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1. Tillsynsstöd för hantering av förorenade 
områden vid uppställningsplatser för fri-
tidsbåtar 

1.1. Inledning  
Denna rapport syftar till att vara ett stöd i tillsynen vid hantering av förorenade om-
råden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Här har vi samlat bland annat rap-
porter, publikationer, broschyrer, tillsyns- och handläggningsvägledningar. Uppläg-
get är att kortfattat beskriva processen steg för steg ifrån identifiering av objekt till 
åtgärdat objekt. Under varje steg samlas och länkas relevant material. Allt underlag 
samlas i ett separat bibliotek. 

En viktig avgränsning är att rapporten gäller för förorenade områden på land kopp-
lat till uppställningsplatser för fritidsbåtar. Förorenade sediment ingår alltså inte. 

Det här arbetet har gjorts med målsättningen att belysa arbetet med uppställnings-
platser för fritidsbåtar. Det är platser där förorenande ämnen av ett påfallande brett 
omfång har använts på ett relativt oorganiserat sätt under ofta lång tid. Problemati-
ken är inte heller isolerat till områden med saltvatten, utan en uppställningsplats ut-
gör potentiellt en allvarlig miljörisk var den än finns geografiskt, oavsett om det 
nära sött, bräckt eller salt vatten. Det är verksamhetstid och storlek som spelar 
störst roll.  

I Sverige finns det uppskattningsvis 800 000 fritidsbåtar enligt Transportstyrelsen. 
Merparten av dessa förvaras vintertid på land. Många förvaras på ägarens fastighet, 
men en del av båtarna förvaras på platser avsedda för vinteruppställning av båtar. 
Hur många båtuppställningsplatser som det finns i Sverige saknas det uppgifter om. 
I många fall är det dock konstaterat att uppställningsplatser är kraftigt förorenade. 

I mångt och mycket är utmaningarna på uppställningsplatser relaterade till tributyl-
tenn (TBT) som har långtgående negativa effekter på framförallt enkla akvatiska 
organismer. Under 1960-talet började TBT att användas i båtbottenfärger och ett 
förbud för användande i båtbottenfärg för fritidsbåtar kom först 1989. Sedan 2008 
gäller i Sverige förbud mot TBT på alla fartyg som anlöper Sverige.  

Från Transportstyrelsens webbsida: 
 
” Förbudet mot TBT framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/
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den så kallade AFS-förordningen. Förordningen har sin grund i den internationella 
konventionen om påväxthindrande system”1  

AFS-förordningen finns här.2 

Än idag kommer det dock tillskott ifrån framförallt uppställningsplatser, där stora 
mängder förorenande ämnen finns koncentrerade. 

På grund av föroreningsnivån, föroreningarnas farlighet och att båtuppställnings-
platser ofta är belägna nära vatten är det angeläget för respektive kommun att se 
över sina båtuppställningsplatser. Det finns ett behov av att analysera vilka risker 
de medför och vid behov ställa krav på att åtgärder genomförs för att olägenhet för 
miljö eller människors hälsa inte ska uppstå.  

I de inledande kapitlen av tillsynsstödet beskrivs översiktligt de olika delarna av ar-
betet med förorenade områden. Strategin med att använda handlingsplaner för att 
långsiktigt arbeta med förorenade områden med inriktning mot uppställningsplatser 
för fritidsbåtar får här ett stort utrymme, med länkar och hänvisningar till var mer 
information inom respektive del går att hitta. Förhoppningen är att handlägga-
ren inte ska behöva leta upp relevant information från flera olika källor utan 
med hjälp av detta dokument kunna hitta den information som behövs för ar-
betet kopplat till uppställningsplatser för fritidsbåtar. Arbetet med att risk-
klassa och bedriva tillsynsarbetet för uppställningsplatser ligger på kommunnivå. 
Den här rapporten är skriven med målsättningen att vara bästa möjliga stöd för dig 
som är handläggare på kommun eller länsstyrelse. 

Tillsynsstödet ska ses som en läshänvisning där olika aspekter av förorenade områ-
den med koppling till uppställningsplatser för fritidsbåtar. Observera att det inte 
är en komplett redovisning och guide. Det finns idag inte klara svar på alla utma-
ningar som ska hanteras under vägen ifrån identifiering av objekt till åtgärdat ob-
jekt, och verkligheten är väldigt lokalspecifik. Här har vi presenterat ett strukturerat 
alternativ till hur man kan gå till väga, som också innefattar det inledande arbetet 
med verksamhetsplan med mera.  Det är inte tänkt att dokumentet ska läsas 
pärm till pärm, utan istället stycke för stycke utifrån var du är i ditt arbete. 

Det har varit en stor utmaning att bestämma vilken detaljnivå dokumentet skulle 
ligga på. Under remissförfarandet inkom det många bra kommentarer om hur doku-
mentet skulle kunna förbättras. De allra flesta av kommentarerna har arbetats in, 
men det har till viss del varit motstridiga kommentarer, där ena sidan önskar mer 
detaljer medan den andra förespråkar en mer övergriplig nivå. Resultatet hoppas vi 
ligger på en balanserad och bra nivå.  

Arbetet är finansierat genom bidrag för särskilda tillsynsvägledningsprojekt beslu-
tat av länsrådsgrupp 6. 

 

 

1 Transportstyrelsen 2019. 
2 AFS-förordningen. 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/AFS-forordningen.pdf
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1.2. Målgrupp  
Detta tillsynsstöd riktar sig i första hand till miljöskyddshandläggare på kommu-
nerna och länsstyrelserna.   

1.3. Bakgrund  
Fritidsbåtshamnar och uppställningsplatser är svåra områden att hantera för till-
synsmyndigheten på grund av att det finns flera komplexa frågeställningar/pro-
blemområden. Det handlar dels om den ordinarie tillsynen med frågeställningar 
omkring hanteringen av den pågående verksamheten (miljöstation, toatömning, 
spolplatta, upptag av båtar, bottenmålning och borsttvätt, etc.) samt dels den lång-
siktiga tillsynen och saneringsbehov av förorenade områden (uppställningsplats/ 
mark, sediment). Till detta kommer en komplex juridisk situation av efterbehand-
lingsansvar då fritidsbåtshamnarna och uppställningsplatserna ofta drivs av före-
ningar i någon form. De föreningar eller företag som driver fritidsbåtshamnarna 
och uppställningsplatserna har ofta begränsad ekonomi vilket gör att åtgärder kan 
behöva fördelas över tid. Sammantaget är fritidsbåtshamnar och uppställningsplat-
ser tillsynsobjekt som kan vara en mycket stor utmaning för berörda tillsynsmyn-
digheter.  

Problematiken kring fritidsbåtars påverkan på miljön hanteras av många olika aktö-
rer, både offentliga och privata. Olika tillsynsmyndigheter har drivit flera projekt 
och även intresseorganisationer kring båtägandet och båtlivet driver projekt och ar-
bete för att främja ett miljövänligt båtägande. Det underlag och de kunskaper som 
finns hos olika aktörer är inte samlat i strukturerad form.  Denna rapport syftar till 
att ge en samlad bild över problematiken kring fritidsbåtshamnar med fokus på för-
orenade områden, och då framförallt mark. Relevant material har samlats in och 
sammanställts. Tillsynsstödet länkar till det materialet i de olika avsnitten. Materi-
alet finns även att hämta på EBH-portalen3.  

1.4. Arbetsgrupp 
Detta arbete har genomförts av: 

• Kristian Seth, Strömstads kommun 
• Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 
• Love Bojén, Länsstyrelsen Västra Götaland 

1.5. Remissinstanser 
Dokumentet har skickats på remiss till följande instanser och myndigheter: 

• Naturvårdsverket 
• Statens geotekniska institut (SGI) 

 

 

3 EBH-portalen  

https://ebhportalen.se/
https://ebhportalen.se/
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• Havs- och vattenmyndigheten 
• Transportstyrelsen 
• Kemikalieinspektionen (KemI) 
• Länsstyrelsen i Skåne  
• Länsstyrelsen i Stockholm 
• Länsstyrelsen i Blekinge 
• Länsstyrelsen i Kalmar 
• Länsstyrelsernas nationella tillsynssamordnare 
• Stockholms Miljöförvaltning 
• Göteborgs Miljöförvaltning 
• Botkyrkas Miljöenhet 
• Österåkers Miljö- och hälsoskyddsenhet 
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2. Ärendegång och handläggning  

2.1. Inledning  
I detta kapitel börjar vi med att beskriva processen med förorenade områden gene-
rellt för att därefter det som är specifikt för arbetet med båtuppställningsplatser. Att 
vi i början är ganska generella är därför att vi bedömer att det är viktigt att båtupp-
ställningsplatser ingår som en del i kommunens övergripande och långsiktiga ar-
bete med förorenade områden. Vi tror att det på sikt är fördelaktigt att inte se bå-
tuppställningsplatser som ett enskilt projekt. Båtuppställningsplatser generellt sett 
är prioriterade förorenade områden, men valet att prioritera dem framför andra om-
råden bör göras utifrån en helhetssyn kring föroreningssituationen i kommunen. 
Generellt sett är det den kommunala nämnden4 som är tillsynsmyndighet för verk-
samheter som bedriver båtuppställning- Det är den myndighet som har ansvar för 
att hantera ärende som rör föroreningsskador som uppkommit som en följd av bå-
tuppställning. Den kommunala nämnden ansvarar även för många andra förorenade 
områden. Därför bör kommunen ta ett helhetsgrepp om förorenade områden för att 
inte missa eller prioritera fel. 

Innehållet i kapitlet presenteras i stor utsträckning i den ordning som vi bedömer 
att processen bör fortskrida. 

I kapitel 2.25 återfinns en schematisk skiss (Figur 6) över hur ärendegången för bå-
tuppställningsplatser eller andra förorenade områden kan se ut. 

EBH-portalen 

Via EBH-portalen5 går det att hitta användbart material och information som rör 
förorenade områden såsom rättsfall, undersökningar, åtgärder och ansvar.  

2.2. Handlingsplan  
För att kunna arbeta långsiktigt med förorenad mark, och då även båtuppställnings-
platser, är det värdefullt att upprätta en handlingsplan. Det finns kommuner som re-
dan har en handlingsplan som beskriver hur man har för avsikt att hantera de områ-
den i kommunen som är, eller kan förväntas vara, förorenade. Alla kommuner har 
det dock inte. 

 

 

4 Kommunal nämnd: den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 
operativ tillsyn enligt miljöbalken. Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
5 EBH-portalen  

https://ebhportalen.se/
https://ebhportalen.se/
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Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning förorenade områden 
(TVL-gruppen) har tagit fram vägledningsmaterial för att stödja kommunernas 
strategiska arbete6. 

I handlingsplanen kan frågor gällande prioritering, strategier, organisation och an-
svar, samt mål hanteras. Handlingsplanen kan användas för att uppskatta vilka re-
surser som krävs. Resursbehovet bör vara med i verksamhetsplaneringen för be-
rörda förvaltningar och avdelningar. Om det inte finns resurser och om inte resur-
serna avsätts för ändamålet så är risken stor att arbetet med båtuppställningsplatser 
på ett eller annat sätt blir lidande.  

I samband med att man tar fram en handlingsplan så behöver man ha viss kunskap 
om de områden som ska ingå. Det är bra att identifiera alla potentiellt förorenade 
områden. Då blir handlingsplanen användbar. Mer omfattande undersökningar och 
riskbedömningar kan göras i ett senare skede och ingå i vad som längre fram besk-
rivs under rubriken åtgärdsplan, men redan i handlingsplanen är det viktigt att dis-
kutera vilken nivå av utredningar och undersökningar som är rimligt att kräva och 
vad som behövs för åtgärdsplanen. Bedömning av vad som ska krävas göras i varje 
enskilt fall.  

Det kan krävas en del resurser för att ta fram en handlingsplan, men den tid det tar 
får man sannolikt igen i ett senare skede. En stor del av arbetet med att ta fram 
handlingsplanen bör kommunen själv stå för. Det inkluderar framförallt att identifi-
era potentiellt förorenade områden. Se vidare under kapitel 2.8. 

Som ett alternativ till att ta fram en handlingsplan för alla förorenade områden så 
kan man ta fram handlingsplaner för en eller flera branscher. Det kan vara en bra 
idé om det inte kommer att finnas tillräckliga resurser för att arbeta med en heltäck-
ande handlingsplan eller om man redan vet att en eller ett par branscher bör priori-
teras. Innan en handlingsplan för en enskild bransch tas fram så bör man försäkra 
sig om att man väljer rätt bransch. Risken med branschspecifika handlingsplaner är 
att förorenade områden som helhet kan komma att åtgärdas i ”fel ordning” sett ur 
ett miljöperspektiv. Det är sannolikt bättre att ta fram en handlingsplan men att pri-
oritera utifrån branscher istället för enskilda verksamheter. Det kan exempelvis 
vara att prioritera hamnar – fritidsbåtshamnar (inkl. båtuppställningsplatser) före 
andra branscher, grundat på något av följande: 

• det finns många båtuppställningsplatser i kommunen 
• båtuppställningsplatser bedöms vara den bransch i kommunen som är mest 

förorenad 
• båtuppställningsplatser av andra skäl bedöms utgöra den största risken för 

människors hälsa och miljön 

 

 

6 EBH-portalen, Strategiskt arbete med förorenade områden 

https://ebhportalen.se/overgripande-strategiskt/strategipaketet/
https://ebhportalen.se/
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Därefter tar man fram åtgärdsplaner för respektive bransch i tur och ordning. Se Fi-
gur 1. 

Fördelen med att arbeta branschspecifikt är att man under en tid arbetar med verk-
samheter som liknar varandra. Det innebär i många fall jämförbara undersökningar 
och åtgärder, möjlighet att ta fram beslutsmallar m.m. Det minskar risken för fel 
och det spar tid, både för tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren. 

 

Figur 1. En handlingsplan, men flera åtgärdsplaner. 

Finns det bara ett par förorenade områden i en kommun (och man verkligen vet 
det) så kanske en handlingsplan inte är nödvändig eller så kan den göras väldigt 
kortfattad. I andra fall med många områden som kommer att kräva mycket arbets-
tid så bör inte betydelsen av en handlingsplan underskattas. 

Med hänsyn till vad som skrivs om personligt ansvar i kapitel 3 så kan det också 
vara nödvändigt att skynda långsamt och att driva processen framåt stegvis. I en 
handlingsplan går det att ta hänsyn till och redogöra för den långsiktighet som kan 
vara avgörande för att förorenade områden åtgärdas inom lagens ramar. Samtidigt 
ställs åtgärdsbehovet i relation till den olägenhet som kan uppstå hos den som be-
höver genomföra undersökningar och åtgärder. 

I 5 § förvaltningslagen7 står det att ”myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse 
endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig 
vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda re-
sultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den 
som åtgärden riktas mot.” 

I 26 kap. 9 § miljöbalken8 står det att ”mer ingripande åtgärder än vad som behövs 
i det enskilda fallet får inte tillgripas”.  

 

 

7 Förvaltningslagen (2017:900) 
8 Miljöbalken (1998:808) 
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En handlingsplan ska endast beröra de förorenade områden som kommunen har an-
svar för. Generellt innefattar det alla båtuppställningsplatser. Båtuppställning i sig 
är varken anmälnings- eller tillståndspliktig. 

