och småbåtsvarv.
Troligen bara i mycket begränsad omfattning på andra kategorier.

Anordningar

Containers eller stora sopkärl kan behövas. Viktigt att kategoriindela så att brännbart
avfall läggs i separat behållare (brännbart avfall får inte deponeras). Exempelvis kan det
vara lämpligt med en behållare
för brännbart avfall och en an-
nan för metallskrot och annat
icke brännbart avfall.

På många uppläggningsplatser
fungerar det dock i stort sett bra
och varje båtägare plockar bort
efter sig. I sådana fall kan det
vara obehövligt med anordning-
ar på platsen.

Uppkommer mycket rent trävir-
ke på platsen? Se nedan under
material till återvinning.

Båtvrak
Båtvrak bör ”lappas” av verksamhetsutövaren (d.v.s. den ansvarige för upplagsplatsen)
med en uppmaning till ägaren att inom skälig tid transportera bort vraket och lämna det
som avfall på kommunens sopstation eller motsvarande där sådant avfall kan tas emot.
Lyckas inte detta får verksamhetsutövaren ombesörja bortforsling av vraket. 

Vrak och bråte i utkant av uppläggningsplats. Foto: L Lind
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Latrin från tankar (sugtömning)

Vad

Främst lite större fritidsbåtar har oftast en uppsamlingstank för toalett-
avfallet. Detta töms (pumpas) ut i sjön, och/eller till mottagnings-
anordning i land.

Var

Behov av mottagning kan förekomma överallt med livlig trafik av lite
större fritidsbåtar. Exempelvis gästhamnar, hemmahamnar och sjö-
mackar.

Anordningar

Finns kommunalt avlopp (eller annat avlopp anslutet till reningsverk) i hamnen bör
latrintankarnas innehåll kunna pumpas direkt till spillvattenledning.
Finns inte detta bör en sluten uppsamlingstank installeras. Denna får sedan tömmas av
slamsugningsbil för transport till kommunalt reningsverk.

I båda fallen är det hamnen, inte
båten, som tillhandahåller
pumputrustningen som suger ur
båtens latrintank. Pumputrust-
ningen kan vara stationär med
fast anslutning till avlopp eller
sluten tank, eller den kan vara
mobil med slangkoppling till
avlopp eller sluten tank.

På båtarna krävs att det finns en
anslutning i däck genom vilken
tömning kan ske. Denna ska var-
a utformad enligt standarden
SS-EN ISO 8099, så att den pas-
sar de standardiserade dimensio-
nerna på hamnens pumputrustning.

Mer uppgifter om sugtömning finns i Sjöfartsverkets handbok (11)

Latrin från uppsamlingskärl (”porta-potti”)

Vad

Fritidsbåtar som inte är utrustade med en uppsamlingstank kan ha ett mindre uppsam-
lingskärl i direkt anslutning till toaletten. Detta kärl lyfts ur båten för tömning. 

Var

Behov av mottagning kan förekomma överallt med livlig trafik av fritidsbåtar. Exem-
pelvis gästhamnar, hemmahamnar och sjömackar.

Symbol för sug-

tömningsplats

Sugtömning för latrintank, som synes också avsedd för
husvagnar. Foto: L Lind
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Anordningar

En utslagsback i lämplig tömningshöjd be-
hövs. Rinnande vatten för rensköljning och
handtvätt behövs också över backen. Anslut-
ning till spillvattenledning eller sluten tank,
såsom beskrivits ovan under sugtömning.
Utslagsbacken bör placeras bakom lämpligt
insynsskydd, och helst vara skyddad från vind
och nederbörd.

Material till återvinning (producentansvarsavfall m.m.)

Vad

Här avses främst de ”vanliga” avfallsslagen som omfattas av producentansvar, d.v.s.
• Papper/tidningar

• Förpackningsavfall av papper, papp och wellpapp

• Förpackningsavfall av hårdplast

• Förpackningsavfall av mjukplast

• Förpackningsavfall av metall

Dessutom kan det finnas anledning att om mycket rent trävirkesavfall uppkommer på
platsen ordna möjlighet att samla upp det för återvinning (normalt innebär det att det
flisas och används i värmecentraler)

Var

Papper/tidningar och förpackningsavfallen uppkommer på i princip alla slags fritids-
båtshamnar.
Rent träavfall kan uppkomma på vinteruppläggningsplatser och småbåtsvarv.

Anordningar

För papper/tidningar och förpackningsavfallen ska de typer av behållare användas som
entreprenören/entreprenörerna på orten använder för dessa slags avfall. Om dock dessa
inte har/vill ha en station för dessa avfallsslag i hamnen kan hamnen naturligtvis ordna
egna behållare, som då kan ha annan utformning. 

Bra utformad och placerad utslagsback i
Sunnanå hamn. Foto: L Lind
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Ett annat sätt som kan användas vid många små och medelstora fritidsbåtshamnar är att
enbart skylta till var närmaste återvinnings-/avfallsstation ligger (gärna inom 1 km).

För rent träavfall bör en vanlig container vara det lämpligaste. Tydlig skyltning är
viktig.

Rutiner och ansvar för avfallshanteringen

Underlag till detta avsnitt är främst Regelsammanställning på avfallsområdet (10  och)

Sjöfartsverkets handbok Avfallsmottagning i fritidsbåtshamnar (11 . I den sistnämnda)

finns utförligare vägledning än vad som refererats här.

Allmänt om kommunens respektive hamnens ansvar

Det är inte kommunen utan hamnen som är ansvarig för själva mottagandet från
fartygen (båtarna) och för att tillhandahålla de anordningar m.m. som behövs. I nästa
steg, insamling och bortforsling från hamnen, är det kommunens ansvar.

Kommunen 

Genom kommunens försorg ska enligt 22 § avfallsförordningen (SFS 2001:1063)
oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen tas emot och
forslas bort från hamnarnas mottagningsanordningar. 

Hamnen

Hamnen är skyldig att ha anordningar för mottagning av avfall från fartyg (inklusive
båtar). Detta följer av lagstiftningen om åtgärder mot förorening från fartyg och regleras
för fritidsbåtshamnar närmare i Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13. 

Avgift får inte tas ut för att lämna avfallet, men hamnen får täcka kostnaderna genom
hamnavgift eller motsvarande generell avgift.

Prydlig återvinningsstation i gästhamn. Foto: L Lind



 Detta stycke enligt Regelsammanställning på avfallsområdet
l  (10

 där det dock av misstag skrivits
)

tillståndspliktig mellanlagring, vilket här rättats till anmälningspliktig.
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Skyldigheten att hålla mottagningsanordningar gäller den som tar ut avgift för hamnens
nyttjande, eller om så inte sker, fastighetsägaren. Två eller flera hamnar får ha gemen-
sam mottagningsplats, om det inte innebär olägenhet för de fritidsbåtar som har behov
av att lämna avfall. 

Fritidsbåtshamnen ska ha en avfallshanteringsplan, som ska upprättas i samråd med
kommunen. Regionala planer, som omfattar flera hamnar är tillåtet under förutsättning
att behovet av och tillgången på mottagningsanordningar specificeras
för varje enskild fritidsbåtshamn. Fritidsbåtshamnen skall utse en person för det
praktiska genomförandet av avfallshanteringsplanen. Planen ska revideras vid behov
och minst vart tredje år.

5 § 4 kap. SJÖFS 2001:13:

”Avfallshanteringsplanen för fritidsbåtshamn skall innehålla följande

uppgifter:

1. Fritidsbåtshamnens namn och adress samt vem som är utsedd enligt 4 § att genomföra

avfallshanteringsplanen.

2. Antal fritidsbåtar som är hemmahörande i hamnen och uppskattat antal fritidsbåtar som

kommer att gästa hamnen per år.

3. Uppskattning av den mängd och slag av avfall som kommer att tas emot per år från de

fritidsbåtar som använder hamnen och underlaget för uppskattningen. Hänsyn skall tas till

framtida förändringar av mängd och typ av avfall som kommer att tas emot.

4. Beskrivning av mottagningsanordningarna, vilket slag av avfall de är avsedda för och hur

stor kapacitet de har.

5. En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för de respektive avfallssla-

gen är belägna i fritidsbåtshamnen.

6. Vilken kommun eller vilket företag som tar emot eller transporterar bort avfallet.

7. Hur fritidsbåtshamnens nyttjare underrättas om hamnens mottagningsanordningar och hur

fortlöpande samråd sker med fritidsbåtshamnens nyttjare och andra berörda parter.

8. Vilka åtgärder som har vidtagits för att förenkla avfallslämningen från de fritidsbåtar som

anlöper fritidsbåtshamnen.”

Enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063) ska en hamn som inte är kommunal
meddela kommunen vilket behov som finns av avfallshämtning.

