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Föreskrift för användning av bottenfärger i JBS 

Bakgrund 

Bottenfärger, speciellt s.k. biocider, släpper ut giftiga ämnen både i vatten och på land vid 

tvätt av skrov och ska hanteras som miljöfarligt material. 

Enligt Havs- och vattenmyndigheten måste båtar med biocidfärg tvättas på spolplatta med 

filtrering eller borstanläggning med uppsamlingsbassäng. 

Myndigheter inför succesivt alltmer strängare regler för bottenfärger och i Mälaren och 

andra insjöar är idag alla former av biocidfärger förbjudna att använda. 

I Saltsjön får fortfarande biocidfärger med relativt låg gifthalt användas enligt 

Kemikalieinspektionens regler. 

Järfälla kommun vill gå längre och strävar efter att alla båtar ska saneras och göras skrovrena 

från all gammal biocidfärg och har avkrävt JBS en handlingsplan för detta.  

JBS stadgar föreskriver att myndigheters lagar och förordningar ska följas och för användning 

av bottenfärger är det Kemikalieinspektionens regler som gäller. Dessa regler har nyligen 

ändrats och ”huvudsakligt verksamhetsområde” har ändrats till ”huvudsaklig 

förtöjningsplats”. 

Se även Transportstyrelsens regler om båtbottenfärg 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-

batbottenfarg 

Se även Transportstyrelsens projekt Skrovmålet  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/skrovmalet 

 

Nedanstående föreskrifter har uppdaterats för att stämma med den nya lydelsen. 

Föreskrifter som gäller för båtar hos JBS 

§1 Mälarbåtar är båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i JBS hamn, en plats 

båtägaren disponerar som medlem. Dessa båtar får inte målas med biocidfärger i enlighet 

med Kemikalieinspektionens regler för insjöar. Observera att lång tids segling i Östersjön 

eller på västkusten inte ändrar på detta. 

Båtar som vinterförtöjs i vattnet i klubbhamnen räknas som Mälarbåt oavsett dess 

huvudsakliga förtöjningsplats under sommaren. 

Mälarbåtar får målas med biocidfri färg märkt av färgtillverkaren med ”för insjöar”. På JBS 

hemsida finns en lista på sådana färger som får användas i Mälaren, men JBS 

rekommenderar att inte måla alls. Fler än en gång har s k ”insjöfärg” dragits tillbaka av 

tillverkaren då de visat sig innehålla förbjudna substanser. 

§2 Östersjöbåtar är båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Östersjön vid en plats 

båtägaren hyr eller äger där och där båten huvudsakligen vistas. Båten får vinterförvaras i 

JBS hamnanläggning och förtöjas vid en tillfällig plats under en kortare tid (några veckor) i 

samband med sjösättning och upptagning. Om båtens tillfälliga förtöjning sker på en plats 
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som disponeras av båtägaren måste platsen hyras ut under sommaren via hamnkaptens 

försorg, annars räknas båten som Mälarbåt. 

Östersjöbåtar får målas med biocidfärger (godkända färger för ostkusten enligt 

Kemikalieinspektionens regler) men detta rekommenderas inte av JBS. Låt ledstjärnan vara 

”sluta måla” och håll botten ren mekaniskt med hjälp av borstning (i borstanläggning eller 

själv med t ex Skrubbis). 

§3 JBS har som målsättning och i avtal med Järfälla kommun att Mälarbåtar enlig §1 skall 

vara skrovrena senast år 2020. Med skrovrent menas fri från biocidfärg i alla färglager eller 

har uppmätta halter som underskrider värden definierade i §9. Tillåtet är plast, trä, metall 

eller cement med eller utan epoxibehandling samt båtbottenfärger med etikett ”för insjöar”.  

JBS rekommenderar att även Östersjöbåtar görs skrovrena för att kunna tvättas på land utan 

spolplatta på sikt (se §5).  

§4 Om båtskroven innehåller TBT-färg ska alla båtar hos JBS saneras senast 2018 oavsett 

huvudsaklig förtöjningsplats. Båtar med TBT kvar på skrovet våren 2019 riskerar att inte få 

sjösättas. 

§ 5 Alla båtar får tillsvidare tvättas på land i JBS hamnområde i avvaktan på att JBS installerat 

spolplatta eller annan godkänd anordning alternativt att godkänd borsttvätt installerats i 

närområdet. Båtar med biocidvärden överstigande värden enligt §9 får inte tvättas på land 

med högtrycksspolning f o m 2019. 

§ 6 Medlem som skrapar bort bottenfärg skall använda marktäckande plastskydd som finns 

att disponera från miljöstationen. Medlem som slipar med maskin skall använda maskin 

kopplas till dammsugare med bra partikelfilter. Både färgavskrap och slipdammet räknas 

som farligt avfall. JBS tillåter inte blästring generellt utan varje fall måste godkännas av 

hamnkapten. Medlem som rengör sin båt skall säkerställa att inga andra båtar smutsas ned. 

Om något är oklart vid bottenfärgsanering, kontakta miljöombuden. JBS kommer successivt 

att på hemsidan/flik miljö föreslå saneringsutrustningar som är lämpliga.  

§7 Träbåtar kan ha både bly (blymönja), TBT och andra biocidfärger på skroven. Det är inte 

rekommendabelt att blästra träbåtar då trät kan skadas. Det är också tveksamt att 

slipa/skrapa på egen hand av hälsoskäl. 

Styrelsen kan ge dispens för att i stället måla på förseglingsfärg för att kapsla in ”gifterna” 

och stoppa utsläpp i vattnet. Täckfärg och behandlingsförutsättningar ska överenskommas 

med JBS styrelse. 

§8 Alla båtar som görs skrovrena kan få ett intyg utfärdat av styrelsen efter inspektion. 

§9 JBS styrelse har definierat följande gränsvärden för bottenfärger som måste saneras: 

Lika eller större än; TBT (tenn) 50 µg Sn/cm2, koppar 1000  µg Cu/cm2,  zink 2500 µg 

Zn/cm2.  
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Värdena är baserade på expertis inom området men har för närvarande inte fastställts av 

myndigheterna.  Föreskrifterna kan komma att uppdateras om myndigheter gör ändringar i 

lagar och regler med angivande av andra gränsvärden. 

§10 Sanering med inkapsling. 

EU-förordningen anger försegling med spärrfärg som alternativ till borttagning av TBT-färg. 

Berörda myndigheter i Sverige säger sig inte kunna förbjuda detta men rekommenderar det 

INTE då det inte är verifierat att förseglingen fungerar, speciellt inte med mekanisk rengöring 

i borsttvättsanläggning. 

JBS avråder från försegling och utesluter inte att ett myndighetsförbud kan komma på sikt. 

Om någon klubbmedlem ändå funderar på försegling kontakta styrelsens vice ordförande för 

samråd.  

 

  

 