En handlingsplan bör förankras med den eller de nämnder som berörs av hand-
lingsplanen i ett tidigt skede av processen. När handlingsplanen sedan är färdig bör 
målet vara att den ska antas av nämnd eller annan politisk instans. 

2.3. Åtgärdsplan  
När handlingsplanen är klar är nästa steg att ta fram en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen 
kan mer konkreta riskbedömningar och prioriteringar av de i handlingsplanen iden-
tifierade förorenade områdena göras. För att det ska vara möjligt behöver kun-
skapen om de identifierade områdena vara tillräckligt hög och åtgärdsplanen före-
gås av utredningar och undersökningar. 

Kunskapen om de områden som ska ingå i åtgärdsplanen bör motsvara åtminstone 
fas 1 enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden9. 
Finns det information som motsvarar fas 2 enligt samma metodik så är det en för-
del. Se vidare kapitel 2.9. 

Efter fas 1 och fas 2 finns sannolikt den kunskap som krävs för att göra en rimligt 
god riskbedömning och prioritering. Observera att det i det enskilda fallet kan krä-
vas ytterligare utredningar eller undersökningar för att välja rätt åtgärder eller av-
gränsa en förorening, men det åtgärdas i ett senare skede.  

De undersökningar som är nödvändiga för att kunna riskbedöma och prioritera bör 
genomföras och bekostas av den som är ansvarig för föroreningssituationen. Se vi-
dare kapitel 3. 

En väl genomtänkt handlingsplan och åtgärdsplan bör underlätta för kommunen att 
handlägga påföljande ärenden rörande förorenade områden och båtuppställnings-
platser på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Dessutom är det viktigt att uppnå 
störst miljönytta utan att rättssäkerheten eftersätts. 

Enligt 9 § i förvaltningslagen10 gäller att ”ett ärende ska handläggas så enkelt, 
snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts”. 

En åtgärdsplan bör i likhet med en handlingsplan, tidigt kommuniceras med den el-
ler de nämnder som berörs av planen. När åtgärdsplanen är färdig bör målet vara 
att den ska antas av nämnd eller annan politisk instans. 

 

 

9 Naturvårdsverket 1999, rapport 4918 
10 Förvaltningslagen (2017:900) 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1999-Metodik-for-inventering-av-fororenade-omraden-Rapport-4918.pdf
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2.4. Verksamhetsplanering  
Det behövs resurser för att klara de uppsatta målen. Resursbehovet för att hantera 
förorenade områden och båtuppställningsplatser varierar mellan olika kommuner, 
men tiden det faktisk tar ska inte förringas. Hantering av förorenade områden bör 
på samma sätt som tillsynen11 av miljöfarliga verksamheter ingå i verksamhetspla-
nen. 

Enligt 1 kap. 8 § i miljötillsynsförordningen12 är ”alla operativa tillsynsmyndig-
heter enligt miljöbalken skyldiga att varje år upprätta en samlad tillsynsplan för 
sina ansvarsområden enligt miljöbalken.” 

Enligt 1 kap. 6 § i samma förordning så ska det ”hos en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde en-
ligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses 
över vid behov och minst en gång varje år.” 

Det ska finnas en plan för myndighetens tillsyn, vilket det nästan alltid gör. Planen 
ska också innefatta förorenade områden och båtuppställningsplatser som är ett an-
svarsområde för den kommunala nämnden enligt 9 kap. miljöbalken. 

Hur mycket tid och resurser som årligen behöver avsättas för förorenad mark är 
svårt att uppskatta utan konkreta planer. Att ha handlingsplaner eller åtgärdsplaner 
som underlag kan vara avgörande för att rätt resurser finns tillgängliga. 

Att ta fram en handlingsplan kräver tid, resurser och kompetens. Ett första steg i 
processen kan vara att i verksamhetsplaneringen avsätta tid för att ta fram en hand-
lingsplan. Resursbehovet är sannolikt oklart i ett tidigt skede. Tid och resurser får 
baseras på erfarenhet från andra projekt eller motsvarande. Kontakt med andra 
kommuner kan ge vägledning. Att samarbeta med grannkommunerna i frågor som 
rör förorenad mark leder ofta till ett bättre slutresultat. 

I början av arbetet är det viktigt att se över den kompetens som tillsynsmyndig-
heten har. Vid behov bör de handläggare som berörs av projektet ges tid till kom-
pentensutveckling. 

I miljötillsynsförordningen 1 kap. 9 § skrivs att ”Av 3 och 8 §§ myndighetsförord-
ningen (2007:515) följer att en operativ tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsar-
betet effektivt och att myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsyns-
frågor.” 

För att tillgodose kravet på kompetens så ska tillsynsmyndigheter ha kompetensför-
sörjningsplaner. Dessa kan behöva ses över i samband med att man arbetar med 
verksamhetsplaneringen.  

 

 

11 Både egeninitierad och händelsestyrd tillsyn 
12 Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
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2.5. Finansiering  
Om förorenad mark ligger inom den kommunala tillsynsmyndighetens ansvarsom-
råde så har kommunen rätt att ta betalt för den handläggningstid som krävs i varje 
enskilt ärende.13 Detta gäller nästa alltid för båtuppställningsplatser och kan inne-
bära till exempel platsbesök, granskning och beslut. I ärenden som rör förorenade 
båtuppställningsplatser finns det för det mesta en motpart som vid en ansvarsutred-
ning anses vara ansvarig för föroreningsskadan. Verksamheten kan då debiteras en 
avgift som motsvarar tiden tillsynsmyndigheten har lagt på handläggning av ären-
det. Innan det bekräftats att det finns en föroreningsskada och ansvaret har utretts 
kan krav på utredningar och undersökningar för det mesta riktas mot den nuva-
rande verksamhetsutövaren. Det kan vara den som exempelvis bedriver båtupp-
ställning. Då bli det den som också debiteras tillsynsmyndighetens handläggnings-
tid. 

I de fall där det inledningsvis saknas en motpart som kan debiteras kan kommunen 
få bära de kostnaderna som handläggningen innebär. Detta gäller fram till att en 
motpart identifieras. När det saknas motpart finns det under vissa förutsättningar en 
möjlighet att söka statligt stöd. Mer om det går att läsa i SGI:s publikation 4314, 
samt på Naturvårdsverkets hemsida. 

Tiden det tar för kommunen att ta fram en handlingsplan innebär åtminstone på 
kort sikt en kostnad för kommunen. Sett i ett större sammanhang och under längre 
tid så bör kostnaden för kommunen kunna begränsas. Handläggningen av förore-
nad mark bör i stor utsträckning kunna finansieras genom att ta betalt för den till-
syn som krävs. 

I samband med att man tar med resursbehovet för hantering av förorenad 
mark i verksamhetsplaneringen är det viktigt att se över taxan för tillsyns-
myndighetens ansvarsområde. Timtaxan inom tillsynsområdet ska vara till-
räcklig för att täcka de kostnader som tillsynsmyndigheten faktiskt har för 
tillsynen. Det måste också finnas stöd i taxan för att det ska gå att debitera en 
avgift. 

2.6. Kommunikation  
En viktig faktor för att tillsynsmyndighetens arbete ska ett bra resultat, är en funge-
rande kommunikation med berörda parter. Det gäller både internt och externt. 

I vissa lägen är det ett lagkrav, i andra lägen något som underlättar arbetet. Hur 
man väljer att kommunicera beror i viss mån på vilka kanaler man normalt sett an-
vänder. 

 

 

13 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) och 9 kap 5 § i förordningen om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940) 
14 SGI 2018b, publikation 43 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018b-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-f%C3%B6r-fritidsbatar-publikation-43.pdf
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Enligt 23 § i förvaltningslagen15 gäller att ”en myndighet ska se till att ett ärende 
blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.” 

En öppen och transparent kommunikation i ett tidigt skede av processen är önsk-
värt. Om alla berörda parter får ”rätt” information så öppnar det upp för berörda att 
komma med synpunkter som kan påverka det enskilda ärendets handläggning fram-
över. 

När kommunen har identifierat alla båtuppställningsplatser är det viktigt att se över 
vilka parter som är berörda av den fortsatta handläggningen. Varje part har olika 
ansvar och är i behov av relevant information. Se vidare under kapitel 3. 

Det kan vara fördelaktigt för den framtida handläggningen att så tidigt som möjligt 
gå ut med allmänt hållen information om krav och ansvar. Informationsspridningen 
kan ske genom lokal press, kommunens egen webbplats eller sociala medier. All-
mänheten i sig har inget ansvar för eventuella föroreningsskador, men personer 
med kunskap om båtuppställningsplatser eller den verksamhet som har bedrivits på 
inom ett område kan komma att höra av sig med information som är viktig för det 
fortsatta arbetet. 

Båtliv är ett stort fritidsintresse i Sverige, så frågan om förorenade båtuppställ-
ningsplatser berör många. Det medför att båtägare, verksamhetsutövare och media 
kan höra av sig till kommunen. En beredskap att hantera detta bör finnas. 

2.7. Informationsmaterial till beslutsfattare på lokal nivå  
I ett tidigt skede bör den närmast berörda nämnden informeras om betydelsen av att 
lägga tid och resurser på att hantera förorenade områden och båtuppställningsplat-
ser. Gärna genom närvaro på ett nämndsmöte med en PowerPoint-presentation el-
ler motsvarande. 

Via länken finns ett förslag på PowerPoint-presentation för att informera närmaste 
nämnd eller annan politisk instans om arbetet med förorenad mark och båtuppställ-
ningsplatser. 

2.8. Var börjar vi?  
Det är viktigt är att alla förorenade områden kommer med i handlingsplanen. Det 
gäller även alla båtuppställningsplatser. Som vägledning för arbetet finns Natur-
vårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden16. Rapporten förutsät-
ter dock att alla förorenade områden är kända. Kunskapen om vilka förorenade om-
råden som finns varierar från kommun till kommun.  

 

 

15 Förvaltningslagen (2017:900) 
16 Naturvårdsverket 1999, rapport 4918 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/PP-inom-kommunen.pptx
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1999-Metodik-for-inventering-av-fororenade-omraden-Rapport-4918.pdf
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För att hitta alla möjliga förorenade områden i kommunen finns det flera källor att 
utnyttja. En utgångspunkt bör vara länsstyrelsernas databas EBH-stödet, EBH är en 
förkortning för efterbehandling. EBH-stödet innehåller potentiella och konstaterat 
förorenade områden i hela landet. Stödet baseras på den information som framkom-
mit via länsstyrelsernas och kommunernas identifierings- och inventeringsarbete. 
Som en följd av arbetet så har en stor del av de förorenade områdena i Sverige bli-
vit kända. Men det finns ändå förorenade områden som inte är kända, eller åt-
minstone inte finns i efterbehandlingsstödet. I mörkertalet finns sannolikt ett antal 
båtuppställningsplatser av varierande storlek, kanske framförallt mindre. 

Båtuppställning som verksamhet är ganska diffus. I vissa fall har båtuppställningen 
bedrivits (eller drivs) av ett företag, i andra fall av någon förening. Likaså kan bå-
tuppställning ha pågått genom att en fastighetsägare har lämnat tillåtelse till privat-
personer att vinterförvara båtar på fastigheten. Tiden för när båtuppställning har på-
gått varierar också mycket, från år till årtionden. På vissa platser bedrivs fortfa-
rande båtuppställning medan det på andra platser sedan länge har upphört. Omfatt-
ning varierar också, från ett fåtal båtar till flera hundra båtar. En gemensam näm-
nare är att de vanligtvis är placerade nära vatten, där det finns närhet till en ramp 
eller annan möjlighet att ta upp och sjösätta båtar. För att hitta båtuppställningsplat-
ser kan flygfotografier vara till stor hjälp. Även kontakt med museer och lokala för-
eningar kan ge värdefull information. 

Alla båtuppställningsplatser kommer förmodligen inte att identifieras, men om 
merparten och framförallt de större som har pågått under längre tid identifieras så 
bör det anses vara bra nog. Framförallt i ett inledande skede. När väl arbetet med 
att åtgärda båtuppställningsplatser har påbörjats och det har blivit allmänt känt att 
arbetet pågår så kommer fler båtuppställningsplatser att uppmärksammas. Här 
kommer det att finnas hjälp av allmänheten, fastighetsägare, verksamhetsutövare 
och föreningar.  

2.9. Prioritera och avgränsa  
Med hänsyn till det stora antal områden som kan bli identifierade och till skydd för 
människors hälsa och miljön behöver fokus läggas på rätt objekt. För att det ska 
göras behöver en prioritering göras. Alla objekt kan inte åtgärdas samtidigt. 

Ett första steg kan vara att använda den branschklassificering som Naturvårdsver-
ket tillsammans med länsstyrelserna har tagit fram för prioritering av branscher vid 
inventering17. Branschlistan är från 2011, och utgör endast en början för att kunna 
prioritera. I branschlistan tilldelas branscherna en branschklass (BKL) som utgår 
från hur branschen generellt bedöms. Branschklassen innebär inte att objektet är 
förorenat utan baseras på generella antaganden om branschens typiska påverkan på 
omgivningen.  

 

 

17 Naturvårdsverket 2011, branschlista 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2011-Branschlista-for-efterbehandlingsarbete.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2011-Branschlista-for-efterbehandlingsarbete.pdf
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Nästa steg i processen, när möjliga förorenade områden är identifierade, är att ge-
nomföra en inventering. Det görs med fördel utifrån Naturvårdsverkets metodik för 
inventering av förorenade områden (MIFO)18. Enligt metodiken så ska man ge-
nomföra inventeringen i olika faser, där fas 1 innebär en orienterande studie och 
riskklassning och fas 2 en översiktlig undersökning och ny riskklassning.  

Den stora fördelen med metodiken är att den har funnits länge. Det är därför 
allmänt känt bland konsulter på området och tillsynsmyndigheter vad som ef-
terfrågas. Det finns andra urvalsmetoder, men det finns sällan fog för att välja nå-
gon annan modell än Naturvårdsverkets metodik19. 

Ett syfte med metodiken är att steg för steg (fas för fas) avgränsa det urval av föro-
renade områden som finns i en kommun. Då både markundersökningar och sane-
ringsåtgärder är dyra så är det viktigt att man väljer rätt område att lägga tid och re-
surser på. 

I Figur 2 illustreras hur avgränsningen kan genomföras från det att ett område 
branschklassas till det att det eventuellt är dags för åtgärder. 

 

 

 

18 Naturvårdsverket 1999, rapport 4918 
19 Naturvårdsverket 1999, rapport 4918 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1999-Metodik-for-inventering-av-fororenade-omraden-Rapport-4918.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1999-Metodik-for-inventering-av-fororenade-omraden-Rapport-4918.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV_1999_Metodik_for_inventering_av_fororenade_omraden_Rapport_4918.pdf
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Figur 2. Prioriteringssteg med branschklassning och MIFO20  

Båtuppställningsplatser ingår i branschen ”Hamnar – fritidsbåtshamnar” med 
branschklass 2. 

Med stöd av vad Naturvårdsverket skriver om branschklassificeringen så bör områ-
den som ingår i klass ett och två gå vidare för riskklassning. Det innefattar båtupp-
ställningsplatser. 