Farligt avfall

Farligt avfall som lämnas direkt från hushållen anses inte uppkomma i yrkesmässig
verksamhet. Exempel på farligt avfall som lämnas direkt från hushållen kan vara:

- farligt avfall som lämnas av klubbmedlemmarna hos båtklubbar, i fritidsbåtshamn
eller vid uppläggningsområde.(Hämtat ur den numera upphävda handboken till
förordningen om farligt avfall).

En container eller liknande hos en båtklubb där klubbmedlemmarnas farliga avfall
samlas ihop i avvaktan på borttransport är därför inte att anse som sådan mellanlagring
som är anmälningspliktig. Om båthamnen däremot har en gästhamn eller gästbrygga där
vem som helst kan förtöja och då också lämna sitt farliga avfall i hamnen är det en
anmälningspliktig mellanlagring som sker .l
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Vad ska tas emot av hamnen?

Utdrag ur inledningen till Sjöfartsverkets handbok (11 :)

”En fritidsbåtshamn ska ta emot avfall från fritidsbåtarna som använder hamnen. Behovet av

att lämna avfall ska styra omfattningen och utformningen på mottagningsanordningarna. Den

som ägnar sig åt fritidsbåtsaktiviteter ska på ett enkelt sätt kunna lämna ifrån sig avfall.

Eftersom vi är vana vid att sortera avfall i andra sammanhang är det naturligt att fritidsbåts-

hamnar tar emot sorterat avfall.

I fritidsbåtshamnar ska finnas möjlighet att lämna toalettavfall och farligt avfall om båtarna

som kommer till hamnen normalt har detta behov.

Insamling och sortering av avfall bör följa de principer som tillämpas lokalt. Material som

förpackningar, elektronikavfall m m samlas in vid anläggningar som särskilt utsedda företag

ansvarar för. Större fritidsbåtshamnar kan via kommunen träffa avtal med materialbolagen

om insamlingsplats.”

Och vidare ur samma handbok, avsnittet Att bedöma behovet av mottagning:
 ”Behovet av mottagning och insamling diskuteras med kommunen. Den slutliga bedöm-

ningen av behovet av mottagning ska redovisas i avfallshanteringsplanen.

Fritidsbåtshamnens beslut om man överhuvudtaget ska ta emot avfall och i så fall vilka sorter

ska baseras på en bedömning av behovet hos de båtar som normalt anlöper hamnen. I mindre

klubbhamnar kan man ofta genom ordningsregler bestämma att medlemmarna själva tar hem

vissa sorters avfall från sin egen båt.
......

Det är också viktigt att hamnen orienterar sig om vilka mottagningsmöjligheter som finns i

närliggande hamnar för att kostnaderna ska kunna minskas genom samarbete och delade

kostnader. Två eller flera hamnar kan komma överens om att gemensamt anordna mottag-

ning av t ex toalettavfall på ett ställe och hur detta ska finansieras.”

Och ur avsnittet Avfallstyper och material som ska återvinnas:

”Som minimum (när avfall över huvud taget tas emot) bör det finnas vanlig soptunna, d v s

behållare avsedd för hushållsavfall fritt från farligt avfall samt behållare för metallförpack-

ningar, för glasförpackningar och för småbatterier.”

Projektgruppen anser

Schemat i bilaga 1 anger vilka slags avfall som bör kunna tas emot i vilka slags hamnar.
En bedömning måste dock alltid göras i det enskilda fallet, där det bl.a. ska vägas in
vilka möjligheter till avlämning av dessa avfallsslag som redan finns i närområdet,
innan krav på nya anordningar ställs. För hamnar som omfattas av SJÖFS 2001:13 bör
avfallshanteringsplanen ha klargjort behovet. 

Tillräckliga och rätt utformade mottagningsanordningar för farligt avfall bör vara en
prioriterad avfallsfråga för alla hamnar.

Om avfallsanordningar i hamnen också i hög grad kommer att användas av andra än
”båtfolket”, exempelvis bilburna turister, kan det vara rimligt att kommunen också
medverkar till själva mottagningsanordningarna även i icke kommunala hamnar.
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Information

Hamnen ska enligt SJÖFS 2001:13 informera om avfallsmottagningen. 

1 § 5 kap. SJÖFS 2001:13:

”Fritidsbåtshamnen skall informera de som nyttjar hamnen om mottagningsanordningarna

för avfall och hur mottagningen sker. Informationen skall innehålla följande:

1. Karta eller skiss som visar var mottagningsanordningar för de respektive avfallsslagen är

belägna i fritidsbåtshamnen.

2. Förteckning över de avfallsslag som normalt omhändertas i fritidsbåtshamnen.

3. Beskrivning av avlämningsförfarandet för avfall.

4. Vem som kan kontaktas för mer information om avfallsmottagningen i fritidsbåtshamnen”.

I Sjöfartsverkets handbok finns exempel på hur information lämpligen kan vara
utformad. Det framgår därav att informationen också bör innehålla information om var
närliggande avfallsmottagning, som hamnen själv inte svarar för, finns. Exempelvis
miljöstationer för förpackningsavfall.

Tillsynsansvar

Ansvaret för tillsynen av bestämmelserna i SJÖFS 2001:13 ligger på Sjöfartsinspektio-
nen, en enhet inom Sjöfartsverket (se under Andra myndigheter på sid 44).
Kommunens miljönämnd eller motsvarande har tillsynsansvaret enligt avfallsförord-
ningen, och övriga i sammanhanget tillämpliga bestämmelser enligt miljöbalken. Detta
innebär delvis ett parallellt tillsynsansvar.

De specifika kraven enligt SJÖFS 2001:13 är det i och för sig endast Sjöfartsinspektio-
nen som har tillsyn över, men miljönämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken kan
också innebära möjlighet och skyldighet till ingripande om avfallshanteringen (eller
brist på organiserad avfallshantering) kan innebära risk för hälsa eller miljö. Det ligger
således inom ramen för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken av fritidsbåtshamnar-
na att också granska avfallshanteringen.

I praktiken utövar Sjöfartsinspektionen ingen operativ tillsyn alls av avfallsmottagning-
en i fritidsbåtshamnarna.
Miljönämnden kan behöva samråda med Sjöfartsinspektionen om frågor som rör den
direkta tillämpningen av SJÖFS 2001:13 uppkommer i miljönämndens tillsyn.

Observera att SJÖFS 2001:13 bara avser fritidsbåtshamnar i snävare bemärkelse (exempelvis
hemmahamnar och gästhamnar), medan bl.a vinteruppläggningsplatser inte omfattas.

Projektgruppen anser

Miljönämnden kan med stöd av miljöbalken alltid göra ett tillsynsingripande som
behövs för att undanröja en miljöfara, exempelvis risk för att farligt avfall ska läcka ur
ett dåligt uppsamlingskärl, också i en hamn som omfattas av SJÖFS 2001:13. 

Om däremot en sådan hamn inte alls gjort en avfallshanteringsplan, eller en klart
otillräcklig plan, kan nämnden inte ingripa med förelägganden om det. I sådana fall, om
upplysningar inte räcker, kan det bli aktuellt att kontakta Sjöfartsinspektionen.
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Förorenad mark och sediment

Riskklassning

Ett förorenat område är ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är
så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Det är ett
område som är förorenat av en eller flera lokala punktkällor (9 .)

Inventering av misstänkt förorenade områden utförs enligt MIFO-metodiken (Metod för
Inventering av Förorenade Områden). MIFO har två faser. I fas 1 ställs redan befintligt
material samman för att göra en riskbedömning. Riskbedömningen är baserad på
hanterade kemikaliers farlighet, föroreningsnivå (om känd), spridningsförutsättningar
och områdets känslighet och skyddsvärde. Det är viktigt att notera att resultaten av
inventeringen är en klassificering av risk för förorening. Klassificeringen i fas 1 grundar
sig i de flesta fall på misstanke om förorening och inte på faktiska undersökningar.
Ett urval av de mest prioriterade objekten går sedan vidare till fas 2 där en översiktlig
undersökning och en säkrare riskklassning görs. 

Det finns fyra riskklasser :

• Riskklass 1: Mycket stor risk 

• Riskklass 2: Stor risk

• Riskklass 3: Måttlig risk

• Riskklass 4: Liten risk

Förorenad mark och sediment i samband med småbåtshamnar

Länsstyrelsen har inventerat småbåtshamnar, båtbyggerier, vinteruppställningar etc.
inom ramen för kartläggningen av potentiellt förorenade områden i länet. Ca 240 objekt
finns nu registrerade (samtliga har besökts) och på en handfull har också en undersök-
ning gjorts där mark och/eller sedimentprover tagits. Syftet med undersökningen var att
bedöma föroreningssituationen hos några väl valda småbåtshamnar och vinteruppställ-
ningar med hjälp av en kompletterande inventering samt provtagning, för att få en grund
för riskklassning av de inventerade objekten enligt MIFO-metodiken. Hamnarna i
undersökningen valdes ut för att vara representativa för småbåtshamnar som finns i
länet, med avseende på storlek, ålder, läge, geologiska och hydrogeologiska förhållan-
den etc.

