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Bakgrund 
Bottenfärger innehållande s.k. biocider klassificeras som miljöfarligt material, färgerna släpper ut 

giftiga ämnen i vatten - och vid tvätt av båtskrov på land. Myndigheter inför successivt strängare 

regler för bottenfärger. I Mälaren och andra insjöar är nu biocidfärger förbjudna. 

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, nedanstående föreskrifter har uppdaterats att 

överensstämma med senaste nytt från myndigheter. 

§ 1 Mälarbåtar definieras här som båtar som har en ”egen” förtöjningsplats i JBS hamn – oavsett 

hur lång tid platsen används. Dessa båtar får - enligt Kemikalieinspektionens regler - inte 

använda biocidfärger.  

- 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 ”för insjöar”.  

- Från 2021 ska befintliga såväl som nytillkomna Mälarbåtar vara skrovrena för tillträde till 

hamnen. 

§ 2 Östersjöbåtar är båtar som endast använder JBS hamn kortvarigt för vinteruppläggning på land, och 

som har en ”egen” förtöjningsplats i Östersjön. Båtar registrerade hos JBS 2020 eller tidigare med för 

Östersjön godkänd biocidfärg får vinterförvaras på land i JBS hamnanläggning och förtöjas vid en 

tillfällig plats under en kortare tid (några veckor) i samband med sjösättning och upptagning. 

- Från 2021 tillåts inga nytillkomna Östersjöbåtar att vinterförvaras hos JBS om de inte är skrovrena. 

- Östersjöbåt registrerade hos JBS 2020 eller tidigare får tills vidare målas med biocidfärg godkänd 

för ostkusten (Kemikalieinspektionens regler) men JBS rekommenderar att inte använda biocidfärg. 

§ 3 Bottentvätt på land. Alla båtar på JBS får tillsvidare tvättas på land enligt handlingsplan med 

kommunen. Undantag: Icke skrovrena båtar får inte tvättas med högtrycksspolning. 

§ 4 Saneringsmetoder. Båtar som ska saneras hösten 2020 ska använda de metoder som finns 

beskrivna på JBS hemsida under Miljö/Sanering av biocidfärg. Från 2021 tillåts ingen sanering i 

JBS hamnområde och nya båtar som inte är skrovrena måste saneras på annat håll innan de får 

tillträde till hamnen. 

§ 5 Skrovrent och gränsvärden för biocidfritt.  JBS styrelse har definierat nedanstående 

gränsvärden för biocidhalter som skrovrent.  

Mindre än; TBT (tenn) 100 µg Sn/cm2, koppar 1000  µg Cu/cm2,  zink 2500 µg Zn/cm2. 

Om värdena är högre eller bottenfärgen är okänd måste sanering göras. 
Kommentar 1: 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. 

Kommentar 2: Som skrovren definierar JBS också båtar som har inkapslad biocidfärg med spärrfärg enligt klubbens 

anvisning. Sådan båt kan vid XRF-mätning indikera otillåtna värden. 

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

 

 

 