Vad är då en båtuppställningsplats? Man bör i sitt arbete definiera var gränsen går 
för när en yta blir en båtuppställningsplats. Sätts gränsen vid en båt så har de flesta 
kommuner flera hundra båtuppställningsplatser eller fler. Det blir svårt att hantera. 

Begreppet båtuppställningsplats är inte definierat närmare i någon lagstiftning. 
Som en jämförelse kan man se på hur begreppet fritidsbåtshamn definieras i lag-
stiftningen. 

I 1 kapitlet 2 § i Sjöfartsverkets föreskrifter för mottagning av avfall från fritidsbå-
tar21 framgår följande: 

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

I Transportstyrelsens vägledning att anskaffa mottagningsanordning för toalettav-
fall från fritidsbåt - Lathund för fritidsbåtshamnar22 framgår följande angående 
vad begreppet service innebär: 
 
”Vad menas då med "service"? Det kan räcka att man möjliggjort för båtar att 
lägga till där. Servicen är ofta kopplad till någon form av avgift. 

Exempel på fritidsbåtshamnar är klubbhamnar, gästhamnar, marinor och all-
männa hamnar som tar emot fritidsbåtar. Naturhamnar räknas inte som fritids-
båtshamn.” 

Enligt rättspraxis23 kopplat till Plan- och bygglagen24 är en småbåtshamn (brygga) 
bygglovspliktig om det finns fler än ca 10 båtplatser. 

Med det som utgångspunkt så kan det initialt vara rimligt att begränsa arbe-
tet till de båtuppställningsplatser som har plats för 10 båtar eller fler. 

Ovanstående avgränsning är inte på något sätt given. Föroreningssituationen kan 
vara värre på annan plats än på själva båtuppställningsplatsen. Om båthanteringen 
har bedrivits av en verksamhet som kan ha haft en eller flera specifika ytor avsedda 

 

 

20 Naturvårdsverket 1999, rapport 4918 
21 Sjöfartsverket 2001 (SJÖFS 2001:13) 
22 Transportstyrelsen, Att anskaffa mottagningsanordning för toalettavfall – Lathund för fri-
tidsbåtshamnar 
23 Boverket 2019, PBL kunskapsbanken. Småbåtshamnar. 
24 Plan och bygglagen (2010:900) 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV_1999_Metodik_for_inventering_av_fororenade_omraden_Rapport_4918.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Sjofartsverket_2001_Foreskrifter_om_mottagning_av_avfall.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Sjofartsverket_2001_Foreskrifter_om_mottagning_av_avfall.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Transportstyrelsen_Lathund_for_fritidsbathamnar.pdf.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Transportstyrelsen_Lathund_for_fritidsbathamnar.pdf.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov-byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/smabatshamnar
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för till exempel tvätt, blästring, skrapning och målning. Dessa ytor bör man i möj-
ligaste mån försöka att hitta för att i ett senare skede kunna definiera egenskapsom-
råden, ta fram representativa halter och riskbedöma på ett korrekt sätt. 

Första fasen i Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden 
(MIFO)25 innebär en orienterande studie av respektive objekt. Detta betyder att ob-
jektet bedöms och klassificeras utifrån det material26 som går att hitta om objektet. 
Detta kan göras utan att markundersökningar genomförs. Tidigare gjorda markun-
dersökningar bör ingå i bedömningsunderlaget.  Det är dessutom i princip alltid be-
fogat med platsbesök. 

Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett handläggarstöd för inventering 
enligt Naturvårdsverkets metodik som går att hitta här.27 

Den orienterande studien är något som tillsynsmyndigheten kan göra. Det är också 
något som tillsynsmyndigheten kan (bör) kräva att den som är ansvarig ska göra. 

Tillsynsmyndigheten ska bidra med vägledningen, men undersökningar bör i regel 
genomföras av någon annan part. Anledningen till det är att tillsynsmyndigheten på 
objektiva grunder ska kunna granska de undersökningar som redovisas. Tillsyns-
myndigheten bör inte heller bekosta de undersökningar eller utredningar som görs. 
Se vidare under kapitel 2.24 och kapitel 3. 

Vikten av en god kunskap om objektet ska inte underskattas för det fortsatta arbe-
tet. Exempelvis är det värdefullt att veta under vilka år som båtuppställningen varit 
aktiv. Bottenfärgens innehåll har varierat över tid och därmed också förekomsten 
av olika föroreningar i marken (SGI 2018a, Tabell 2-1)28. 

 Samtidigt ska inte informationen överskattas, då historiken och dokumentationen 
kring åtminstone äldre båtuppställningsplatser kan förväntas vara relativt osäker. 
Med det som utgångspunkt kan det vara rimligt att kräva att alla båtuppställnings-
platser även genomgår faktiska undersökningar motsvarande fas 2 enligt Natur-
vårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO)29. Alltså 
både fas 1 och fas 2. 

I fas 2 genomförs översiktliga markundersökningar. Utifrån resultatet uppdateras 
tidigare riskklassning. Efter att fas 2 har genomförts så bör tillsynsmyndigheten ha 
ett rimligt bra underlag för att kunna ta fram ett prioriteringsunderlag för vidare 
undersökningar och åtgärder. 

 

 

25 Naturvårdsverket 1999, rapport 4918 
26 Exempelvis flygfoton, fotografier, protokoll, avtal, intervjuer m.m. 
27 Miljösamverkan Västra Götaland 2019b. Inventering av förorenade områden 
28 SGI 2018a, publikation 42, Tabell 2-1 
29 Naturvårdsverket 1999, rapport 4918 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV_1999_Metodik_for_inventering_av_fororenade_omraden_Rapport_4918.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV_1999_Metodik_for_inventering_av_fororenade_omraden_Rapport_4918.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/fororenade-omraden/inventering-fororenade-omraden/Sidor/default.aspx
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV_1999_Metodik_for_inventering_av_fororenade_omraden_Rapport_4918.pdf
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I SGI:s publikation 4230 finns förslag på prioriteringsgrunder för båtuppställnings-
platser utifrån verksamhetstid, antal båtar och skyddsobjekt.  

Risk för naturolyckor såsom skred, ras, erosion och översvämning bör också ligga 
till grund för prioriteringen. 

I SGI:s publikation 2031 Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till 
sårbarhet för naturolycka redogörs för hur man kan identifierar om det finns sår-
barhet för naturolycka så som jordrörelser och/eller översvämningar. Publikationen 
innehåller även en metod för översiktlig bedömning av om föroreningssituationen. 
Det innebär att spridning och exponering vid ett enskilt förorenat område kan för-
ändras på grund av jordrörelser och översvämningar. I metoden finns också verktyg 
för att bedöma om sårbarhet för naturolyckor kan påverka det förorenade områdets 
riskklassning. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en GIS-analys Identifiering av förore-
nade områden och miljöfarlig verksamhet med sårbarhet för naturolyckor i Västra 
Götalands län32, utifrån en metod som beskrivs i SGI publikation 2033. Miljösam-
verkan Sverige har tagit fram rapporten Klimatanpassning i prövning och tillsyn av 
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden34 som i vissa delar behandlar 
klimatanpassning i relation till förorenade områden. 

2.10. Skyddsobjekt  
De skyddsobjekt som det är nödvändigt att ta hänsyn till varierar från fall till fall. 
Enligt Naturvårdsverkets rapport 597735 så finns det fyra huvudsakliga skyddsob-
jekt som Naturvårdsverket har valt att ta hänsyn till vid framtagandet av de gene-
rella riktvärdena för känslig markanvändning (KM)36 och mindre känslig markan-
vändning (MKM)37. Skyddsobjekten är följande: 

 

 

30 SGI 2018a, publikation 42 
31 SGI 2016b, publikation 20 
32 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2017 
33 SGI 2016b, publikation 20  
34 Miljösamverkan Sverige 2018 
35 Naturvårdsverket 2009d, rapport 5977 
36 Känslig markanvändning förkortas ofta KM och innefattar exempelvis områden med bo-
städer och skolor  
37 Mindre känslig markanvändning förkortas ofta MKM och innefattar exempelvis områden 
med butiker, industrier och vägar 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2016b-Riskbedomning-av-fororenade-omraden-Publikation-20.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2016b-Riskbedomning-av-fororenade-omraden-Publikation-20.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Lst-Vastra-Gotalands-2017-Identifiering-av-fororenade-omraden.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Lst-Vastra-Gotalands-2017-Identifiering-av-fororenade-omraden.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Lst-Vastra-Gotalands-2017-Identifiering-av-fororenade-omraden.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2016b-Riskbedomning-av-fororenade-omraden-Publikation-20.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MS-Sverige-2018-Klimatanpassning-i-provning-och-tillsyn.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MS-Sverige-2018-Klimatanpassning-i-provning-och-tillsyn.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009d-Riskbedomning-av-fororenade-omraden-rapport-5977.pdf
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• Ytvatten 
• Grundvatten 
• Markmiljö 
• Hälsa 

Generellt sett så är de skyddsobjekt som redovisas ovan i princip alltid skydds-
värda. Det går inte att bortse ifrån dem vid en riskbedömning, om det finns en risk 
att de kan påverkas av en förorening. Kommer riskbedömningen fram till att en risk 
föreligger så behöver man ta hänsyn till detta i kommande åtgärdsutredning och 
riskvärdering. 

I stor utsträckning kommer föroreningssituationen på båtuppställningsplatser inne-
bära ett behov av att genomföra någon form av åtgärd. Arbetet kommer därför ofta 
att handla om vilka åtgärder som är rimliga att kräva och hur lång tid för att ge-
nomföra åtgärder som kan accepteras. 

Grundvattnets skyddsvärde påverkas i hög grad av om grundvattnet används för 
uttag av vatten eller kan komma att bli en källa för uttag. Även ytvatten kan an-
vändas för uttag av vatten. Främst då sjöar, älvar eller andra rinnande vatten med 
större flöden. Vid uttag av vatten för vattenförsörjning är skyddsvärdet alltid högt. 
Även om inte uttag sker nu, så kan det finnas behov av att utnyttja närliggande vat-
tenförekomster för vattenuttag i framtiden. För att begränsa påverkan på och 
skydda ytvatten och grundvatten finns bland annat rikt- och gränsvärden och miljö-
kvalitetsnormer. Se vidare under kapitel 2.11 och kapitel 2.16. 

I SGI:s publikation 2738 beskrivs bland annat att markmiljön har ett egenvärde. 
Och att skyddsvärdet, förutom dess egenvärde, beror på potentiella ekosystemtjäns-
ter samt dess bidrag till andra ekosystemstjänster för nuvarande och kommande ge-
nerationer samt markmiljöns potentiella bidrag till ekosystemet som helhet. Mar-
ken skyddsvärde bedöms generellt sett sjunka med ökande djup. För att skydda 
markmiljön och dess funktion finns bland annat de generella riktvärdena för käns-
lig och mindre känslig markmiljö. Se vidare under kapitel 2.11 och kapitel 2.16. 

Människors hälsa är alltid ett viktigt skyddsobjekt att ta hänsyn till. Framförallt om 
barn kan komma att exponeras för föroreningarna. Barn är både känsligare för 
många föroreningar än vuxna, samtidigt som de lättare exponeras för förorening-
arna genom exempelvis intag av jord eller växter. Exempelvis kan barn i unga år 
(1-6 år) ha ett så kallat Pica-beteende som medför ett onormalt stort intag av 
material som inte är ämnat som föda (AMM 200939). För att skydda människors 
hälsa finns rikt- och gränsvärden. Se vidare under kapitel 2.11 och kapitel 2.16. 

 

 

38 SGI 2016a, publikation 27 
39 AMM 2009 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2016a-Markmiljons-skyddsvarde-Publikation-27.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/AMM-2009-Exponeringsbedomning-av-fororenad-mark-i-omradet-Rydobruk.pdf
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Risken beror, som tidigare beskrivits, inte bara på skyddsobjektets skyddsvärde 
utan även på föroreningens farlighet. 

Exempel 

Koppar är en metall som för den marina miljön är väldigt toxisk i halter som för 
människan inte innebär några risker. Det har påvisats att växtplankton drabbats av 
minskad tillväxt vid så låga halter som 0,001 µg/l fria kopparjoner (ITM 201440). 
Som jämförelse så finns det för dricksvatten inom EU ett gemensamt gränsvärde 
för koppar på 2 mg/l. 

Utöver de skyddsobjekt som finns i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell så finns 
fler skyddsobjekt som det kan vara av betydelse att ta hänsyn till. Ett sådant 
skyddsobjekt är sediment. Att sediment inte finns med i riktvärdesmodellen bety-
der att man vid framtagandet av riktvärdena inte har tagit hänsyn till sediment. För 
verksamheter eller föroreningsskador som påverkar eller riskerar att påverka ytvat-
ten är risken stor att även sediment blir påverkade. Kopplingen mellan båtuppställ-
ningsplatser, fritidsbåtshamnar och annan hamnverksamhet och påverkan på sedi-
ment är tydlig. I sediment utanför hamnarna finns ofta förekomsten av ämnen som 
använts i bottenfärger (Bengtsson & Cato 2011)41.  

Värt att påpeka är att ett skyddsobjekt också kan vara en spridningsväg, och att en 
spridningsväg också kan vara ett skyddsobjekt. Grundvatten är ett exempel. Det 
kan vara skyddsvärt i sig, samtidigt som det är en möjlig spridningsväg för en för-
orening. 

2.11. Skyddsobjekt vid båtuppställningsplatser 
Placeringen av båtuppställningsplatser styrs i stor utsträckning av förutsättningar i 
omgivningen. Det påverkar i sin tur vilka skyddsobjekt som kan komma att påver-
kas och vilken risk båtuppställningsplatsen utgör. 

Båtuppställningsplatser är oftast belägna vid eller nära någon form av ytvattenföre-
komst. De har också ofta utbyggd infrastruktur för att underlätta transporter av bå-
tar till och från båtuppställningsplatsen. I och med att båtuppställningsplatser ofta 
innebär buller, till följd av transporter, slipning och andra arbeten är de ursprungli-
gen ofta belägna med visst avstånd till bostadsbebyggelse. Vanligen ligger de i el-
ler i närheten av områden där det bedrivs annan miljöfarlig verksamhet. Med åren 
kan detta förändras. Detta gäller inte minst för båtuppställningsplatser där verksam-
heten av någon orsak sedan många år tillbaka i tiden har avvecklats. I och med 
båtuppställningsplatsernas placering nära vatten så kan marken vara attraktiv att 
exploatera för exempelvis bostäder. Marken där mer omfattande båtuppställning 
har bedrivits kan ha bra geotekniska egenskaper med god bärighet för byggnader. 
Bostäder eller annan bebyggelse kan alltså komma att etableras på eller i närheten 

 

 

40 ITM 2014 
41 Bengtsson, H. och Cato, I. 2011 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/ITM-2014-Koppar-i-Stockholms-vattenomrade.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Bengtsson-och-Cato-2011-TBT-i-smabatshamnar-i-Vastra-Gotalands-lan.pdf
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av en båtuppställningsplats. Platser nära vatten kan påverkas av eventuella klimat-
förändringar med risk för ökad spridning av föroreningar om områden översväm-
mas och marken inte har sanerats. 

Ytvatten 
Det kanske mest givna skyddsobjektet vid båtuppställningsplatser är ytvatten. Inte 
bara med hänsyn till många av båtuppställningsplatsernas närhet till ytvatten utan 
även på grund av de föroreningar som vanligtvis förekommer på båtuppställnings-
platser. Föroreningar vars syfte är att påverka vattenlevande organismer negativt 
för att minimera påväxten på båtskrov. 