Det återstår mer arbete med utvärdering, men inte obetydliga halter har bl.a. hittats av
Pb, Cu, Zn, Sn och PCB, i viss mån även Hg och As. 

I inventeringen saknas ett flertal inlandshamnar, det är främst kusten och en bit uppför
Göta älv som inventerats. Dessutom ingår inte Göteborg, som gjort en egen inventering.
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Pågående förorening av mark, vatten och sediment genom renspolning
och vårrustning m.m.

De faktorer som främst bidrar till förorening av mark, vatten och sediment är läckage av
gifter från båtbottenfärger, både när målade båtar ligger i vattnet och när båtar tvät-
tas/skrapas/målas så att färgrester faller till marken, samt föroreningar i samband med
bränsle. Spill eller olyckor i samband med tankning och läckage från tankar eller
cisterner kan vara orsaker till bränslerelaterade föroreningar.

Projektgruppen anser

Ansvariga för båthamnarna ska vara medvetna om, upplysas om, riskerna med att
förorening av mark och sediment kan ske genom verksamheten. De bör genom informa-
tion till båtägarna och på andra sätt verka för att påverkan minskas så mycket som
möjligt. Exempel på skyddsåtgärder finns i tidigare avsnitt i denna handledning.

En bedömning måste göras från fall till fall om det finns anledning att kräva en under-
sökning/bortgrävning av befintliga föroreningsförhållanden i mark och sediment.

För att hålla kostnaderna nere vid föroreningar som har liten utbredning är oftast en
direkt bortgrävning, med efterföljande kontrollprov att allt är borta, att föredra.

Övriga miljöfrågor m.m.

I samband med anläggning och underhåll av en hamn kan muddring behövas. Muddring
kan ge grumling som ger störningar i vattenmiljön, vilket också gäller tippning av
muddermassor. Muddring är vattenverksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbal-
ken.

Övriga anläggningar i en hamn kan också kräva tillstånd dels enligt miljöbalken och
bl.a. dispens från strandskyddet, och bygglov enligt Plan- och bygglagen.

Båttrafiken till och från en hamn kan ibland ge besvärande svallvågor. Åtgärder mot det
kan vara svallvågsdämpare i form av exempelvis stocklänsar.

På främst vinteruppläggningsplatser kan ogräs- och vegetationsbekämpning göras. Ett
skäl för att vilja hålla efter vegetationen är att minska brandrisken på området. Endast
medel godkända för ändamålet får användas, men kemisk ogräsbekämpning bör helt
undvikas.
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Egenkontroll och ansvarsfrågor

Ansvarig, verksamhetsutövare

Vem är ansvarig, d.v.s. verksamhetsutövare i miljöbalkens mening i en fritidsbåtshamn?
Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 gäller skyldigheten att hålla mottag-
ningsanordningar för avfall den som tar ut avgift för hamnens nyttjande, eller om så inte
sker, fastighetsägaren. SJÖFS 2001:13 ligger inte under miljöbalken. Men ett motsva-
rande betraktelsesätt bör kunna tillämpas för verksamhetsutövare enligt miljöbalken,
också för vinteruppläggningsplatser m.m. som inte omfattas av SJÖFS 2001:13.
Men att ingen avgift alls tas ut för upplåtelse av vinteruppläggningsplats eller brygg-
plats, eller för att ta upp båt på upptagningsplats är nog mycket ovanligt.
En sjömack har ju också alltid en tydlig verksamhetsutövare, liksom en gästhamn.
I praktiken bör det i de flesta fall alltså inte vara svårt att bestämma vem som är
verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren kan vara exempelvis ett privat företag, en
kommun (eller kommunal förvaltning eller kommunalt bolag), en båtklubb eller annan
förening (t.ex. speciellt bildad för att sköta en vinteruppläggningsplats).

Svenska båtunionen rekommenderar att varje ansluten båtklubb bör utse ett miljöom-
bud. Att ett miljöombud eller kontaktperson i miljöfrågor bör utses av varje hamn anges
också i Naturvårdsverkets branschfakta (5 .)

Egenkontroll

Eftersom fritidsbåtshamnar, utom gästhamnar se nedan, inte är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga enligt miljöbalken gäller inte förordningen om verksamhetsutövarens
egenkontroll (SFS 1998:901) med dess preciserade krav bl.a. på dokumentation av
egenkontrollen.
Miljöbalkens generella regler om egenkontroll (MB 26:19) gäller dock alla verksamhet-
sutövare. Tillsynsmyndigheten (miljönämnden eller motsvarande) kan vid behov med
stöd av 26:19 också begära att verksamhetsutövaren lämnar in ett förslag till kontroll-
program. 

Gästhamnar

Av Naturvårdsverkets branschfakta (5  framgår att småbåtshamnar var anmälningsplikti-)

ga enligt dåvarande hälsoskyddslagen § 12 p. 2. Motsvarande bestämmelse under
miljöbalken är 38 § p. 2 i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
SFS 1998:899): ”2. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar,
strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor”. 

Projektgruppen gör den bedömningen att detta bara kan avse gästhamnar. Gästhamnar
ska således uppfylla kraven i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS
1998:901). Dock har Socialstyrelsen i maj 2004 till Socialdepartementet föreslagit att
38 § ändras, bl.a. på så sätt att idrottsanläggningar och campinganläggningar inte längre
blir anmälningspliktiga.



36

Genomförs denna ändring, vilket förefaller troligt, kommer heller inga fritidsbåtsham-
nar längre att omfattas av anmälningsplikt och därmed inte heller av egenkontrollfö-
rordningens krav.

Projektgruppen anser

Ett miljöombud eller motsvarande bör finnas. Dess uppgifter är att ansvara för egenkon-
trollen och informera båtägarna om försiktighetsmått m.m. och att vara kontaktperson
gentemot tillsynsmyndigheten. 

Alla fritidsbåtshamnar ska ha rutiner för att kunna övervaka och sköta verksamheten på
ett miljömässigt godtagbart sätt. Det behöver dock inte krävas skriftligt dokumenterade
program, om rutinerna ändå fungerar. I samtliga fall bör rutiner för att ta hand om spill
och utsläpp ingå i egenkontrollen.

SJÖFS 2001:13 kräver en avfallshanteringsplan. Detta är en form av dokumenterat
egenkontrollprogram för just avfallsfrågorna. De hamnar som omfattas av SJÖFS
2001:13 (i första hand hemmahamnar och gästhamnar) bör därför kunna ha avfallshan-
teringsplanen som utgångspunkt för egenkontrollen, påbyggd med de övriga kontroller
och rutiner som kan föranledas av verksamheten i den aktuella hamnen.

Skriftligt dokumenterat egenkontrollprogram bör i övriga fritidsbåtshamnar begäras av
miljönämnden i de fall tillsynen visar att rutinerna är bristfälliga och behöver stramas
upp.
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4 Miljökontorens tillsyn

I detta avsnitt ges förslag och rekommendationer om hur miljökontoren kan bedriva
tillsyn över fritidsbåtshamnarna. Det bör inte enbart handla om inspektioner, utan i lika
hög grad om bl.a. information till huvudmän och samverkan med andra myndigheter
och organisationer.

Inventering av fritidsbåtshamnarna i kommunen 

Fritidsbåtshamnar av alla slag bör eller kan bli föremål för tillsyn. De ska därför finnas
medtagna i det tillsynsregister som miljönämnden är skyldig att ha.

För att kunna införa fritidsbåtshamnarna i registret behöver en inventering göras.
Inventeringen blir, om det inte gjorts tidigare, det naturliga första steget i tillsynen av
fritidsbåtshamnarna.

Här är förslag på tillvägagångssätt:

• Intervjua fritidskontor eller motsvarande i kommunen vilka hamnar (alla katego-
rier utom naturhamnar) de känner till.

• Ta genom Gästhamnsguiden (8  reda på vilka gästhamnar som finns i kommunen.)

Gästhamnar som inte är anslutna till Riksföreningen Gästhamnar i Sverige finns
dock inte med i Gästhamnsguiden.

• Ta reda på om någon båthamn i kommunen erhållit Blå Flagg (se webbplatsen
Håll Sverige Rent, www.hsr.se).

• Kontrollera via byggnadsnämndens tillståndsgivning till hantering av brandfarlig
vara att alla sjömackar kommit med i inventeringen

• Kontakta båtklubbar och segelsällskap i kommunen för uppgifter om vilka
fritidsbåtshamnar (alla kategorier utom naturhamnar) de känner till.