Ytvattnets skyddsvärde påverkas inte direkt av markanvändningen, om den är 
känslig eller mindre känslig. Se Tabell 4. Däremot kan markanvändningen i sig in-
nebära ett annat utnyttjande av närliggande ytvatten. Då kan bad och annan rekreat-
ion innebära en ökad risk för människors hälsa. 

Även om en båtuppställningsplats inte finns i direkt anslutning till hav eller sjö så 
finns det sannolikt diken eller andra avrinningsvägar som fungerar som spridnings-
väg för eventuella föroreningar. Ytvatten bör alltid ingå i en riskbedömning. Om 
det inte är uppenbart att spridningsväg till ytvatten saknas och kommer att saknas i 
framtiden. 

Påverkan sker både när båtuppställningsplatser är i drift såväl som när de är tagna 
ur drift. Hur stor påverkan blir beror bland annat på de förorenande ämnenas farlig-
het, mängd och tid. Även hur markytan på en båtuppställningsplats är utformad kan 
förväntas ha betydelse för påverkan över tid. En tät hårdgjord yta, till exempel as-
falt, för uppställning kan ge en förhållandevis omedelbar påverkan på en närbelä-
gen ytvattenförekomst. Det kan jämföras med en grusad yta där viss fastläggning 
av förorenande ämnen förväntas ske över tid. Påverkan efter att verksamheten upp-
hört kan förväntas avta snabbare för en tät hårdgjord yta än en förorenad grusad 
yta. Värt att påpeka att en hårdgjord yta tidigare kan ha varit grusad. 

Den spridning av föroreningar som inte sker som ytavrinning kan via markinfiltrat-
ion nå grundvattnet. Om en båtuppställningsplats är belägen nära ytvatten har 
grundvatten och ytvatten ofta kontakt med varandra. Nederbörd, tidvatten och 
andra väderförhållanden kan påverka hur grund- och ytvatten kommunicerar med 
varandra. Hur ytvattenförekomsten sedan påverkas av exponeringen varierar bero-
ende på hur stor föroreningsbelastningen är, hydrologiska förutsättningar som vat-
tenomsättning och andra föroreningskällor. Vid båtuppställningsplatser nära ytvat-
ten finns det också ofta en fritidsbåtshamn där båtar ligger i vattnet under framför-
allt sommarsäsongen. Något som också kan påverka vattenförekomsten. 
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Diuron och Tributyltenn (TBT) är så kallade prioriterade ämnen som båda använts 
i bottenfärg. Av dessa bedöms framförallt TBT utgöra ett problem i svenska ytvat-
ten (Naturvårdsverket 2008).42  

De miljökvalitetsnormer som  finns för ytvatten är rättsliga normer som ställer krav 
på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt. Det är kommuner och andra myndigheter 
som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna efterlevs. Om en båtuppställningsplats 
påverkar en vattenförekomst på ett sådant sätt att det innebär att en miljökvalitets-
norm inte efterlevs så är det nödvändigt att göra något åt det. Mer information om 
miljökvalitetsnormer finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida43.  

Förekomsten av andra områdesskydd kan också höja skyddsvärdet på ytvattenföre-
komsten och behovet av att genomföra åtgärder. Områdesskyddet kan bestå av Na-
tura 2000, badvatten eller musselvatten med mera. 

Grundvatten 
Var båtuppställningsplatsen ligger kan påverka hur skyddsvärt grundvattnet är och 
hur stor risken är för att en värdefull grundvattenförekomst ska påverkas negativt. 
Om en båtuppställningsplats är belägen i inlandet så är grundvattnet sannolikt alltid 
viktigt att ta hänsyn till. Framförallt om det inom närområdet finns vattentäkter för 
dricksvatten. Riktvärden för känslig markanvändning är anpassade för att det ska 
kunna ske uttag av dricksvatten inom området. Oavsett om det faktiskt sker det el-
ler inte. Om ytan är hårdgjord och nederbörd avleds som ytavrinning till rörled-
ningar eller diken vidare till ytvatten så minskar detta påverkan på grundvattnet. 
Det ger istället en ökad ytvattenpåverkan. 

Situationen för en båtuppställningsplats som är belägen vid havet, kanske framför-
allt på västkusten, avviker en del. Här är det mindre sannolikt att det kommer att 
ske något uttag av dricksvatten på grund av havets negativa inverkan på grundvatt-
nets kvalitet. Om en båtuppställningsplats är belägen precis vid havet eller till och 
med på en utfylld havsvik så ligger grundvattnet normalt sett i nivå med havsyta 
och kan variera både med nederbörd och varierande vattenstånd i havet. Här är 
grundvattnet tydligt påverkat av havsvattnet och utgör i många fall mer en möjlig 
spridningsväg en ett skyddsobjekt i sig. Vid mindre känslig markanvändning ska 
grundvatten 200 meter nedströms skyddas. Se Tabell 4. 

Markmiljö 
Båtuppställningsplatser är ofta lokaliserade till ytor där marken i mer eller mindre 
stor utsträckning består av fyllnadsmaterial. På kort sikt håller grövre fyllnads-
material begränsat med liv, men det innebär inte att det på längre sikt inte kan ske 

 

 

42 Naturvårdsverket 2008, rapport 5801 
43 www.havochvatten.se  

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2008-Overvakning-av-prioriterade-miljofarliga-amnen-Rapport-5801.pdf
http://www.havochvatten.se/
http://www.havochvatten.se/


- 25 - 

 

 

en ökad biodiversitet. Det är dock något som i praktiken är mycket svårt att be-
döma (SGI 201544).  

Påverkan på mark och uppkomsten av en föroreningsskada kommer främst av att 
det inom båtuppställningsplatser hanteras bottenfärg som innehåller förorenande 
ämnen. Exempelvis vid målning, skrapning, slipning och blästring. Men även utan 
att någon form av mekaniskt arbete så kan marken påverkas. Vid nederbörd, när 
regnvatten rinner längs en bottenmålad yta, så sker en urlakning av de förorenande 
ämnen som finns bottenfärgen. Ungefär på samma sätt som händer när båten befin-
ner sig i vattnet. 

Det är närmast markytan som de högsta halterna av föroreningar på båtuppställ-
ningsplatser vanligtvis uppmäts (SGI 2018a)45 och samtidigt är marken närmast 
markytan generellt sett mer skyddsvärd än på större djup där den biologiska mång-
falden vanligtvis är betydligt lägre under två meter. Det gäller även vid jordar som 
inte är naturliga (SGI 201546).  

Hälsa 
På en båtuppställningsplats vistas människor i varierande omfattning. I vissa fall 
sker båtuppställningen på en yta där verksamheter, båtägare och besökare kan vis-
tas fritt. I andra fall kan båtuppställningsplatsen vara inhägnad. Normalt sett vistas 
inte människor inom dessa områden annat än under kortare perioder, om vi bortser 
ifrån exempelvis anställda till företag som bedriver verksamhet inom området. Ris-
ken för olägenhet på hälsan är för dessa personer en arbetsmiljöfråga. De privatper-
soner som ändå vistas inom området gör det i stor utsträckning för att utföra under-
håll på sin båt. De kan då exponeras för hälsoskadliga ämnen, samtidigt som deras 
hantering kan medföra en spridning av föreningar till omgivningen. Hur stor påver-
kan blir beror bland annat på vilka försiktighetsmått som vidtas, arbetets omfatt-
ning, förekommande ämnens farlighet och meteorologiska förutsättningar. I öppet 
landskap eller nära kusten är vind en spridningsväg av betydelse för exempelvis 
slipdamm. Via luft kan närbelägen bostadsbebyggelse påverkas.  

Beroende på hur området används efter att verksamheten upphört så kan förekoms-
ten av markföroreningar utgöra en risk för människors hälsa. Om ytan hårdgörs el-
ler används för ändamål som innebär att människor i begränsad omfattning vistas 
där så blir exponeringen för människor begränsad. Om det istället anläggs exem-
pelvis en förskola på platsen så kan exponeringen bli hög. De föroreningar som i 
stor utsträckning påträffas i marken på båtuppställningsplatser är generellt sett inte 
lättflyktiga och sprids inte via luft annat än via damning. Undantaget TBT som kan 
spridas som ånga i luft. TBT bedöms även i viss mån kunna tas upp av huden. De 

 

 
44 SGI 2015 
 
45 SGI 2018a, publikation 42  
46 SGI 2015 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2015-WP1-Hallbart-skydd-av-markmiljon.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2015-WP1-Hallbart-skydd-av-markmiljon.pdf
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exponeringsvägar som bedöms medföra den största risken för olägenhet på männi-
skors hälsa vad gäller koppar, TBT, Irgarol och diuron vid känslig markanvändning 
är intag av vatten och intag av växter.47 

Exempelvis är vattenlösligheten för TBT i storleksordningen 4 till 30 mg/l (Natur-
vårdsverket 2016b) 48 och Livsmedelsverket har satt en generell gräns på 0,1 μg/l i 
dricksvatten. Vattentäkter i närheten av en båtuppställningsplats eller odlingar på 
en yta där det bedrivits båtuppställning kan medföra en risk för olägenhet för män-
niskors hälsa. 

Sediment 
Sediment ingår inte som ett skyddsobjekt i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. Se-
diment visar ändå tydliga spår av påverkan av föroreningar som förknippas med 
båtbottenfärger (Bengtsson och Cato 2011)49. Förorenade bottensediment på kort 
sikt kan påverka livsvillkoren för organismer i eller nära botten. Sedimenten kan 
även på lång sikt utgöra en risk och begränsa eller påverka möjligheterna att exem-
pelvis underhållsmuddra i närområdet. I områden med ackumulationsbottnar kan 
förorenade sediment överlagras av renare sediment. Under förutsättning att förhål-
landena inte förändras så fortsätter överlagringen, vilket minskar spridningsrisken. 
Förändrade strömmar eller mänsklig påverkan kan innebära att de förorenade sedi-
menten friläggs och sprids. 

Exempel 

Decennier av utsläpp från verksamheter runt Idefjorden gav upphov till kraftigt för-
orenade bottensediment. Efter avveckling av dessa har de förorenade sedimenten 
överlagrats av renare sediment. På senare tid har förslag framförts om att fördjupa 
fjordens tröskel för att kunna passera med större fartyg. Oro finns för att det skulle 
kunna påverka bottenströmmarna i Idefjorden och på sikt återigen frilägga de föro-
renade sedimenten. 

2.12. Risk och riskbedömning  
Risken i är ett uttryck för sannolikheten för och konsekvensen av en händelse som 
kan medföra skada på ett skyddsobjekt (Naturvårdsverket 2009c)50. Risken kan ut-
tryckas som summan av föroreningssituationen, spridningsförutsättningarna/expo-
nering och skyddsobjekten. Avlägsnas en av dessa parametrar så försvinner i prin-
cip också risken. Åtminstone på kort sikt. Förenklat så gäller att det inte finns nå-
gon risk om: 

• om det inte finns någon förorening 

 

 

47 Naturvårdsverket 2018. Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad 
mark. Finns på Naturvårdsverkets webbsida, www.naturvardsverket.se  
48 Naturvårdsverket 2016b. Datablad för organiska tennföreningar 
49 Bengtsson, H. och Cato, I. 2011 
50 Naturvårdsverket 2009c, rapport 5977 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2016b-Datablad-organiska-tennforeningar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2016b-Datablad-organiska-tennforeningar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Bengtsson-och-Cato-2011-TBT-i-smabatshamnar-i-Vastra-Gotalands-lan.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009c-Riktvarden-for-fororenad-mark-rapport-5976.pdf
http://www.naturvardsverket.se/
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• om det inte finns något skyddsobjekt 
• om föroreningen inte kan nå skyddsobjektet 

 

Figur 3. Illustration av begreppet risk 

Ovanstående figur är en förenkling av verkligheten. Det finns ofta flera förorening-
skällor, spridningsvägar och skyddsobjekt. Likväl så är det dessa tre delar som man 
behöver ta hänsyn till och som det går att arbeta med i ärenden som rör förorenade 
områden. Kan man, på ett eller annat sätt, avlägsna föroreningen så är det att före-
dra, men det är inte alltid fullt möjligt eller ekonomiskt rimligt. Att ta bort sprid-
ningsvägen kan för tillfället ge samma skydd för människors hälsa och miljön, men 
att kvarlämna en förorening utgör alltid i sig en potentiell risk, om inte för stunden 
så för framtiden. I Naturvårdsverkets rapport 597751 anser Naturvårdsverket att be-
dömningen av riskerna för människornas hälsa och miljö bör göras i såväl ett kort 
som ett långt tidsperspektiv (100-1000 år). 

Figur 3 beskriver inte bara risken, utan är också en konceptuell modell52 i sin enkl-
aste form. Behovet av en denna typ av modell ska inte underskattas oavsett kom-
plexiteten i det enskilda fallet. För förorenade områden med många föroreningskäl-
lor, spridningsvägar och skyddsobjekt kan den konceptuella modellen bli ganska 
avancerad. Modellens innehåll kan, och bör redovisas och motiveras i text, men 
själva figuren är värdefull då den på ett enkelt och övergripande sätt beskriver för-
oreningssituationen, spridningsvägar och skyddsobjekt i förhållande till varandra. 

För att bedöma risken så är det normalt sett nödvändigt att det genomförs en risk-
bedömning. Riskbedömningen kan, beroende av många faktorer som föroreningssi-
tuationens komplexitet och omfattning, vara antingen förenklad eller fördjupad. 
För en båtuppställningsplats räcker det sannolikt nästan alltid med en för-

 

 

51 Naturvårdsverket 2009d, rapport 5977 
52 En konceptuell modell kan med text eller bilder beskriva samband och kopplingar mel-
lan, när det gäller förorenad mark, källor, spridningsvägar och skyddsobjekt.  

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009d-Riskbedomning-av-fororenade-omraden-rapport-5977.pdf
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enklad riskbedömning. Det finns riskbaserade haltkriterier (riktvärden) för i prin-
cip alla de föroreningar som kan förväntas påträffas på en båtuppställningsplats. I 
en riskbedömning finns möjligheten att istället för att använda generella riktvärden 
använda platsspecifika riktvärden. Mer information finns i Naturvårdsverkets risk-
bedömning av förorenade områden53 och under kapitel 2.16. 
 
I en förenklad riskbedömning bör följande punkter alltid ingå: 

• Problembeskrivning och konceptuell modell 
• Bedömning av om betydande kunskapsluckor finns (del av problembe-

skrivningen) 
• Kontroll av om riskbaserade haltkriterier för förorenade medier finns, 

till exempel rikt- och gränsvärden eller miljökvalitetsnormer 
• Avstämning av om förutsättningarna för haltkriterierna uppfylls 
• Val av representativ halt 
• Jämförelse mellan representativa halter och haltkriterier (riskkarakteri-

sering) 
• Bedömning av föroreningsbelastning 
• Bedömning av osäkerheter 
• Sammanfattande riskbedömning 

Normalt sett tar man fram en representativ halt54 för det förorenade området. Det 
kan dock vara svårt för en båtuppställningsplats där föroreningssituationen i många 
fall är heterogen. Att då dela in området i egenskapsområden (delområden) kan un-
derlätta. I Naturvårdsverkets rapport 5932 metodik för statistisk utvärdering av 
miljötekniska undersökningar i jord 55 förklaras de begrepp som beskrivs ovan så 
som representativ halt och egenskapsområden. 
 
Det är nödvändigt i en riskbedömning att förstå de svårigheter som ett heterogent 
förorenat område innebär för riskbedömningen. För ett homogent förorenat område 
är det förhållandevis enkelt att ta fram representativa halter och jämföra dem mot 
riktvärden och åtgärdsmål. För ett heterogent område är det i många fall betydligt 
svårare där halterna kan variera mycket inom små ytor. I en provpunkt kan förore-
ningshalterna vara låga och under de riktvärden som finns eller är framtagna, me-
dan föroreningshalten i nästa provpunkt kan utgöra en akutoxisk risk. Det innebär 
att åtgärder kan behöva ske i etapper och riskbedömningen omarbetas allt eftersom 
arbetet fortskrider. 
 
En riskbedömning är en färskvara. Även om mätningar och undersökningar som 
gjorts är korrekta så kan exempelvis riktvärden förändrats som en följd av ökad 
kunskap om föroreningens egenskaper. En fem till tio år gammal utredning bör 
granskas kritiskt. 
 

 

 

53 Naturvårdsverket 2009d, rapport 5977 
54 Den halt som bäst representerar föroreningssituationen för en ett förorenat område, eller 
egenskapsområde inom ett förorenat område 
55 Naturvårdsverket 2009b, rapport 5932 
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För komplicerade föroreningar som organiska tennföreningar, Irgarol och diuron så 
har deras toxicitet omvärderats genom åren. Nationella riktvärden för dessa förore-
ningar har inte heller funnits mer än några år. För mer information om dessa för-
oreningar finns skriften kriterier för tributyltenn, Irgarol och diuron i muddermas-
sor som omhändertas på land.56 
 
I Tabell 1 återfinns ett antal frågeställningar som bör tas upp i en riskbedömning. 
Vissa frågeställningar är i det enskilda fallet kanske inte är aktuella, men för att den 
som granskar riskbedömningen ska veta att så är fallet så bör det framgå i riskbe-
dömningen. Svaren i riskbedömningen bör ta hänsyn till både det korta såväl som 
det långa tidsperspektivet och området i sig såväl som omgivningen. 

Tabell 1. Frågeställningar som bör hanteras i en riskbedömning. Tabell omarbetad från Na-
turvårdsverkets rapport 5977 57 

Föroreningskälla • Vilka föroreningar förekommer eller kan förekomma? 

• Vilka medier är förorenade och i vilken grad? 

• Var är föroreningarna lokaliserade? 

• I vilken form förekommer föroreningen? 

Spridning • Vilka frigörelsemekanismer kan leda till spridning? 

• Vilka transportvägar finns inom och mellan olika medier? 

• Sker omvandling och nedbrytning av föroreningar vid källa, under transport eller i organism? 

Skyddsobjekt • Vilka skyddsobjekt (människa, miljö, naturresurser) kan påverkas av föroreningarna? 

• Finns särskilt känsliga grupper av människor som kan exponeras? 

• Vilka exponeringsvägar är aktuella? 

• Förekommer särskilt skyddsvärda biotoper eller arter? 

• Finns risk för akuta skador på miljö och hälsa? 

• Vilka negativa miljö- och hälsoeffekter kan uppstå? 

Föroreningsmängd 
och belastning 

• Hur stor är mängden föroreningar i olika medier? 

• Hur stor är belastningen på omgivningen? 

• Finns andra källor som bidrar till belastningen? 

• Påverkar belastningen naturresursernas kvalitet? 

Förändring över tid • Förväntas risker och belastning vara oförändrade, öka eller minska? 

• Vilka episodiska händelser, kort- och långsiktiga förändringar som förändrar riskbe-
dömningen och belastningen kan identifieras? 

Riskreduktion • Hur stor riskreduktion behövs för att riskerna ska vara acceptabel? 

  
• Vilka former av riskreduktion kan på kort och lång sikt minska riskerna till acceptabel nivå 

(reduktion av föroreningskälla, spridning eller exponering)? 

 

 

 

56 Hav möter land 2013a, rapport 2013:37 
57 Naturvårdsverket 2009d, rapport 5977 
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En riskbedömning ska i möjligaste mån vara fri från skälighetsbedömningar och 
värdering av risken utifrån exempelvis ekonomiska eller sociala aspekter. Skälig-
hetsbedömningar och värderingen av den risk som riskbedömningen påvisar bör 
hanteras i ett senare skede. 

2.13. Åtgärdsutredning  
Om det vid en riskbedömning uppmärksammas en risk som innebär att åtgärder be-
höver vidtas är nästa steg att genomföra en åtgärdsutredning. I åtgärdsutredningen 
är avsikten att sålla fram lämpliga åtgärdsalternativ. Det genomförs vanligtvis uti-
från urvalskriterier som tas fram för att kunna jämföra olika alternativ utifrån hur 
väl de uppfyller mål. Dessutom tas hänsyn till vilka konsekvenser, risker och kost-
nader de medför. Exempel på mål kan vara övergripande åtgärdsmål och miljökva-
litetsnormer. Ett alternativ kan ge väldigt god måluppfyllelse, men till en hög kost-
nad och med stora risker under genomförandet. Ett annat alternativ kan ge något 
sämre måluppfyllelse, men till en lägre kostnad och låga risker under genomföran-
det. Resultatet av åtgärdsutredningen ligger till grund för efterföljande riskvärde-
ringsprocess. I Naturvårdsverkets rapport 597858 beskrivs förfarandet och värdet 
av en åtgärdsutredning mer ingående. 

2.14. Riskvärdering  
I en riskvärdering utgår man ifrån riskbedömning och åtgärdsutredning och värde-
rar om den risk som bedöms finnas är acceptabel eller ej. Åtgärdsutrednings alter-
nativ vägs utifrån miljömässiga, tekniska, ekonomiska aspekter och ställs mot 
andra aspekter som till exempel allmänna och enskilda intressen. Riskvärdering av 
åtgärdsalternativ kan leda till att man formulerar om övergripande åtgärdsmål och 
därmed ändrar förutsättningarna för riskbedömningen. Det medför i sin tur att en 
ny runda tar vid eftersom riskvärderingen baseras på vad som framkommit i tidi-
gare steg. Riskvärderingen bygger på att det finns urvalskriterier för att värdera åt-
gärdsalternativen mot varandra. Om riskvärderingen inte kan identifiera ett alterna-
tiv som är mest lämpligt så bör ytterligare kriterier tas fram. I riskvärderingen bör 
det i slutändan redogöras för vilket åtgärdsalternativ som är mest lämpat utifrån 
kriterierna som valts. 

I en enklare utredning som tas fram för mindre båtuppställningsplatser där för-
oreningssituationen är lättöverskådlig och risken begränsad kan det vara 
lämpligt att acceptera att riskvärderingen genomförs samtidigt som riskbe-
dömningen. 

Med hjälp av riskvärderingen kan övergripande åtgärdsmål omarbetas till mätbara 
åtgärdsmål för kommande saneringsåtgärder. 

 

 

58 Naturvårdsverket 2009e, rapport 5978 
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I Naturvårdsverkets rapport 597859 beskrivs förfarandet och värdet av en riskvär-
dering ingående.  

2.15. Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering vid bå-
tuppställningsplatser 
Att riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering görs är avgörande för att 
rätt åtgärder ska genomföras och att resultatet i slutändan ska bli acceptabelt. Detta 
ska göras med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i förhållande till 
kostnaden. 

För bästa resultat bör alla som är berörda få medverka i rimlig omfattning. Det in-
nefattar både verksamhetsutövare, fastighetsägare och tillsynsmyndigheten. Det är 
också viktigt att det finns en transparens i processen för att få acceptans för arbetet 
med att åtgärda förorenade områden. 

I Naturvårdsverkets rapport 597860 skrivs följande: 

”I riskvärderingen utgår man från de övergripande åtgärdsmålen, resultat från ut-
förda undersökningar och utredningar, miljö- och hälsoriskbedömningen och åt-
gärdsutredningen. I riskvärderingen tolkas resultaten bland annat utifrån målupp-
fyllelse och tekniska och ekonomiska frågor. Riskvärdering bör utföras i nära sam-
råd mellan huvudman, tillsynsmyndighet och andra berörda, i vissa fall också med 
allmänheten.” 
 
Tillsynsmyndigheten bör vara drivande i processen. Med rådgivning, information 
och tillsyn skapa förutsättningar för att miljöbalkens syfte uppfylls. Ansvaret för att 
ta fram riskbedömningar, åtgärdsutredningar och riskvärderingar bör dock ligga på 
den som är ansvarig för föroreningssituationen. 
 
Vid hantering av förorenade båtuppställningsplatser är ovanstående av stor vikt för 
ett nå ett acceptabelt resultat till en skälig kostnad inom en rimlig tid. De verksam-
heter eller föreningar som är ansvariga för båtuppställningsplatser saknar ofta kun-
skap om vad som behöver göras. Det kan även saknas ekonomiska resurser att på 
kort tid genomföra omfattande åtgärder. Därför är det viktigt med delaktighet i pro-
cessen. 
 
Riskbedömningar, åtgärdsutredningar och riskvärderingar ska genomföras för att 
de fyller ett syfte i hanteringen av ärenden som rör förorenad mark. Utredningarna 
ska visa på om tidigare prioriteringar av områden är rätt. Dessutom bör man i varje 
enskilt fall bedöma vilka åtgärder som ska genomföras och inom vilken tid det är 
skäligt att åtgärderna ska vara genomförda. 

Föreningssituationen är ofta heterogen, men är i regel ändå förhållandevis över-
blickbar både i horisontalled och vertikalled. Den största osäkerheten är i många 

 

 

59 Naturvårdsverket 2009e, rapport 5978 
60 Naturvårdsverket 2009e, rapport 5978 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009e-Att-valja-efterbehandlingsatgard-rapport-5978.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009e-Att-valja-efterbehandlingsatgard-rapport-5978.pdf


- 32 - 

 

 

fall vad som händer i framtiden. Marken är ofta eftertraktad för exploateringsända-
mål i de fall den är belägen nära vatten. Samtidigt som mark nära hav, sjö eller rin-
nande vatten innebär en ökad risk för naturolyckor. Riskerna med förändrad mar-
kanvändning eller naturolycka tillsammans med effekten av att åtgärder inte ge-
nomförs omedelbart bör bemötas i utredningar som rör båtuppställningsplatser. Ge-
nerellt sett så innebär föroreningssituationen på båtuppställningsplatser ett behov 
av att genomföra åtgärder, men åtgärdernas omfattning kan skilja sig åt. 

SGI går igenom riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering kopplat till bå-
tuppställningsplatser i deras publikation 4261. 

2.16. Riktvärden 
När man har fått en god bild av situationen på de båtuppställningsplatser i kommu-
nen som ingår i branschen och har kunnat prioritera vilka båtuppställningsplatser 
som behöver åtgärdas så är det viktigt att veta vilka krav det är rimligt att ställa i 
form av riktvärden och åtgärdsmål. 

Vad gäller riktvärden för mark så finns det för de flesta föroreningar som kan för-
väntas återfinnas på en båtuppställningsplats generella riktvärden framtagna av Na-
turvårdsverket62. Det gäller bland annat koppar, bly, zink, TBT, Irgarol och diu-
rion. Riktvärdena finns för känslig markanvändning såväl som för mindre känslig 
markanvändning. De är framtagna för att ge ett skydd mot hälso- och miljöeffekter 
vid flertalet förorenade områden i Sverige. De generella riktvärdena är framtagna 
för en yta på ca 50 x 50 meter. Observera att även om riktvärdet inte överskrids för 
ytan så kan det i en punkt inom ytan vara så höga halter att föroreningen utgör en 
risk för akuttoxiska effekter vid exponering. Det kan innebära ett behov av att ge-
nomföra omedelbara åtgärder.  

Utöver riktvärden för mark så finns det även riktvärden eller gränsvärden för sedi-
ment, inomhusluft m.fl. som det kan vara viktigt att ta hänsyn till i det enskilda fal-
let. Likaså rikt- eller gränsvärden kopplat till miljökvalitetsnormer. En konceptuell 
modell bör ge vägledning kring vilka skyddsobjekt som finns och därmed vilka 
rikt- och gränsvärden som det kan vara aktuellt att ta ställning till. 

I de generella riktvärdena för mark så tar Naturvårdsverket allmän hänsyn till de 
föroreningskällor, spridningsvägar och skyddsobjekt som redovisas i Tabell 2. Där-
emot inte de som redovisas i Tabell 3. Det är något som är viktigt att ha med sig 
vid val av riktvärden, riskbedömning m.m. Skillnaden mellan skydd vid känslig 
markanvändning och mindre känslig markanvändning för de generella riktvärdena 
redovisas i Tabell 4. De generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning 
är i regel högre än de för känslig markanvändning. Det innebär ett sämre skydd för 

 

 

61 SGI 2018a, publikation 42 
62 Naturvårdverket 2009c, rapport 5976 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009c-Riktvarden-for-fororenad-mark-rapport-5976.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009c-Riktvarden-for-fororenad-mark-rapport-5976.pdf


- 33 - 

 

 

människors hälsa, markmiljö och grundvatten och begränsar markens användnings-
område. 

Tabell 2. Vad som beaktas i Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. 
Tabell omarbetad från Naturvårdsverkets rapport 5977.63 (Exponeringsvägar i kursiv stil ingår inte i 
de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning) 

Föroreningskällor Mekanism Exponeringsväg 
Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Ytlig och Utlakning till yt- Hudkontakt med Barn och vuxna Markekosystem Grundvatten 

djupare och grundvatten jord eller damm som vistas Ytvattenekosystem Ytvatten 

liggande Spridning via Intag av jord inom området     

omättad och grundvatten Inandning av damm       

mättad mark Förångning Inandning av ånga       

  Luftburen spridning Intag av dricksvatten       

  inom området Intag av växter       

  Upptag i växter         
 
Tabell 3. Vad som inte beaktas i Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 
mark. Tabell omarbetad från Naturvårdsverkets rapport 5977.64 

Föroreningskällor Mekanism Exponeringsväg 
Skyddsobjekt 

Människor Miljö 

Grundvatten Luftburen Intag av fisk Särskilt känsliga Sedimentekosystem 

Sediment spridning utanför Bevattning grupper av  Våtmarker 

Förorening i fri fas området Intag av övriga människor Skyddsvärda arter 

Byggnader och Erosion livsmedel Människor med Boskap 

anläggningar Skred Sedimentkontakt avvikande födovanor Husdjur 

Rörledningar och Spridning av   Människor i Viltlevande högre 

ledningsgravar fri fas   angränsande stående djur 

Avfall och deponier     områden   
 
Tabell 4. Jämförelse av skydd mellan känslig markanvändning och mindre känslig markan-
vändning. Tabell omarbetad från Naturvårdsverkets rapport 5977.65 

Markanvänd-
ning Människor Miljö 

Naturresurser 

Grundvatten Ytvatten 
KM Heltidsvistelse Skydd av markens Grundvatten inom Skydd av ytvatten 
  Grundvattenuttag ekologiska funktion och intill området   

  Odling av växter Skydd av vattenlevande skyddas   
    organismer     
MKM Deltidsvistelse Begränsat skydd av markens Grundvatten 200 m Skydd av ytvatten 

 

 

63 Naturvårdsverket 2009d, rapport 5977 
64 Naturvårdsverket 2009d, rapport 5977 
65 Naturvårdsverket 2009d, rapport 5977 
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    ekologiska funktion nedströms området   

    Skydd av vattenlevande skyddas   
    organismer     

 
Generella riktvärden bör inte utan närmare eftertanke användas som mät-
bara åtgärdsmål. När man tar fram mätbara åtgärdsmål för ett efterbehand-
lingsprojekt, bör man också ta hänsyn till teknik, kostnader och allmänna så-
väl som enskilda intressen. 