• Eventuellt rundresa till de hamnar som listats genom ovanstående ansträngningar
för att bilda sig en uppfattning om hamnens karaktär och föra in kompletterande
uppgifter i registret om omfattning, läge m.m. Kan göras utan föregående
kontakt med ansvariga för respektive hamn, eftersom syftet inte är en regelrätt
inspektion.

Prioritering av olika hamnar för tillsyn 

Alla fritidsbåtshamnar kommer inte att kunna omfattas av tillsyn med en gång. Vissa
kanske också kan bedömas inte vara i behov av någon rutinmässig tillsyn alls eller bara
sällan.
Prioriteringar behöver alltså göras.

http://www.hsr.se
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Projektgruppen anser

Tills närmare kunskaper om de enskilda fritidsbåtshamnarna erhållits föreslås följande
prioriteringsordning för tillsynen. Inom parentes anges exempel på frågor som motive-
rar prioriteringen.

1 Sjömackar (alkylatbensin, miljöanpassade smörjmedel, invallning och kemikaliehan-
tering i övrigt, åtgärder mot spill, beredskap för att ta hand om spill)

2 Båtupptagningsplatser (spolplatta och rening efter spolplatta)

3 Vinteruppläggningsplatser och småbåtsvarv (farligt avfall och övrig avfallshantering,
åtgärder till skydd mot markförorening, redan inträffad markförorening)

4 Gästhamnar (mottagning av latrin och övrig avfallsmottagning, toaletter, övriga
serviceanläggningar)

5 Hemmahamnar (mottagning av latrin och övrig avfallsmottagning, toaletter)

6 Övriga

Dessutom bör särskild kontroll avseende försäljning av båtbottenfärger göras, se
Projektgruppen anser på sid 21.

Inspektion 

Innan man ger sig i kast med mer omfattande inspektioner bör samråd med andra
förvaltningar i kommunen ske, se nedan under Samverkan med andra myndigheter,
organisationer m.m.

Förbered också inspektionen genom att ta reda på:

• om det är en båtklubb som ansvarar för hamnen, är klubben är medlem i SBU? I
sådana fall ska ett miljöombud finnas.

• om det är en hamn som har Blå Flagg.

• om det är en gästhamn som är med i Riksföreningen Gästhamnar i Sverige. Titta
då på vilken betygssättning hamnen fått avseende miljö i Gästhamnsguiden.

Inspektion bör i allmänhet göras föranmäld, eftersom det behövs kontakt med ansvarig
(t.ex. miljöombud) för att få de upplysningar som behövs om bl.a. egenkontrollen.
Anläggningarna (utom sjömackar, gästhamnar och småbåtsvarv) är ofta obemannade
varför det alls kan bli svårt att få kontakt med någon representant för verksamheten om
man inte föranmäler inspektionen.

I bilaga 3 finns en inspektionschecklista som kan användas vid tillsynen. Det är ingen
nackdel att skicka ut inspektionslistan i förväg, eller en förenklad variant av den, för att
verksamhetsutövaren ska kunna förbereda sig och ge så fylliga upplysningar som
möjligt vid inspektionen. Inspektionen får därmed i viss mån karaktär av systemtillsyn,
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det är motiverat med tanke på att ett huvudsyfte med inspektionerna bör vara att
kontrollera och stimulera egenkontrollen.

Information till båthamnarna 

Inspektionsbesöken innebär i sig att båthamnarna får information om hur de bör hantera
miljöfrågorna. 
Därutöver kan man gärna via informationsblad eller på annat sätt informera om olika
miljöfrågor i hamnarna.
I bilaga 2 finns ett informationsblad om alkylatbensin som kan ges till sjömackarna.
Svenska Båtunionens folder Båtlivet och miljön bör båtklubbar och segelsällskap redan
ha tillgång till, men om så inte är fallet kan man tipsa dem om det, alternativt beställa
ett antal ex som delas ut i samband med besök eller eventuellt skickas ut tillsammans
med ett enkelt följebrev. 
Men de många båtägare som inte är med i några klubbar alls är det också viktigt att nå.
Ansvariga för exempelvis kommunala hemmahamnar bör se till att båtägarna nås av
miljöinformation.

Samverkan med andra myndigheter, organisationer m.m.

Kommunen

Miljökontoret bör ta initiativ till samråd med renhållningsavdelning, hamnförvaltning,
räddningstjänsten, byggnadsnämnden och fritidskontoret (eller motsvarande funktioner i
kommunen). Frågor att diskutera och utbyta information kring kan bl.a. vara:

Vilka mottagningsanordningar för avfall bör finnas, för att de ska fungera i de system
som kommunen och eventuella entreprenörer tillämpar?

Har renhållningsavdelningen fått de upplysningar från hamnarna om deras avfallshante-
ring som man behöver? Har de samrått när de upprättat sina avfallshanteringsplaner?
Saknar några som ska ha det avfallshanteringsplaner?

Brandskyddsfrågor på bl.a. vinteruppläggningsplatser. Det är bra om miljökontoret har
kännedom om de krav räddningstjänsten har.

Krav på bygglov för båtskjul m.m. på vinteruppläggningsplatser.

Planer på utbyggnader och nyanläggningar av anläggningar för båtlivet?

Hur hanteras tillstånd till hantering av brandfarlig vara på mottagningsstationer för
farligt avfall?

Sjöfartsverket (Sjöfartsinspektionen)

Om bristande avfallshanteringsplaner finns, eller om det praktiskt brister i avfallshante-
ringen i gästhamnar och hemmahamnar, och förbättring inte kommer till stånd trots att
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verksamhetsutövarna upplysts om kraven i SJÖFS 2001:13 kan kontakt med Sjöfartsin-
spektionen behöva tas för att reda ut hur man ska gå vidare. Detta eftersom Sjöfartsin-
spektionen och inte miljönämnden har tillsynen över efterlevnaden av dess bestämmel-
ser.

Båtklubbar m.m.

Eftersom det är de enskilda båtägarna som står för mycket av de aktiviteter som kan
medföra miljöpåverkan, är det inte tillräckligt att hamnarna har den utrustning och
rutiner som krävs, utan lika viktigt är att båtägarna informeras om exempelvis sådant
som hantering av farligt avfall, latrintömning, alkylatbensin, hantering av slipdamm och
mycket mer. Båtklubbarna har antagligen betydligt större möjligheter att nå ut till
båtägarna med denna information, än miljökontoret. 

Ett förslag kan vara att bjuda in båtklubbar och segelsällskap i kommunen för en
diskussionsträff om detta.
Som nämnts ovan under Information till båthamnarna, bör miljöinformation också ges
till klubblösa båtägare.

Planering av nya hamnar och uppläggningsplatser

Miljönämnden bör, via granskning av bygglovs- och planärenden, eller på annat sätt
hålla sig informerad om planer på nya anläggningar för båtlivet. 

Det är viktigt att bevaka att lokaliseringen blir lämplig med hänsyn till risk för störning-
ar av närboende och påverkan på miljön, och att anläggningarna från början utrustas på
ett lämpligt sätt.

Förhoppningsvis ger övriga avsnitt i denna handledning tillräckligt underlag för att då
ställa de rätta kraven.

Här ges endast några få exempel på frågor som kan behöva bevakas.

Ny vinteruppställningsplats. Ska renspolning av båtar ske här, anläggs då spolplatta
med rening? Kommer lämpligt utrustat utrymme för farligt avfall, och för andra
avfallsslag att ordnas, med tanke på båtägarnas rustningsktiviteter?
Tänk på att det tycks bli vanligare att ordna uppläggningsplatser också långt upp på
land, så att dessa nyetableringar inte missas. Beakta risk för förorening av mark.
Uppställningsplatser på jordbruksmark bör inte accepteras.

Ny upptagningsplats. Anläggs spolplatta med rening? 

Ny sjömack. Planeras redan från början också för utrustning så att alkylatbensin från
pump kan tillhandahållas?

Ny gästhamn. Ordnas sugtömning av latrin och utslagsback för latrin? Tas en av-
fallshanteringsplan fram redan från start? Tillräckligt antal toaletter?
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5 Lagstiftning och miljömål

I detta avsnitt ges i huvudsak endast en uppräkning av viktigare bestämmelser m.m.,
med i vissa fall hänvisningar till andra delar av handledning där några regler tas upp.
Under respektive lag (fetstil) finns ett urval av de förordningar, föreskrifter och
allmänna råd som hör dit.

Lagstiftning

Miljöbalk (SFS 1998:808)

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901). Se sid 35.

Avfallsförordning (SFS 2001:1063). Se sid 29 f.

Förordning om vattenverksamhet (SFS 1998:1388)

Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 1998:941)

Förordning om spillolja (SFS 1993:1268)

Förordning om batterier (SFS 1997:645)

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
(KIFS 1998:8)

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter (KIFS 1994:12)

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförore-
ning vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) Se sid 18.

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot vattenförorening från
fartyg (SJÖFS 2005:8) (har 19 maj 2005 ersatt SJÖFS 1985:19)

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg
(SJÖFS 2001:12)

Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13)
se sid 29 f.

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Se sid 18.

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar m.m. för
brandfarliga vätskor SÄIFS (1997:9)
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Sprängämnesinspektionens föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser
och vätskor; (SÄIFS 1995:3)

Plan- och bygglag, PBL (SFS 1987:10)

Plan- och byggförordning (SFS 1987:383)

Miljömål

För information om de 15 nationella miljökvalitetsmålen och tillhörande delmål, se
Miljömålsportalen www.miljomal.nu. För information om de regionala miljömålen i
Västra Götalands län se www.o.lst.se/miljomal och där särskilt huvudrapporten
Miljömålen i Västra Götaland:
www.o.lst.se/miljomal/Filsorter/pdf/miljomalsrapporten.pdf.
Det är i huvudrapporten man finner exemplen på regionala och lokala åtgärder, varav
några nämns nedan.

Nedan ges endast en mycket summarisk redovisning av något av detta som berör eller
kan beröra fritidsbåtshamnar.
De miljömål som främst är aktuella torde vara följande.

Miljömål 4 Giftfri miljö

Exempel på delmål av intresse:
4.4 Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier (2010)
4.6. Förorenade områden 

Exempel på regionala och lokala åtgärder i Västra Götalands län 

I anslutning till delmål 4.4:
• Stimulera ett utbyte till hälso- och miljömässigt bättre alternativ inom de an-

vändningsområden som leder till stor diffus spridning av vissa metaller. Detta
gäller främst koppar, zink, krom och nickel. Viktiga branscher är tillverkare av
bromsbelägg, vattenledningar av koppar, båtbottenfärg, träskyddsmedel, gummi-
däck, rostskyddsmedel samt produkter som innehåller nickel och som kommer i
kontakt med huden.

Miljömål 8 Levande sjöar och vattendrag

Exempel på delmål av intresse:
8.6. Åtgärdsprogram för God ytvattenstatus 

Miljömål 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Exempel på delmål av intresse:
10.6. Minskning av buller och andra störningar 

http://www.miljomal.nu


 Projektgruppen anmärkning till denna punkt: Som framgår av 
m

bilaga 1 bedömer projektgruppen att

spolplattor med rening (sedimentationsavskiljning plus filtrering) bör finnas också vid upptagningsplatser

för mindre än hundra båtar.
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10.7. Minskat utsläpp av olja och kemikalier 
10.8. Åtgärdsprogram för God ytvattenstatus 

Exempel på regionala och lokala åtgärder i Västra Götalands län

I anslutning till delmål 10.6 (som för länet formulerats: Buller och andra störningar från
båttrafik ska vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och
kustområden i Västra Götalands län senast år 2010.):

• Inför hastighetsbegränsningar i innerskärgården och i anslutning till skyddsom-
råden. 

• Minska störningen från utsläppskällan, d.v.s. båtmotorn. Långsiktigt ska
2-taktsmotorer ersättas av motorer med lägre ljudnivå, t.ex. 4-taktsmotorer eller
elmotorer.

I anslutning till delmål 10.7:
• Öka alkylatbensinens tillgänglighet genom försäljning från pump på båtmackar

och ”strategiska” bensinstationer.

• Gör särskilda anordningar, t.ex. så kallade T-kojor, tillgängliga efter kusten för
att minska spillet vid påfyllning av utombordstankar.

• Sätt strängare krav på utsläppsnivåer för båtmotorer och verka långsiktigt för att
2-taktsmotorer ersätts av motorer med mindre utsläpp och lägre bensinförbruk-
ning, t.ex. 4-taktsmotorer eller elmotorer.

• Anlägg spolplattor med reningsmöjligheter av spolvattnet (t.ex. sedimentation,
filtrering) i hamnar och vid båtuppläggningsplatser med möjlighet till upptag och
avtvättning av mer än hundra båtar.m

• Omhänderta slipdamm och färgskrap från båtbottnar även i mindre hamnar.

• Ordna miljöanpassade och brukarvänliga möjligheter för mottagning av avlopp
och avfall från fritidsbåtar.
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6 Var man hittar mer kunskap och information

Miljösamverkans projektgrupp

På titelsidan (sid 3) i denna handledning finns uppgifter om vilka som har ingått i
projektgruppen. Ta gärna kontakt med projektgruppen om något i denna handledning är
oklart, eller ni har synpunkter eller frågor i övrigt som rör båthamnarna.
E-post till projektgruppsdeltagarna finns på Miljösamverkans webbplats 
www.miljosamverkan.se under Organisation - Grupp/resurs.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet kan kontaktas i bl.a. frågor som rör förorening av
mark och sediment, och i frågor som rör tillstånd till transport av avfall och farligt
avfall.
Tel vxl 031-50 50 00
Webbplats: www.o.lst.se

Andra myndigheter

• Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

• Sjöfartsverket www.sjofartsverket.se. Se särskilt:

N Sjöfartssektorn - Båtliv - Båtliv & Miljö. Direktlänk:
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____409.aspx 

N Sjöfartsinspektionen. Direktlänk:
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____344.aspx 
Sjöfartsinspektionen är en fristående enhet inom Sjöfartsverket med ansvarar
för tillsynen. Inspektionen är geografiskt organiserad i tre sjöfartsinspektion-
sområden. Västra Götalands län ligger inom Göteborgs sjöfartsinspektionsom-
råde. Tel 031-704 68 00, e-post iog@sjofartsverket.se. 

• Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bl.a. information om båtbottenfärger

• Socialstyrelsen www.sos.se 

• Kustbevakningen www.kustbevakningen.se. Se bl.a. om miljöräddning under
Verksamhet - Räddningstjänst

Organisationer

• Svenska Kommunförbundet, numera ingående i Sveriges kommuner och land-
sting, www.skl.se 

• Svenska Båtunionen, SBU (www.batunionen.com). Av SBUs regionala båtför-
bund berör fyra Västra Götalands län: Vänern väst-Dalslands kanals BF, Väst-
kustens BF, Östra Vänerns BF och Östergötlands BF (omfattar även nordvästra
delen av Vättern). Båtklubbar anslutna till SBU ska ha ett miljöombud.

http://www.miljosamverkan.se
http://www.sjofartsverket.se
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____409.aspx
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____344.aspx
mailto:iog@sjofartsverket.se.
http://www.kemi.se
http://www.sos.se
http://www.kustbevakningen.se
http://www.skl.se
http://www.batunionen.com
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• Håll Sverige Rent (www.hsr.se). Administrerar Blå Flagg, miljöutmärkelse för
småbåtshamnar (och badstränder)

• Riksföreningen Gästhamnar i Sverige (RGS)

• Svenska Kryssarklubben (SXK), www.sxk.se. Ger tillsammans med Riksföre-
ningen Gästhamnar i Sverige genom Gästhamnsguiden SXK AB (GHG) ut
Gästhamnsguiden, med information om alla gästhamnar som är anslutna till
RGS. Gästhamnsguiden finns också sökbar via SXKs webbplats. Upplysningar
kan också fås direkt från GHG via gasthamnsguiden@sxk.se.

Litteratur/referenser
1. Gemensamma riktlinjer för småbåtshamnar. GR och Kommunförbundet Göte-

borgs och Bohus län 1996. 6 s.

2. Båtlivet och miljön. Broschyr utgiven av SBU 2001 (?). 12 s. Kan hämtas på
www.batunionen.com under Verksamhet - Båtlivsmiljö. Kommer eventuellt i
reviderad utgåva 2005/2006.

3. Mindre gift på drift. Rapport från Kemikalieprojektet inom ramen för Skärgårds-
uppdraget. Jan Ahlbom och Ulf Duus. Länsstyrelsen Västra Götalands län
Rapport 1999:37. 13 s.

4. Kriterier för Blå Flagg. Håll Sverige Rent. 7 s. Som pdf-fil på www.hsr.se. 

5. Småbåtshamnar. Branschfakta. Naturvårdsverket Oktober 1990. 12 s.

6. Hälsoskydd i hamnar för fritidsbåtar. Allmänna råd 86:5. Naturvårdsverket 1986.
11 s. (Anm: Ej längre gällande allmänna råd)

7. Miljön i båthamnar vid Vänern. Anders Hultberg. Examensuppgift i kursen Ett
Levande Vänerlandskap, Karlstads universitet 2001.14 s. 

8. Gästhamnsguiden. Görs av Gästhamnsguiden SXK AB för Svenska Kryssarklub-
ben och Riksföreningen Gästhamnar i Sverige. Sökbar på www.sxk.se där också
kriterierna för betygssättningen, avseende bland annat miljö, finns. Årlig revide-
ring. Utges också som tryckt publikation. 