Fördelen med de generella riktvärdena är att de redan finns och att de utan handpå-
läggning ger en rimlig trygghet i de flesta fall. Har marken sanerats ner till en nivå 
som motsvarar riktvärden så bör risken för olägenhet på människors hälsa och mil-
jön generellt sett vara liten vid rätt markanvändning.  Med rätt markanvändning av-
ses att mark används för ett ändamål som motsvarar en markanvändning som rikt-
värdena står för. Ska mark för industriändamål omvandlas till exempelvis bostäder 
så kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga. Det motsatta utgör i regel inte någon 
risk. 

Alternativet till att använda generella riktvärden är att ta fram platsspecifika rikt-
värden. Vid en förenklad riskbedömning används vanligtvis de generella riktvär-
dena. 

Platsspecifika riktvärden tas fram individuellt för varje område med hänsyn till 
skyddsobjekt för nuvarande eller planerad markanvändning och de lokala förutsätt-
ningarna som råder på platsen och som kan påverka spridningen eller exponeringen 
av en förorening. Platsspecifika riktvärden har vissa fördelar. De minskar till exem-
pel risken för översanering. Att inte sanera mer än nödvändigt innebära en lägre sa-
neringskostnad och kan också innebära en lägre miljöbelastning som helhet. När 
mängden avfall som ska avlägsnas, transporteras bort och omhändertas minskar. 

Exempel 

I samband med en detaljplan för exploatering av området Canning i Strömstads 
kommun66, där det bland annat har bedrivits båtuppställning, har det på förslag ta-
gits fram platsspecifika riktvärden. Utifrån föroreningssituationen, planerad mar-
kanvändning (bostäder och park) och tillhörande skyddsobjekt så är det totalt fyra 
olika kategorier av platsspecifika riktvärden. En kategori för mark vid/under bostä-
der ytligare än 1,5 meter, en för större djup än 1,5 meter, en för mark utan bostäder 
ytligare än 1,5 meter och en för större djup än 1,5 meter. Bedömningen i förslaget 
är att mängder avfall som behöver hanteras minskar utan att risken för människors 
hälsa eller miljön ökar. Vilka åtgärdsmål som kommer att användas är inte beslutat 
än. 

 

 

66 www.stromstad.se – del av Strömstad 3:13 m.fl, Canningområdet 
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För att platsspecifika riktvärden ska bli korrekta så är det viktigt att den som tar 
fram dem tar hänsyn till föroreningssituationen, skyddsobjekt och möjliga expone-
ringsvägar (Naturvårdsverket 2009d67). Detta bör redovisas i en konceptuell modell 
som bifogas ett förslag på lämpliga platsspecifika riktvärden. Utan en konceptuell 
modell så är det svårt att bedöma de platsspecifika riktvärdena. 

För framtagande av platsspecifika riktvärden så har Naturvårdsverket tagit fram ett 
beräkningsprogram. Beräkningsprogrammet finns att ladda ner på Naturvårdsver-
kets hemsida. Beräkningsprogrammet utgår i stor utsträckning från vad som skrivs 
i Naturvårdsverkets rapport 597668. 

Användningen av platsspecifika riktvärden kan variera. Det kan vara allt från att 
ändra exponeringstiden för ett eller flera ämnen i Naturvårdsverkets generella rikt-
värden till att ta fram ett riktvärde för ett eller flera ämnen som inte ingår i Natur-
vårdsverkets generella. 

Att ta fram och granska platsspecifika riktvärden kräver god kunskap om beräk-
ningsprogrammet och dess begränsningar. Om Naturvårdsverkets beräkningspro-
gram används så bör minst en uttagsrapport från beräkningsprogrammet bifogas 
med föreslagna platsspecifika riktvärden. Detta behövs för att det ska vara möjligt 
att bedöma föreslagna riktvärden. Helst bifogas hela filen tillsamman med en kon-
ceptuell modell. I uttagsrapporten framgår vilka förändringar som har gjorts i jäm-
förelse med antaganden som görs för de generella. Förändringar av parametrar 
utöver vad som finns i beräkningsprogrammet bör undvikas och sådana änd-
ringar eller antaganden bör granskas noga.  

Det finns, som vi redan har varit inne på, generella riktvärden för de flesta förore-
ningar som förknippas med en båtuppställningsplats. Vilka avsteg från dessa kan 
vara rimliga att acceptera? 

Om vi exempelvis tar TBT så är det generella riktvärdet för MKM 0,3 mg/kg TS 
(Naturvårdsverket 2016a)69, (Naturvårdsverket 2016b)70. Styrande för riktvärdet är 
skydd av ytvatten. Om det exempelvis helt saknas en exponeringsväg för ytvatten 
så behöver hänsyn inte tas till detta skyddsobjekt. Detta ska då framgå i både den 
konceptuella modellen och uttagsrapporten. Styrande för riktvärdet blir då istället 
markmiljö. Det är alltså mycket viktigt att veta vilka föroreningar som finns, vilka 
spridningsvägar som existerar och vad vi avser att skydda. 

Kommer vi in på hälsoeffekter så är exponeringstiden väldigt avgörande. Vistas 
människor på platsen en gång per år eller fem gånger i veckan? Det kan säkert vari-
era en hel del mellan olika båtuppställningsplatser. På vissa båtuppställningsplatser 
som tillhör exempelvis marinor så har allmänheten i många fall mycket begränsad 

 

 

67 Naturvårdsverket 2009d, rapport 5977 
68 Naturvårdsverket 2009c, rapport 5976 
69 Naturvårdverket 2016a. Generella riktvärden för förorenad mark  
70 Naturvårdsverkets 2016b. Datablad för organiska tennföreningar 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009d-Riskbedomning-av-fororenade-omraden-rapport-5977.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009c-Riktvarden-for-fororenad-mark-rapport-5976.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2016a-Generella-riktvarden-for-fororenad-mark.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2016b-Datablad-organiska-tennforeningar.pdf


- 36 - 

 

 

åtkomst. En verksamhet kan dock avvecklas ganska snabbt och ersättas med en ny 
med nya förutsättningar. Vanligtvis med samma markanvändning. Steget från verk-
samhet till bostäder är större, definitivt om området är detaljplanerat. 

TBT är en förorening som är vanligt förekommande på båtuppställningsplatser (åt-
minstone på västkusten) och det faktum att båtuppställningsplatser av naturliga skäl 
väldigt ofta ligger nära ytvatten så begränsar det hur mycket man kan påverka be-
hovet av åtgärder med platsspecifika riktvärden (SGI 2018a71). Sannolikt så behö-
ver åtgärder genomföras på i princip alla båtuppställningsplatser, men platsspeci-
fika riktvärden kan påverka åtgärdernas omfattning. 

Det är också så att halterna TBT på båtuppställningsplatser kan vara mycket höga, 
där en mindre förändring av ett riktvärde inte innebär några större ändringar i åt-
gärdernas omfattning. Och att ta fram platsspecifika riktvärden kan ta tid och kos-
tar pengar, vilket för ”mindre” båtuppställningsplatser kan innebära att platsspeci-
fika riktvärden inte alls är ekonomiskt försvarbara. I Tabell 5 listas ett antal möjliga 
för- och nackdelar med generella och platsspecifika riktvärden. 

Tabell 5. För och nackdelar med olika typer av riktvärden 

Generella riktvärden 
Fördelar Nackdelar 

Välkänt Risk för översanering (kan innebära högre kostnader 
och ökad miljöpåverkan med långa transporter av "rent 
material") 

Utbredd acceptans Risk för att undersökningar och åtgärder sker slentrian-
mässig utan eftertanke 

Snabb handläggning   

Kräver lägre kunskap och kännedom   

Enklare konceptuell modell   

Platsspecifika riktvärden 
Fördelar Nackdelar 

Mindre risk för översanering Kostsamt och tidskrävande - ej rimligt för små projekt 

Förutsätter viss kunskap och kännedom Förutsätter viss kunskap och kännedom 

Bättre resultat - hänsyn tas till faktiska förutsättningar Kräver en mer omfattande konceptuell modell 

  Kräver tydlig dokumentation av vilka riktvärde som har 
använts vid åtgärderna 

 

Valet mellan generella eller platsspecifika riktvärden är inte givet. Där platsspeci-
fika kanske framförallt är ett gångbart alternativ för ”större” båtuppställningsplat-
ser eller där omständigheterna påkallar platsspecifika riktvärden. Värt att påpeka 
är att platsspecifika riktvärden inte nödvändigtvis innebära att kravnivån 
sänks. De kan innebära en skärpning. Exempelvis på grund av extra känsliga 

 

 

71 SGI 2018a, publikation 42, kapitel 3.7 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
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skyddsobjekt eller längre exponeringstid än vad som antas för de generella riktvär-
dena. 

Observera att de krav (riktvärden och åtgärdsmål) som riktas mot den som 
anses vara ansvarig för föroreningen generellt sett bör motsvara nuvarande 
markanvändning. I något fall kan krav på åtgärder komma att ställas i samband 
med att ett förorenat område ska exploateras för bostadsändamål. Den merkostnad 
som då kan tillkomma för att sanera mer än för nuvarande markanvändning bör den 
som har för avsikt att exploatera stå för. Ett alternativ är att exploatören står för 
hela saneringen och sedan i sin tur kräver ersättning från den som har förorenat 
området.72 

Provtagningsresultat ska i första hand jämföras och bedömas gentemot inhemska 
framtagna värden då dessa bäst återspeglar de verkliga förhållandena som råder i 
landet. För vissa parametrar finns inga inhemska värden att tillgå och då kan ut-
ländska värden användas. Då bör värden från länder med liknande förhållanden 
som de svenska i första hand användas. Bedömningsgrunder för båtuppställnings-
platser behandlas av SGI i publikation 4273. 

Förorening i mark – För de ämnen som förekommer i störst utsträckning vid bå-
tuppställningsplatser finns svenska generella riktvärden framtagna av Naturvårds-
verket för scenarierna KM och MKM.74 

Förorening i grundvatten – Svenska bedömningsgrunder för grundvatten finns 
framtaget av SGU.75 För de ämnen som är aktuella att bedöma från en båtuppställ-
ningsplats är det endast metaller och klorerade alifater som finns med i de bedöm-
ningsgrunder som SGU har tagit fram. 

Förorening i ytvatten - För ytvatten har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram 
gränsvärden för kemisk ytvattenstatus.76 För de ämnen som är aktuella att bedöma 
från en båtuppställningsplats finns gränsvärden för kadmium, diuron, bly, kvicksil-
ver, PAH, klorerade alifater och TBT-föreningar.  

Utländska jämförvärden - Det finns inga framtagna svenska jämförvärden för 
tennorganiska föroreningar i grundvatten. Det finns dock nederländska jämförvär-
den för tennorganiska föreningar i grundvatten som anger att löst organisk tennför-
ening i halter på 0,05-16 ng/l bedöms som ingen påverkan, medan halter större än 
0,7 µg/l bedöms som kraftig påverkan. Norge har ett gränsvärde för koncentration 
TBT i sötvatten och kustvatten på 0,0015 µg/l (från SGI 2018a77)  

 

 

72 Det sker genom något som heter regressrätt 
73 SGI 2018a, publikation 42 
74 Naturvårdverket 2016a 
75 SGU 2013, rapport 2013:01 
76 Havs- och vattenmyndigheten 2015a, HVMFS 2015:4 
77 SGI 2018a, publikation 42 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2016a-Generella-riktvarden-for-fororenad-mark.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2016a-Generella-riktvarden-for-fororenad-mark.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGU-2013-Bedomningsgrunder-for-grundvatten-rapport-2013.01.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGU-2013-Bedomningsgrunder-for-grundvatten-rapport-2013.01.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2015a-Foreskrifter-om-miljokvalitetsnormer-HVMFS-2015-4.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2015a-Foreskrifter-om-miljokvalitetsnormer-HVMFS-2015-4.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
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Utgående halter från spolplatta - Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram 
riktlinjer och förslag till riktvärden för utgående halter från spolplattor och avrin-
ning från uppställningsplatser.78 Dessa halter är framtagna utifrån vad reningsan-
läggningar vid spolplattor idag klarar av att rena och inte vad som är acceptabelt 
för recipienten. De är alltså inte baserade på vad som är ett biologiskt accepterat 
värde utan snarare baseras de på bästa möjliga teknik.  

Farligt avfall – Avfall Sverige har under 2019 släppt Rapport 2019:01 Uppdate-
rade bedömningsgrunder för förorenade massor. I rapporten finns rekommende-
rade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt av-
fall för bland annat organiska tennföreningar, Irgarol och diuron. Rapporten går att 
hämta på Avfall Sveriges webbsida, www.avfallsverige.se.79 

2.17. Undersökningar 
För att rätt undersökningar ska genomföras så är det viktigt att veta vilka förore-
ningar som man kan förvänta att påträffa. 

Att bara ta screeningprover innebär stora kostnader och är sällan motiverat. Att inte 
veta vad som kan påträffas eller av andra skäl begränsa provtagningen för mycket 
kan istället innebära att en förorening missas och att marken antas vara icke förore-
nad. Det kan exempelvis medföra att massorna inte omhändertas på ett korrekt sätt 
och att föroreningen sprids. 

För båtuppställningsplatser så är nödvändiga parametrar för provtagning förhållan-
devis begränsade. Det gäller under förutsättning att ingen annan verksamhet har be-
drivits på platsen och som kan ha gett upphov till en annan förorening. En korrekt 
genomförd fas 1 (MIFO) bör ha identifierat alla verksamheter som har bedrivits på 
en plats. Var också observant på att marken kan vara utfylld med material 
från annan plats. Det materialet i sin tur kan vara förorenat av andra ämnen 
än de som förväntades återfinnas på båtuppställningsplatsen.  

Var även uppmärksam på om muddermassor har lagts upp i närheten av eller i sam-
band med uppställningsplatsen. Dessa områden kan då vara en källa till förore-
ningar från båtbottenfärger. 

Även om vissa föroreningar på båtuppställningsplatser är mer vanligt förekom-
mande längs kusten. Främst västkusten. Så kan även båtuppställningsplatser i in-
landet vara förorenade av dessa (Bengtsson och Cato 2011)80. På grund av en lägre 
kostnad för att ha en båt vinterförvarad i inlandet så väljer en del båtägare att ha sin 

 

 

78 Havs- och vattenmyndigheten 2015b, Båtbottentvättning av fritidsbåtar (ursprungsrapport 
2012:10) 
79 Avfall Sverige 2019 
80 Bengtsson, H. och Cato, I. 2011 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2015b-Batbottentvattning-av-fritidsbatar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2015b-Batbottentvattning-av-fritidsbatar.pdf
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Bengtsson-och-Cato-2011-TBT-i-smabatshamnar-i-Vastra-Gotalands-lan.pdf
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båt där i stället för mer kustnära på vintern. Exempelvis så transporteras båtar från 
området kring Göteborg upp i Göta älv för vinterförvaring. 