9. Förorenade områden, metodik för inventering av. Bedömningsgrunder för
miljökvalitet. Vägledning för insamling av underlagsdata. Naturvårdsverket
rapport 4918. 1999. 150 s.

10. Regelsammanställning på avfallsområdet. Reviderad utgåva, aug 2004. Miljö-
samverkan Västra Götaland. 54 s.  Finns på www.miljosamverkan.se.

11. Avfallsmottagning i fritidsbåtshamnar. Webbpublicerad handbok på Sjöfartsver-
kets webbplats, www.sjofartsverket.se (klicka Sjöfartssektorn - Båtliv - Båtliv &
Miljö - Avfallsmottagning)

12. Cisterntillsynshandledning. Miljösamverkan Västra Götaland, oktober 2003. 138
s. Med rättelseblad 26 februari 2004, 6 s. Båda finns på www.miljosamverkan.se
under Alla delprojekt - Cisterntillsyn

13. Handbok i Kemikaliehantering. Länsstyrelsen i Östergötland, rapport 1999:4 111 s.

http://www.hsr.se
http://www.sxk.se
http://www.batunionen.com
http://www.hsr.se
http://www.sxk.se
http://www.miljosamverkan.se
http://www.sjofartsverket.se
http://www.miljosamverkan.se


46

Webbplatser

Utöver dem som redovisas under Andra myndigheter och Organisationer

• Projektet Grön kemi, www.gronkemi.nu med information om bl.a. alkylatbensin
och miljöanpassade oljor för tvåtaktsmotorer.

• Svenska Naturskyddsföreningen, www.snf.se Under Rubrik Kust & Hav finns
också information om båtliv och miljö, tips för båtägare m.m.

http://www.gronkemi.nu
http://www.snf.se
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5. Tankningsplatser för fritidsbåtar
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Bilaga 1

Schema för bedömning av miljöfrågor i fritidsbåtshamnar

Schemat finns på följande sida, läs detta först
Schemat är avsett som stöd för bedömning av vad som kan krävas av olika slags
anordningar m.m. på olika slags fritidsbåtshamnar, i vissa fall storleksindelade.

Schemat uttrycker projektgruppens bedömning av vad som normalt är lämpligt och
rimligt att kräva. En bedömning måste naturligtvis alltid göras i det enskilda fallet. En
markering av det är att termen ”Bör” använts i stället för ”Ska”. 

En aspekt som ofta kan behöva beaktas vid bedömningen i det enskilda fallet är om en
anordning finns lätt tillgänglig i närheten, och därför kanske inte alltid också måste
finnas inom själva fritidsbåtshamnen.

Schemat är en vidareutveckling av det schema som ingick i Gemensamma riktlinjer för
småbåtshamnar 1996 (1 . Förutom att fler frågor tagits med här är den viktigaste skillna-)

den hur spolplattor med rening behandlas. Projektgruppen bedömer att spolplatta med
rening, som också bör vara mer långtgående än endast slamavskiljning, bör finnas också
på något mindre upptagningsplatser. Med tillämpning av storleksgränsen 100 upp-
tag/säsong för spolplatterening som i riktlinjerna från 1996 skulle en mycket stor andel
av båtbottenspolningarna fortsatt ske utan rening. 

1996 fanns inte heller Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av
avfall från fritidsbåtar. 

I schemat har genom dubbel kantlinje angetts vilka frågor i vilka hamnar
som bedöms omfattas av SJÖFS 2001:13 och dess krav på en avfallshante-
ringsplan som närmare ska klargöra hur avfallsfrågorna löses i hamnen. 
Om det i avfallshanteringsplanen exempelvis kan visas att de som nyttjar en
mindre hemmahamn själva kan ta med sitt hushållsavfall till bostaden, så
kan behållare för hushållsavfall vara obehövligt där, trots schemats "Bör". 
Beträffande gästhamnar så har Sjöfartsverket dock framfört att mottagning
av farligt avfall, hushållsavfall (gärna med sortering) och latrin alltid bör
finnas, oavsett gästhamnens storlek. Projektgruppen instämmer i detta, och
anser dessutom att vakuumsug för toalettankar bör finnas. Annan hamn än
gästhamn som endast har några enstaka gästplatser behöver inte räknas som
gästhamn anser projektgruppen.

För mer upplysningar om de frågor som schemat tar upp, se motsvarande stycken i
handledningens avsnitt 3.

Inte alla frågor som tas upp i handledningen finns medtagna i schemat.

Läs därför också bl.a. i rutorna ”Projektgruppen anser” som finns i handledningens
avsnitt 3 och 4.
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Schema för bedömning av miljöfrågor i fritidsbåtshamnar

Gästhamn Hemmahamn Anslut-

nings-

hamn

Upptagningsplats Vinteruppställning Småbåts-

varv

Sjömack

>100 

båtplatser

20 -100

båtplatser

>40 båtar

över 200

kg 

20-40 

båtar

Ramp för

trailerbur-

na båtar

>100 

båtar

20 - 100

båtar

säljer alkylatbensin från pump o o o o o o o o o o Bör

säljer/använder miljöanpassad 2-

taktsolja

o o o o o o o o o Bör Bör

spolplatta med sedimentations-

avskiljn. och efterföljande rening

o o o o Bör ev + Ny ev ev ev Bör o

behållare för farligt avfall Bör Bör ev - - - - Bör Bör Bör ev

behållare för hushållsavfall Bör Bör Bör ev - - - Bör ev Bör ev

behållare för grovavfall - - - - - - - Bör ev Bör -

utslagsback för latrin Bör Bör ev - - - - - - - -

vakuumsug för toalettankar Bör Bör ev - - - - - - - -

sortering av återvinningsavfall Bör Bör Bör ev - - - Bör ev Bör ev

toaletter Bör Bör Bör ev - - - ev ev ev ev

kontrollprogram Bör Bör Bör ev ev ev ev ev ev ev ev

uppsamling av slipdamm/flagor o o o o o o o Bör Bör Bör o

saneringsutrustning för utsläpp/spill

i vatten eller på land

Bör Bör ev - ev ev ev ev ev Bör Bör

invallade drivmedels- och spill-

oljecisterner

(Bör) (Bör) (Bör) o o o o (Bör) (Bör) Bör Bör

Bör = Bör finnas 

ev = Bör eventuellt finnas, beror på verksamhetens omfattning, inriktning, läge

m.m. 

- = Normalt inte motiverat att kräva

(Bör) = Bör finnas om frågan är aktuell på denna verksamhet 

Ny = Bör finnas vid nyetablering

o = Bedöms inte röra en fråga som är aktuell på denna verksamhet

= Omfattas av kraven i SJÖFS 2001:13 på avfallshanteringsplan som ska klargöra hur avfallsfrågorna löses. Se upplysningarna på föregående sida. (Enklare

anslutningshamnar omfattas ev. inte.) .

Läs först sid 1 i

denna bilaga!



Bilaga 2 Informationsblad om alkylatbensin 

Bilaga 2
Informationsblad om alkylatbensin

På följande två sidor finns ett informationsblad som projektgruppen tog fram i juni
2004.

Informationsbladet kan användas för information till sjömackar och andra tankställen,
och för kännedom även till båtklubbar m.fl.





Information till sjömackar och andra tank-
ställen i kommuner i Västra Götaland med
mycket fritidsbåtar.

Problemet
I Sverige finns cirka 600.000 utombordsmotorer.
Merparten av dessa är traditionella 2-taktsmotorer
med dålig förbränning. Från sådana motorer går mellan
20 och 30% av bränsleblandningen oförbränd rätt ut i
vattnet.

Varje år släpps på så sätt 15.000 ton kolväten ut
från utombordare på fritidsbåtar i Sverige. Dessa
kolväten utgörs till stor del av mycket miljöfarliga
ämnen.

De miljöfarliga ämnena hamnar i vattnet, ofta i
de känsligaste strandnära områdena som är särskilt
viktiga för fisken och annat liv i hav och sjöar.

Detta är ett stort problem. 15.000 ton är som jäm-
förelse ca 50 gånger mer än de synliga oljeutsläppen
från fartyg per år i våra vatten.

Jämfört med biltrafikens utsläpp på 120.000 ton
per år i landet kanske 15.000 ton verkar måttligt, men
biltrafikens utsläpp är fördelade på hela året medan
utsläppet från utombordarna sker under några korta
sommarmånader och inom begränsade områden. Gift-
verkan blir alltså stor när utsläppen är så koncentre-
rade.

Lösningen 
Det finns en lösning på detta problem, och den heter
alkylatbensin.

Alkylatbensin är en extra ren form av motor-
bränsle och innehåller i stort sett inga av de skadli-
gaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater eller
olefiner.Tillgången på alkylatbensin är begränsad och
det är därför viktigt att den används där miljönyttan
är som störst: D.v.s. framförallt till utombordare med

traditionella tvåtaktsmotorer. Men också i bl.a. mo-
torsågar, snöskotrar och gräsklippare* är det hälso-
och miljömässigt motiverat att använda alkylatbensin.