Det är inte bara båtbottenfärger som ger upphov till markföroreningar vid uppställ-
ningsplatser. Det är dock dessa föroreningar som ligger i fokus, både på grund av 
deras toxicitet och att de i många fall är långlivade. I Naturvårdverkets metodik för 
inventering av förorenade områden81 finns information om vilka föroreningar som 
kan förväntas påträffas vid olika typer av verksamheter. De ämnen som redovisas i 
Tabell 6 är de föroreningar som kan förväntas återfinnas på en plats där båtupp-
ställning har bedrivits. 

Tabell 6. Förorenande ämnen i bottenfärg, vätskor och installationsmaterial. 

Bottenfärg   

Bly 

Diuron 

Irgarol 

Koppar 

Kvicksilver 

Tennorganiska föreningar (exempelvis TBT) 
Zink 
Arsenik 

Drivmedel och oljor 

Alifater 

Aromater (exempelvis BTEX) 

Bly 

Polyaromatiska kolväten (PAH) 

Installationsmaterial (batterier, elekt-
ronik, kablage, fog, skruv och infäst-
ning) 

Bly 

Kadmium 

Koppar 

Krom 

PCB 

Zink 
 

Observera att förekomsten av olika föroreningar är kopplat till vilken verk-
samhet som har bedrivits. Det beror också på under vilken tidsperiod som 
verksamheten har bedrivits på platsen. Ett exempel på detta är att i samband 
med en detaljplan för ett gammalt fiskesamhälle i Sundsvall visade den historiska 
inventeringen att nätkokning förekommit i stor omfattning. Näten hade kokats i 
tjära, lut och färg. Detta är ett exempel på andra typer av verksamheter som kan ha 
bedrivits på samma plats som nuvarande båtuppställningsplats och som måste tas 
hänsyn till. Den historiska inventeringen är mycket viktig för att kartlägga detta. 

 

 

81 Naturvårdsverket 1999, rapport 4918 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1999-Metodik-for-inventering-av-fororenade-omraden-Rapport-4918.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1999-Metodik-for-inventering-av-fororenade-omraden-Rapport-4918.pdf


- 40 - 

 

 

I SGI:s publikation 4282 finns även en checklista över vad en undersökning för en 
båtuppställningsplats bör innehålla. 

All provtagning bör föregås av en provtagningsplan. Denna lämnas till tillsyns-
myndigheten innan provtagningen genomförs. Detta görs för att ge tillsynsmyndig-
heten tid att granska och komma med eventuella synpunkter på innehållet. En prov-
tagningsplan bör åtminstone innehålla en beskrivning av syfte, vald strategi, vald 
metodik för provtagning, val av analyser och en karta. I SGI:s publikation 4283 be-
skrivs provtagningsstrategier och metodik ingående. Det bör ge ett tillräckligt un-
derlag för att granska och bedöma om en provtagsplan är rimlig i sin omfattning. 
Framförallt bör den indikera på om angivna undersökningar kan förväntas ge ett re-
presentativt resultat. Se vidare under kapitel 2.18. 

Om provtagning kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av förore-
ningarna och denna risk inte bedöms som ringa så ska åtgärden anmälas till till-
synsmyndigheten84. Påträffas en förorening så ska tillsynsmyndigheten genast un-
derrättas85. 

För att få en uppfattning om kostnader för analys så har följande priser86 för prov-
analyser tillhandahållits av ett rikstäckande analysföretag. 

• Metaller (totalt 12 parametrar)   915 kr 
• BTEX, PAH, alifater och aromater (totalt 40 parametrar) 2350 kr 
• Tennorganiska föreningar (totalt 8 parametrar) 1890 kr 
• Diuron och Irgarol (totalt 5 parametrar)  4000 kr 
• Screeningtest för jord och sediment (totalt 177 parametrar)87 5200 kr 

Utan en väl genomtänkt plan för provtagning och analys så kan det snabbt bli kost-
samt. Utöver analysen så innebär även provtagningen en kostnad. Denna kostnad 
kan variera med restid och traktamenten. 

Merparten av de föroreningar som är förknippade med båtuppställning påträffas yt-
nära88 (Eklund D och Eklund B 2011), vanligtvis i de översta decimeterna av mar-
ken. Det medför vanligtvis att provtagning kan genomföras med relativt enkla me-
toder. 

Då platsen där båtuppställning pågår eller har pågått exempelvis kan ha fyllts 
ut så är det värdefullt att en eller flera djupare provgropar eller sonderingar 
genomförs. Den nivå som var markyta på 70-talet kan nu vara överlagrad 

 

 

82 SGI 2018a, publikation 42 
83 SGI 2018a, publikation 42 
84 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
85 10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) 
86 Priser exklusive moms med normal handläggningstid per den 11 september 2018. 
87 Inkluderar alla de parametrar/föroreningar som beskrivs tidigare i kapitlet 
88 Eklund, D. och Eklund B. 2011, ITM-rapport 208 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Eklund-D-Eklund-B-2011-ITM-rapport-208.pdf
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med andra massor. Enbart ytnära provtagning kan alltså innebära att förore-
ningar missas. 

Kunskap om markens sammansättning under ytan är viktig också för att kunna 
uppskatta en förorenings spridningsmöjligheter och förekomsten av tillförda mas-
sor. Observera att det kan finnas tidigare undersökningar av platsen som inte alltid 
är kopplat till miljöundersökningar. Det kan exempelvis finnas sonderingar från 
geotekniska undersökningar som kan ge en god bild av sammansättningen på större 
djup. 

När provtagningar och analyser är klara så bör resultatet redovisas i en rapport. 
Rapporten bör inte bara innehålla resultat från provtagning utan även en bedöm-
ning av situationen. Dessutom bör behov av kompletterande undersökningar för att 
kunna göra en riskklassning redovisas. 

Den som fått i uppdrag att genomföra undersökningar bör kunna motivera de val 
som gjorts i rapporten. 

Som komplement till rena jordprovtagningar kan ett bärbart XRF-instrument89 an-
vändas. Instrumentet påvisar förekomsten av grundämnen, ofta i intervallet magne-
sium (Mg) upp till uran (U). Instrumentet kan användas för att genomföra många 
mätningar på kort tid, där en mätning tar 5-75 sekunder beroende på vad man vill 
få ut av mätningen. Den kan användas både till att snabbt identifiera förekomsten 
av föroreningar, så väl som att avgränsa deras utbredning. Mätningar med XRF bör 
alltid ses som ett komplement till vanliga prover, men kan skynda på undersök-
ningarna och minska mängden prover som skickas till analys. Dokumenterad kun-
skap bör vara ett krav om en konsult väljer att använda en XRF för de undersök-
ningar som genomförs.  

En XRF kan i jord påvisa förekomsten av koppar, zink, bly, kadmium m.m. och 
även det tenn som finns i tributyltenn (TBT), men inte exempelvis diuron och Ir-
garol. Trots vissa begränsningar så har ett XRF-instrument många egenskaper som 
gör den väldigt lämpad för båtuppställningsplatser. Framförallt kan man genomföra 
många analyser på kort tid, vilket är exemplariskt för områden som har en hetero-
gen föroreningssituation. För vidare info om användning av XRF se kapitel 4.2. 

2.18. Provtagningsstrategi  
Det finns flera olika provtagningsstrategier för att undersöka föroreningar i mark. 
Vilken metod som lämpar sig bäst beror på undersökningens syfte. Det kan också 
vara så att olika strategier används inom samma undersökningsområde för att an-
passa provtagningen till tex föroreningstyper och källområden.90 I Svenska Geotek-
niska Föreningens (SGF) Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden, 

 

 

89 XRF står för X-Ray Fluorescence, vilket på svenska betyder röntgenfluorescens 
90 SGF 2013, rapport 2:2013 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGF-2013-Falthandbok-%E2%80%93-Undersokningar-av-fororenade-omraden-Rapport-2-2013.pdf
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rapport 2:201391 finns beskrivet olika provtagningsstrategier och provtagningsme-
toder för olika medier. Detta står även beskrivet i Naturvårdsverkets rapporter Väg-
ledning för miljötekniska markundersökningar del 192 och del 293 samt i Provtag-
ningsstrategier för förorenad jord94.  

Undersökningarnas syfte styr vilken provtagningsstrategi som bör väljas. Vid prov-
tagning av förorenad mark är det främst tre syften som ligger till grund:  

• att bekräfta eller dementera förorening 
• att avgränsa förorening 
• att karaktärisera förorening 

I ett stegvis förfarande är det till en början fokus på att bekräfta eller dementera 
förorening för att sedan försöka avgränsa och karaktärisera föroreningen.  

Är syftet med provtagningen att utreda påverkan på människors hälsa kan riktad 
provtagning med enskilda prov vara en strategi. Detta kan göras för att försöka 
hitta och mäta enskilda höga halter. Är syftet istället att mäta påverkan på markmil-
jön bör samlingsprover tas i horisontalled. Detta ger underlag att karaktärisera ett 
större område och den påverkan för markmiljön som finns inom det området.  

Föroreningar från båtuppställningsplatser består ofta av organiska tennföreningar, 
koppar, zink och bly. Dessa återfinns ofta i ett ytligt och tunt jordskikt från marky-
tan ner till ett djup på 0,2–0,3 meter men är vanligen extremt heterogent fördelade 
över områdets yta. Den heterogena fördelningen beror på att olika aktiviteter ofta 
har utförts på olika platser vid olika tidpunkter vid en båtuppställningsplats. Det 
kan även vara så att dessa föroreningar finns djupare i markprofilen om området 
har fyllts ut eller liknande under åren.  

I publikation 4295 identifierar SGI tre aspekter som kan leda till missvisande resul-
tat vid traditionell provtagning på en uppställningsplats: 

• Den första är att undersökningar vanligtvis utförs genom uttag av ett 
fåtal små enskilda prover. Detta kan leda till stora osäkerheter då för-
oreningshalten ofta varierar kraftigt vid en båtuppställningsplats.  

• Den andra är att prover ofta representerar intervallet 0–0,5 meter i en 
enskild punkt. Då föroreningar från båtuppställningsplatser typiskt sett 
återfinns i intervallet 0,2–,0,3 meter kan detta leda till en missvisande 
bild av föroreningsnivån då kraftigt förorenad jord blandas med renare 
jord. Samlingsprov för en båtuppställningsplats bör tas i horisontalled 
snarare än i vertikalled.  

 

 

91 SGF 2013, rapport 2:2013 
92 Naturvårdsverket 1994a, rapport 4310 
93 Naturvårdsverket 1994b, rapport 4311 
94 Naturvårdsverket 2009a, rapport 5888 
95 SGI 2018a, publikation 42 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGF-2013-Falthandbok-%E2%80%93-Undersokningar-av-fororenade-omraden-Rapport-2-2013.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1994a-Vagledning-for-miljotekniska-markundersokningar-1.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1994a-Vagledning-for-miljotekniska-markundersokningar-1.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-1994b-Vagledning-for-miljotekniska-markundersokningar-2.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009a-Provtagningsstrategier-for-fororenad-jord-rapport-5888.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009a-Provtagningsstrategier-for-fororenad-jord-rapport-5888.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
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• Den tredje aspekten är att föroreningarna ofta förekommer i färgflagor 
och om färgflagor hamnar i analysprovet eller inte får stor betydelse 
för resultatet.  

Allt detta finns väl beskrivet i SGI publikation 4296. I samma publikation förordar 
SGI ett stegvis förfarande vid provtagning av en uppställningsplats för att göra en 
så effektiv provtagning som möjligt och så att resurser används väl.97  

2.19. Åtgärdsmål  
Urvalsprocessen för att välja efterbehandlingsåtgärd omfattar en rad olika moment. 
Dessa moment är: framtagande av övergripande åtgärdsmål, undersökningar och 
utredningar, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och framtagande av 
mätbara åtgärdsmål. Processen snävar hela tiden ner antalet tänkbara åtgärder tills 
man når fram till den som är miljömässigt och ekonomiskt motiverad.98 Natur-
vårdsverket har tagit fram en vägledning kring detta i Rapport 5978 - Att välja ef-
terbehandlingsåtgärder – en vägledning från övergripande till mätbara åtgärds-
mål.99  

I Naturvårdsverkets rapport 5978 står det att 

”Övergripande åtgärdsmål anger vad man vill uppnå med en efterbehandlingsåt-
gärd. De visar i första hand vilken användning eller funktion ett område önskas ha 
efter genomförd efterbehandlingsåtgärd samt vilken påverkan och vilka störningar 
som kan accepteras inom området eller i omgivningen.” 

Naturvårdsverket skriver vidare att 

”övergripande åtgärdsmål har sin utgångspunkt i nationella, regionala eller lokala 
miljömål, Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling, olika intressen-
ters och aktörers policy och ståndpunkter samt platsspecifika förutsättningar.”100  

Övergripande åtgärdsmål kan alltså utgå ifrån miljömål eller vara baserade på risk. 
Riskbaserade åtgärdsmål används för att få fram vilken riskreduktion som krävs för 
att risker för människors hälsa och miljön ska vara acceptabla.  

De övergripande åtgärdsmålen översätts till mätbara åtgärdsmål under processen 
med att ta fram lämplig efterbehandlingsåtgärd. 

Vid uppställningsplatser för fritidsbåtar kommer åtgärdsmålen sannolikt i huvudsak 
att vara riskbaserade och formuleras utifrån reducering av negativa effekter på 
människors hälsa och/eller miljö. 

 

 

96 SGI 2018a, publikation 42 
97 SGI 2018a, publikation 42 
98 Naturvårdsverket 2009e, rapport 5978  
99 Naturvårdsverket 2009e, rapport 5978 
100 Naturvårdsverket 2009e, rapport 5978 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009e-Att-valja-efterbehandlingsatgard-rapport-5978.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009e-Att-valja-efterbehandlingsatgard-rapport-5978.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009e-Att-valja-efterbehandlingsatgard-rapport-5978.pdf
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Exempel på övergripande och mätbart åtgärdsmål vid båtuppställningsplats:  

Övergripande åtgärdsmål 

Området för uppställningsplatsen ska kunna användas till camping då båtarna lig-
ger i vattnet.  

Mätbart åtgärdsmål 

Området ska saneras till Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markan-
vändning.  

Vid framtagande av åtgärdsmål för områden med båtuppställningsplatser behöver 
man sannolikt ta hänsyn till känsligheten på närrecipienten samt vilka som vistas 
på uppställningsplatsen. Vid många uppställningsplatser är det möjligt att barn vis-
tas i området till viss del och att ytan används för annat ändamål under perioder när 
båtarna ligger i vatten, till exempel olika evenemang. Dessa aspekter måste i så fall 
vägas in i framtagandet av åtgärdsmål och vilka åtgärder som krävs för att uppnå 
åtgärdsmålen. 