Används alkylatbensin till en traditionell 2-takts
utombordare minskar dess utsläpp av farliga
ämnen med så mycket som 90%.

Statsmakterna har uppmärksammat detta och sedan
hösten 2002 infört en skattelättnad för alkylatbensin.

Mackägarens insats
För att alkylatbensinen ska få det genomslag som är
nödvändigt räcker det inte med skattelättnaden som
gör den obetydligt dyrare än vanlig bensin. Den måste
också gå att köpa! På de flesta mackar finns den ännu
bara i 4-litersdunkar, vilket naturligtvis ger ett literpris
som avskräcker de flesta. Det som behövs är alltså att
den går att få från pump!

Kontakta er leverantör och diskutera vad som
behöver ordnas för att ni snabbt ska komma
igång med försäljning av alkylatbensin från pump!

Här är några möjligheter – men det kan nog finnas fler:
• Om ni redan har flera bensincisterner med pump – då

är det bara att börja sälja alkylatbensin från en av dessa.

• Hyr in flyttbar bensincistern med pump för alkylat-
bensinen, detta finns på marknaden (kontakta då
byggnadsnämnden angående nytt tillstånd för brand-
farlig vara).

• Sälj alkylat som enda kvalitet, om ni bara har en
bensincistern. (Detta råd gäller inte bensinstationer
för bilar.) Det innebär att också båtar med fyrtakts-
motorer kommer att tanka alkylatbensin. Det är
ingen teknisk nackdel och tillgången är inte heller så
begränsad att försörjningen hotas om också vissa
andra båtar än 2-taktare tankar alkylat.

Alkylatbensin
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*Gräsklippare har visserligen fyrtaktsmotorer, men i allmänhet av en enkel konstruktion med jämförelsevis dålig förbränning och mycket utsläpp.



Mer information 
Projektet Grön Kemi ger information om alkylatbensin och miljöanpassade oljor på www.gronkemi.nu. Här
kan man också se vilka mackar som säljer alkylatbensin från pump – en lista som ännu är kort men som
snabbt kommer att utökas, eller hur?

Naturvårdsverket, Svenska Petroleuminstitutet (SPI) och båtorganisationerna har gett ut foldern Alkylat-
bensin för 2-taktsmotorer Det bästa bränslet till de äldre motorerna. Den kan läsas på SPIs webbplats
www.spi.se

Rapporten Mindre Gift På Drift, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen i Västra
Götaland. Länsstyrelsens rapport 1999:37. Finns på www.gr.to/regplanering under Miljö – Publikationer.

Frågor? 
Kontakta Jan Ahlbom Länsstyrelsen, tel 031-60 52 15 eller kommunens miljökontor (eller motsvarande,
benämningen varierar mellan kommunerna).

Samtliga dessa oljor uppfyller den högsta
tekniska standarden för utombordaroljor
NMMA TC-W3. Det bör dock påpekas
att det är tillverkaren som har det fulla
ansvaret för sin produkt. Listade produkter
bör endast användas till utombordare såvida
inte tillverkaren anger annat.

Mackägarens insats 
Se till att ha miljöanpassade oljor enligt
ovan i sortimentet, och skylta dem väl!

Glöm inte bort oljan 
Oljan i 2-taktsbensinen bidrar också till de farliga utsläppen. Därför bör traditionell 2-taktsolja ersättas av miljö-
anpassad olja. Miljöanpassad olja bryts ner snabbare i naturen, och har mindre giftiga tillsatser.

Projekt Ren Smörja i Göteborg har gjort en oberoende granskning av miljöanpassade 2-taktsoljor på svens-
ka marknaden utifrån utarbetade hälso-/miljökriterier. Följande produkter uppfyllde kraven (förteckningen upp-
daterad 18 maj 2004):

• Aspen Outbordolja
• Cargo Poly-Twin
• Castrol Biolube 100
• Mobil 1 Outboard
• OK Outboard Bio

• Statoil Aqua Way Bio
• Texaco Motex Bio Outboard 
• Valvoline Syn Power Outboard 2T

• Q8 2-takt Marin Bio
• Quaker State Synquest Outboard

& Snowmobile
• Shell Nautilus Biodegradable

Outboard Oil TC W3

Lycka till med era
bidrag till miljö-
förbättringen!
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Bilaga 3

Inspektionschecklista

Tips för ifyllande

Under ”Text eller Ja/Nej eller kryss” skrivs uppgifter in eller skrivs Ja eller Nej eller

kryss. 

Under Not kan man, där det behövs, skriva en siffra som hänvisar till noteringar i ett

anteckningsblad, där man då använder denna numrering. 

Det behöver inte bara röra anmärkningar, utan också annat man kan vilja anteckna

separat. 

Och/eller kan man under Not använda egna förkortningar för omdöme om kontrollpunk-

ten. Exempelvis UA: Utan anmärkning, A: Anmärkning, EK: Ej kontrollerat denna

gång, KN: Bör kontrolleras/bedömas närmare.

Checklistan kan skrivas ut och fyllas i för hand, eller så kan den fyllas i på dator som

man medför vid inspektionen.

Egen redigering

Checklistan har fått en enkel layout med endast en fråga per rad.

Syftet med det är dels att den ska vara lätt att läsa och notera i, dels att det ska vara

enkelt för den som vill att göra egna bearbetningar eller kompletteringar av checklistan.

Checklistans delar

A Basuppgifter

B Latrin, toaletter och andra sanitära anläggningar

C Avfall (utöver latrin)

D Båttvätt

E Utsläpp/föroreningar vid underhåll, reparation, vårrustning

F Bränslen, smörjmedel, bottenfärger och andra kemikalier

G Buller, damm, lukt och andra störningar

H Förorenad mark och sediment

I Övriga miljöfrågor

J Egenkontroll

K Miljöklassning
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Inspektionsdatum

Inspektör(er)

Närvarande från ham-
nen/verksamheten

Övriga närvarande vid inspektio-
nen

A Basuppgifter Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Anläggningens benämning 

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Lägesbeskrivning

Postadress

Kontaktperson

Befattning

Tel

e-post

Miljöansvarig finns utsedd

Namn

Tel

e-post

 är miljöombud i båtklubb anslu-
ten till SBU

Verksamhetens drivs av

Organisationsnummer.

Postadress

Tel

e-post
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Fastighetsägare

Organisationsnummer.

Postadress

Tel

e-post

Typ och omfattning (fler kan
kryssas om hamnen har fler funk-
tioner)

Gästhamn

antal gästbåtplatser ca

antal gästnätter/säsong, ca

Hemmahamn

antal båtplatser ca

Anslutningshamn

antal båtplatser ca

Upptagnings- och sjösättnings-
plats med kran eller motsvarande

antal upptagningar/år ca

Ramp för sjösättning-/upptagning
av båtar på trailer

Vinteruppläggningsplats

antal uppställningsplatser ca

Småbåtsvarv

omsättning kronor/år ca

antal anställda

Sjömack

bensin m /år ca3

diesel m /år ca3

B Latrin, toaletter och andra
sanitära anläggningar

Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Finns WC (för båtäga-
re/besökare)
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om ja, antal

skick, rengöring etc OK?

om nej, brister

Finns torrtoa, förmultningstoa
e.dyl. (för båtägare/besökare)

om ja, antal

beskrivning

skick, rengöring etc OK?

om nej, brister

Finns sug för tömning av fritids-
båtarnas toatankar

om ja, antal tömningar/säsong, ca

inget spill, skick etc OK?

om nej, brister

Finns anordning för mottagning
av latrin (typ Porta Potti)

 inget spill, skick etc OK?

om nej, brister

Finns andra sanitära anläggning-
ar såsom duschrum, tvättstuga
etc

om ja, vad

skick och skötsel OK?

C Avfall (utöver latrin) Text eller Ja/Nej eller kryss Not

AVFALLSHANTERINGSPLAN

Hamnen omfattas av krav på av-
fallshanteringsplan enligt SJÖFS
2001:13

Finns avfallshanteringsplan? 

Har hamnen samarbete med
kommunen i avfalls- och toalett-
frågor?

om ja, hur



Bilaga 3  Inspektionschecklista  sid 5

FARLIGT AVFALL (FA)

Finns mottagningsstation för far-
ligt avfall (för båtäga-
re/besökare)? 

Om ja, mottagning sker av fö-
ljande slags FA

spilloljor

lösningsmedel

batterier

färg

förorenat slagvatten

frostskydds- och 
motorkonserveringsmedel

annat

Mottagningsstationens ordning,
skick, skyltning etc OK?

om nej, brister

ÖVRIGT AVFALL

Finns mottagning av följande
avfallsfraktioner

Hushållsavfall/sopor

Grovavfall (kan preciseras i 
nedanstående rader)

Metallskrot

Träavfall

Annat brännbart avfall

Komposterbart avfall

Avfall till återanvändning

Producentansvarsavfall

Tidningar, returpapper

Pappersförpackningar

Glasförpackningar

separat för färgat 
resp. ofärgat glas

Metallförpackningar
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Plastförpackningar

Andra slags avfall än ovan-
stående

El-avfall (kan också vara FA)

Annat avfall 

SAMMANFATTANDE OM AVFALLSMOTTAGNINGEN

Är skyltning och separering i
olika fraktioner OK?

om nej, brister

Avfallsmottagningens ordning
och skick etc. OK?

om nej, brister

Motsvarar mottagningsmöjlighe-
terna hamnens behov?

om ja: genom mottagningsanord-
ningar inom hamnen

genom mottagningsanord-
ningar i närheten för: 

om nej, mottagning inom/nära
hamnen saknas men bör finnas

för:

ORDNING OCH FÖREKOMST AV AVFALL INOM OMRÅDET
Följande frågor gäller främst vinteruppläggningsplatser och småbåtsvarv

Förekommer, mer än marginellt,
skräp och avfall som inte tagits
om hand på området?

Förekommer rester av båtställ-
ningar, presenningar m.m. i om-
rådet

Förekommer båtvrak?

Finns rutiner för hur båtvrak ska
kunna tas om hand?

Om vinteruppläggningsplats:
Upplyses båtägarna om hur de
ska ta hand om och avlämna sitt
avfall?
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D Båttvätt Text eller Ja/Nej eller kryss Not

”VANLIG BÅTTVÄTT”

Förekommer båtbottentvätt i
hamnen?

om ja, på spolplatta

om nej, på vilket underlag?

om spolplatta, finns 
rening av tvättvattnet?

om rening med vad:

slamavskiljare

filter

om filter, 
vilket filtermaterial

annat

utgående vatten (efter eventuell
rening) går till

kommunalt spillvattennät

kommunalt dagvattennät

till hamnbassängen

annat

Båttvättens utformning, rening
m.m. bedöms OK med hänsyn till
omfattning, recipient m.m?

om nej, brister

”SÄRSKILD BÅTTVÄTT”

Finns möjlighet att bottentvätta
under båtsäsongen?

genom båtlyft och på anlägg-
ningen som beskrivits ovan

på särskild båttvättanläggning

beskrivning, fabrikat etc.

Båttvättens utformning, rening
m.m. bedöms OK med hänsyn till
omfattning, recipient m.m?

om nej, brister

Ges rekommendationer till båtä-
gare att som alternativ till gift-
färg tvätta båten under säsongen?
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E Utsläpp/föroreningar vid
underhåll, reparation, vårrust-
ning

Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Finns rutiner och utrustning för
att begränsa spridning av slip-
damm m.m. till mark och omgiv-
ningen i övrigt?

Finns rutiner för att hindra spill
av färg m.m. till marken vid mål-
ning m.m?

Samlas färg- och lösningsme-
delsrester m.m. upp och omhän-
dertas som farligt avfall (FA)?

Tas förbrukade startbatterier om
hand (ej blir stående och kan
läcka)

Samlas motorkonserverings-
vätska upp och omhändertas som
FA

Om vinteruppläggningsplats:
Upplyses båtägarna om och upp-
muntras att vidta försiktighetsåt-
gärder?

F Bränslen, smörjmedel, bot-
tenfärger och andra kemikalier

Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Förekommer cisterner för bräns-
len, oljor, spilloljor eller lös-
ningsmedel

om ja, vad

om ja, invallat eller 
motsvarande skydd mot utsläpp

 finns kontrollrapport utfärdad 
av ackrediterat kontrollorgan

Förekommer fat och andra lösa
behållare för kemiska produkter?

 om ja, är förvaringen lämplig
med hänsyn till risk för läckage

m.m.

Om sjömack: Finns alkylatbensin
från pump?

om nej, alkylatbensin i dunk?
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Om sjömack: Säljs miljöanpassa-
de 2-taktsoljor? 

Förekommer försäljning av båt-
bottenfärger?

om ja, säljs endast 
godkända produkter?

Finns utrustning för att begränsa
och samla upp spill/utsläpp av
bränsle, olja m.m?

om ja, vad

Om vinteruppläggningsplats eller
hemmahamn: Ges information
till båtägarna om produktval och
hantering?

G Buller, damm, lukt och and-
ra störningar

Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Ger verksamheten några stör-
ningar till omgivningen av dessa
slag

om ja, vad

H Förorenad mark och sedi-
ment

Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Finns bedömt och dokumenterat

om ja, dokumenttitel, årtal, 
rapport-, diarienummer el. motsv.

Bedöms sannolikt finnas i nämn-
värd omfattning

omfattning, beskrivning

I Övriga miljöfrågor Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Muddringsarbeten utförda eller
planeras

Andra (planerade) anläggningar
eller åtgärder som kan kräva till-
stånd enligt MB eller PBL

Besvärande svallvågor förekom-
mer
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Ogräsbekämpning med bekämp-
ningsmedel förekommer

J Egenkontroll Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Finns dokumenterad egenkontroll

ingår följande i denna:

ansvarsfördelning

riskbedömning

rutiner för att fortlöpande 
kontrollera att utrustning m.m.

för drift och kontroll hålls i gott
skick

aktuell kemikalieförteckning

rutiner för att varsko 
tillsynsmyndigheten vid tillbud

m.m. 

Dokumenterad egenkontroll sak-
nas men vissa rutiner tillämpas
ändå

Finns miljöombud eller motsva-
rande kontaktperson/ansvarig
utsedd?

Om vinteruppläggningsplats eller
hemmahamn: Ges information
till båtägarna om miljöfrågorna
och hur de bör hantera dessa?

Är egenkontrollen tillräcklig med
hänsyn till verksamhetens karak-
tär och omfattning?

om nej, brister

K Miljöklassning, Blå Flagg Text eller Ja/Nej eller kryss Not

Har hamnen någon miljöutmär-
kelse, miljöledningssystem eller
motsvarande?

Blå Flagg

Annat

Gästhamn betygssatt av 
Gästhamnsguiden?
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Erhållit betyg (1-5), Miljö

Erhållit betyg (1-5), Toaletter

Erhållit betyg (1-5), Duschar

Finns planer på att införa miljö-
ledningssystem, ansöka om Blå
Flagg eller annat

Blå flagg planeras

Annat planeras
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Bilaga 4
Spolplatta med rening för fritidsbåtar

I takt med att antalet fritidsbåtar blir allt fler (och större) har uppmärksamheten på deras
miljöpåverkan ökat. Ett område där kraven från myndigheter på sikt kommer att öka är
rengöringen av båtbottnar. På senare år har också intresset hos hamninnehavare och båtföre-
ningar ökat för att samla upp och rena spolvattnet från båtbottenrengöringen.

Vid höstupptaget av båtar sker oftast en bottenrengöring med högtrycksspruta. Normalt
används inga kemikalier vid rengöringen. Underlaget kan vara allt från grus till asfalt och
betong. Flera av de marinor, upptagsplatser som byggts de senaste åren har försetts med
spolplatta med en ränna för uppsamling av grovrens samt någon form av efterföljande
partikelavskiljning / uppsamling.

Förslag till principrening
Reningsanläggningen skall vara en enkel, robust anläggning med god reningskapacitet. Den
skall kunna appliceras på de flesta båtupptagningsplatser i länet och i landet i övrigt. 

1. Spolplatta som lutar mot en gallerförsedd grovrensränna. 

2. Trekammarbrunn på minst 4 (?) m . 3

3. Ev. en pumpbrunn med en dränkbar pump med nivågivare.

4. Finfilter av filt/papperstyp, bark eller dylikt för att ta de fina färgpartiklarna. Detta filter
är i storleksklassen 50 - 200 liter.

Avfall
I de fall blåmusslor, alger mm från spolplattans ränna kan spolas rena från färgrester kan de
återbördas till havet på lämplig plats.
Allt övrigt avfall från ränna, slamavskiljare och finfilter är att betrakta som farligt avfall.
Ränna rensas dagligen medan slamavskiljare och finfilter töms minst en gång per år efter
behov.

Verifikation 
Ett projekt med bl.a. Gästhamnsguiden SXK AB, SBU och Hålls Sverige Rent, och där
representanter för Miljösamverkans projektgrupp medverkar, kommer sannolikt att testa fram
en fungerande anläggning under 2005.

  Principskiss:  Reningsanläggning för bottentvätt av båtar
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Bilaga 5
Tankningsplatser för fritidsbåtar
Bilagan utgörs av sidorna 64-65 i Handbok i Kemikaliehantering (13)

Återgivet med tillstånd av Länsstyrelsen i Östergötland.
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