2.20. Åtgärder 
I tabell 6-1 i publikation 42 från SGI101 redogörs för ett antal åtgärdsalternativ, till-
sammans med en beskrivning och jämförelse alternativen emellan. Alternativ som 
redovisas är bland annat schakt och deponi, koncentrering av föroreningar genom 
bearbetning (jordtvätt), inkapsling, stabilisering och solidifiering (fastläggning). 
Fortfarande är det absolut vanligast för ytnära markföroreningar att de avlägsnas 
från platsen och körs till en för ändamålet avsedd mottagningsanläggning där avfal-
let hanteras utifrån föroreningsgraden. 

Bedömning av vilken åtgärd som är mest lämplig bör ske i varje enskilt fall och stå 
i relation till den riskvärdering som är gjord för båtuppställningsplatsen. Viktigt att 
ta i beaktande i riskvärderingen och val av åtgärd är nuvarande och framtida mar-
kanvändning. Den framtida markanvändningen är i många fall relativt okänd, och 
val av åtgärdsmål och åtgärdsmetod kan komma att påverka och begränsa den 
framtida markanvändningen. 

I bilaga 4 till Naturvårdsverkets rapport 5978 - Att välja efterbehandlingsåtgärder 
redovisas ett antal åtgärdsmetoder.102 

Värt att påpeka är att det är den som är ansvarig för föroreningsskadan som bör ta 
fram lämpliga åtgärder utifrån uppsatta åtgärdsmål. 

Det är viktigt att poängtera att båtuppställningsplatser, i förhållande till andra föro-
renade områden, kan förväntas vara förhållandevis lätta att sanera då merparten av 

 

 

101 SGI 2018a, publikation 42 
102 Naturvårdsverket 2009e, rapport 5978 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2009e-Att-valja-efterbehandlingsatgard-rapport-5978.pdf
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de föroreningarna som kan förekomma gärna binds till partiklar och i stor utsträck-
ning återfinns ytnära. Båtuppställningsplatser består ofta av öppna ytor med god 
tillgänglighet och framkomlighet. 

Enligt uppskattningar så är kostnaden för sanering av en grusad båtuppställnings-
plats på ca 0,5-1 ha (5000-10 000 m2) 500 tkr till 1 500 tkr (Norconsult 2013103).  

 
Figur 4 ”Schematisk bild av föroreningsspridning vid båtuppställningsplatser. Föroreningen tillförs området via 
båtarna, från vilka spridning sker till mark. För att förhindra detta kan ämnena tas bort från skroven eller läckage-
vägen brytas. Förorening i mark kan via vatten spridas vidare till sediment och ytvatten, där effekterna kan bli 
stora. För att förhindra detta kan den förorenade marken åtgärdas eller spridningen begränsas.”104 
 

Oavsett vilken åtgärd man väljer så är det väldigt viktigt att man förhindrar att om-
rådet återigen blir förorenat då det leder till att området måste saneras igen. Sprid-
ning av föroreningar från båtbottenfärger till mark sker kontinuerligt via hante-
ringen av båtarna genom t.ex. nötning vid upptag och iläggande och när de tvättas, 
skrubbas, slipas, blästras eller skrapas. Spridningskedjan för föroreningar från båt-
bottenfärger vid en båtuppställningsplats är från båtskroven till marken och från 
marken vidare till vattnet och sedimenten. Detta illustreras av bilden nedan som är 
tagen från SGI:s publikation 42.105  

För att förhindra att området återigen blir förorenat bör åtgärder i mark kombineras 
med åtgärder, eller förändrade hanteringssätt, för båtskrov om icke skrovrena båtar 
hanteras. En båt är så kallad skrovren när den inte har någon färg på sig som inne-
håller biocider. 

 

 

103 Norconsult 2013 
104 SGI 2018a, publikation 42 
105 SGI 2018a, publikation 42 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Norconsult-2013-Oversiktlig-miljoteknisk-undersokning.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
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Projektgruppen har tagit fram förslag på möjliga åtgärdsvägar vid en båtuppställ-
ningsplats vilka illustreras i Figur 5. 

 

 
Figur 5. Möjliga åtgärdsvägar vid en båtuppställningsplats. 
 

En hårdgöring gör att färgspill och avskrapad färg lättare sprids med ytavrinningen. 
Därför kan denna typ av åtgärd behöva kombineras med förändrad hantering av 
färg och avskrapad färg. Det behöver eventuellt även ordnas med uppsamling av 
dagvatten och rening och kontinuerlig avstädning av området. Detta gäller om icke 
skrovrena båtar hanteras där. Avstädningen bör göras med sopmaskin som har vat-
tendimma på borstarna för att förhindra damning. Det uppstädade materialet kan 
innehålla höga halter föroreningar och ska hanteras därefter. Provtagning måste 
sannolikt göras för att kunna bedöma materialets föroreningshalt och hur det ska 
hanteras. 

När en åtgärd utförs som medför att man har schaktat bort material från en båtupp-
ställningsplats är det viktigt att försäkra sig om att mottagningsanläggningen är 
medveten om vad det är den tar emot. Ansvaret för detta ligger på verksamhetsutö-
varen, men det är bra om tillsynsmyndigheten också påtalar detta, samt försäkrar 
sig om att massor som är förorenade inte används för till exempel utfyllnad eller 
andra anläggningsändamål utan att hanteringen först prövats. 

2.21. Exempel på bedömningar av möjliga åtgärder 
Vilka åtgärder som kan bli aktuella utifrån resultatet beror på hur resultatet förhål-
ler sig till de värden som man jämför mot. Det är viktigt att tänka på att en båtupp-
ställningsplats kan användas till andra syften under vissa delar av året. Till exempel 
om en båtuppställningsplats används till camping eller festivalområde sommartid 
blir det andra värden som är aktuella att jämföra mot 
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Vilka värden som uppmäts samt vilka skyddsobjekt som finns avgör hur snabbt åt-
gärder måste utföras. Var denna gräns går är svårt att säga och måste bedömas från 
fall till fall. Åtgärder för att förhindra akuta hälsorisker kan vara att stängsla in om-
rådet. Pågår en kontinuerlig tillförsel av förorening från marken till vattenrecipien-
ten kan en kortsiktig lösning vara att asfaltera över det förorenade området. Det kan 
förhindra ytterligare urlakning av föroreningar. Om det pågår underhåll av båtar 
som inte är skrovrena på ett sådant område är det viktigt att hanteringen av kemika-
lier och avskrapad färg är god.  Det kan eventuellt införas uppsamling och rening 
av dagvattnet, så att inte spridningen av kemikalier ökar i och med asfalteringen.  

Nedan följer tre scenarier och vad som skulle kunna vara en rimlig bedömning. Det 
kan finnas fler aspekter än de som tas upp som är relevanta för den slutgiltiga be-
dömningen: 

Scenario 1  

En verksamhet med båtuppställningsplats på grusad yta uppvisar höga halter av 
föroreningar från båtbottenfärger vid provtagning. Verksamheten ligger nära käns-
ligt vattenområde med skyddsvärda ålgräsängar. Vid uppställningsplatsen hanteras 
icke skrovrena båtar. På sommaren används området bland annat till stadsfestival. 
Området ska användas för samma ändamål framöver.  

Bedömning 

Denna typ av objekt kräver åtgärd då höga halter av föroreningar från båtbottenfär-
ger har uppmätts. Det finns dessutom skyddsobjekt i form av vattenmiljön, mark-
miljön och människors hälsa som riskerar att påverkas negativt. En möjlig åtgärd är 
att schaktsanera den påverkade ytan, anlägga en spolplatta med rening där icke 
skrovrena båtar kan tvättas.  

 

Scenario 2 

En verksamhet har båtuppställningsplats på hårdgjord yta där icke skrovrena båtar 
hanteras. Verksamheten har en spolplatta med efterföljande rening. Under den 
hårdgjorda ytan har det uppmätts höga halter av föroreningar från båtbottenfärger. 
Dessa har tillkommit innan ytan hårdgjordes. Verksamheten ligger nära känsligt 
vattenområde. 

Bedömning 

Denna typ av objekt kräver troligen ingen omedelbar åtgärd då föroreningarna är 
fastlagda och icke skrovrena båtar hanteras på spolplatta. Vid eventuella markarbe-
ten måste dock de förorenade massorna åtgärdas. 

 

Scenario 3 
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En verksamhet har en båtuppställningsplats på grusad yta där skrovrena båtar han-
teras. Provtagning visar att höga föroreningshalter finns i markens översta skikt. 
Verksamheten ligger nära känsligt vattenområde. 

Bedömning 

Denna typ av objekt kräver troligen någon form av åtgärd då spridning av förore-
ningar troligen sker via ytavrinning, damning och grundvatten. Möjliga åtgärder 
här skulle kunna vara att schaktsanera området som är förorenat eller att fastlägga 
föroreningarna för att åtgärda på sikt. Då endast skrovrena båtar hanteras krävs 
ingen ändring i hanteringen av dessa.  

 

Exempel 

I undersökningar från hamnar i Göteborg från 2011 fann man att dagvattenbrun-
narna var fulla av båtbottenfärg innehållande TBT, i vissa fall i halter över farligt 
avfall. Från brunnarna läckte kontinuerligt föroreningar i samband med nederbörd 
(Bengtsson H och Wernersson A 2012).106 Detta åtgärdades genom återkommande 
slamsugning av brunnarna och sedimentationsfällor. 

2.22. Dokumentation  
Det är av stor vikt att undersökningar och åtgärder dokumenteras på ett fullgott 
sätt. I samband med det så bör register, kartor och andra underlag för förorenad 
mark uppdateras. Det gäller även efterbehandlingsstödet. 

Ett ärende bör påbörjas för en båtuppställningsplats i samband med att en första 
kontakt etableras med motparten. Ärendet bör därefter vara aktivt fram tills dess att 
ärendet av någon anledning kan avslutas. Alla handlingar som skickas eller tas 
emot i ärendet ska registreras/diarieföras om de inte är mindre betydelse för myn-
dighetens verksamhet.107 

Enligt miljöbalken så ska den som vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olä-
genheter för människors hälsa eller miljön fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar108 och till till-
synsmyndigheten lämna den information som behövs för tillsynen.109 För det ända-
målet är det nödvändigt att den som genomför undersökningar och åtgärder sparar 
handlingar och skriftligt dokumenterar det som är av värde för ärendet. 

Dokumentationen ska inte bara utgöra ett direkt underlag för att bedöma de under-
sökningar och åtgärder som genomförs nu. Dokumentationen ska på längre sikt 

 

 

106 Bengtsson, H. och Wernersson, A. 2012, rapport 2012:16 
107 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
108 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) 
109 26 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Bengtsson-H-Wernersson-A-2012-rapport-2012.16.pdf
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också utgöra ett underlag för att i framtiden, med ny kunskap, kunna ta ställning till 
markens lämplighet och behov av ytterligare åtgärder. Därför är det också viktigt 
att eventuella avsteg från exempelvis satta åtgärdsmål dokumenteras. 

Förelägganden eller andra beslut som berör en fastighet kan skickas till inskriv-
ningsmyndigheten. Informationen antecknas då i fastighetsregistrets inskrivnings-
del. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för EBH-frågor har tagit fram en väg-
ledning om fastighetsanknutna förelägganden inom arbetet med förorenade områ-
den.110 

2.23. Tidsperspektivet  
Inom alla ärenden med förorenade områden är tidsperspektivet en viktig faktor. 
Hur snabbt en åtgärd behöver utföras och vilken åtgärd som bör väljas avgörs av 
halten av förorening, hur spridningen ser ut, vilka skyddsobjekt som finns och vil-
ken exponering dessa utsätts för.  

Vid pågående verksamheter kan det vara svårt att utföra omfattande åtgärder inom 
en kort tidsperiod. Dels på grund av störningar i verksamheten och dels på grund 
av höga ekonomiska engångskostnader. Om det finns möjlighet ur hälso- och mil-
jösynpunkt kan åtgärdsinsatserna fördelas över tid. På så vis kan verksamheten pla-
nera in åtgärder och budgetera för det och undvika höga engångskostnader 

Vilka åtgärder som blir aktuella att vidta beror på vad undersökningsresultaten, 
riskbedömningen och riskvärderingen visar. Sker det en kontinuerlig spridning av 
föroreningar från båtuppställningsplatsen till vattenrecipienten via dagvattenavrin-
ning kan en möjlig första åtgärd vara att asfaltera eller på annat sätt hårdgöra dessa 
ytor för att täcka över föroreningen och minska dagvatteninfiltrationen. På så sätt 
har den pågående spridningen stoppats och en slutlig sanering kan planeras och 
budgeteras.  

Akuta risker ska alltid åtgärdas skyndsamt, men där ingen akut risk föreligger kan 
åtgärder planeras över tid.  Åtgärdsplanens omfattning och fördelning över tid bör 
utformas tillsammans med verksamhetsutövaren. 

Om påverkan på människors hälsa och miljö inte är påtaglig på kort sikt borde det 
finnas utrymme att medge längre tid för att genomföra åtgärderna.  

2.24. Myndighetskrav - frivilligt eller krav 
Tillsynsmyndigheten har möjlighet att med hjälp av bland annat miljöbalken före-
lägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet, vidtar en åtgärd eller på annat sätt 

 

 

110 Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp 2017, Vägledning om fastighetsanknutna före-
lägganden inom arbetet med förorenade områden 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Lansstyrelsernas-juristsamverkansgrupp-2017-fastighetsanknutna-forelagganden.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Lansstyrelsernas-juristsamverkansgrupp-2017-fastighetsanknutna-forelagganden.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Lansstyrelsernas-juristsamverkansgrupp-2017-fastighetsanknutna-forelagganden.pdf
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är ansvarig för en markförorening om att genomföra undersökningar och om så be-
hövs vidta åtgärder. Tillsynsmyndighetens möjlighet att ställa krav regleras i stor 
utsträckning av 26 kapitlet miljöbalken. 

Hur kommuner som tillsynsmyndighet hanterar sin myndighetsroll varierar. Det 
finns kommuner som i möjligaste mån försöker hantera ärenden utan förlägganden, 
medan vissa förelägger mer eller mindre direkt. 

Ett föreläggande ska dock alltid föregås av en kommunicering där tänkta försiktig-
hetsmått tillsammans med beskrivningen av den information som beslutet vilar på 
framgår. Kommunicering ska ge den beslutet riktar sig emot möjlighet att bemöta 
innehållet innan beslutet fattas så att beslutet fattas på korrekta grunder.111 

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten inte använder hårdare påtryckningar än vad 
som är nödvändigt i det enskilda fallet.112 Det är lika viktigt att de krav som ställs 
riktar sig mot den som kan utkrävas ansvar. Krav på att genomföra avhjälpandeåt-
gärder för föroreningsskador på båtuppställningsplatser kan endast krävas av den 
som är ansvarig enligt vad som framgår under kapitel 3. 

 

 

111 25 § förvaltningslagen (2017:900) 
112 5 § förvaltningslagen (2017:900) och 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) 
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2.25. Schematisk beskrivning av hur ärendegången kan se ut  
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Figur 6. Schematisk beskrivning av ärendegången 
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3. Ansvar  

3.1. Inledning  
I 2 kap. 8 § och 10 kap. miljöbalken finns de regler som styr ansvaret för förore-
nade områden. Ansvaret för att avhjälpa förorenade områden styrs i första hand av 
principen om att förorenaren betalar för den miljöskada som denne har åsamkat. 
Denna princip framgår av 2 kap. 8 § miljöbalken. Bestämmelsen är central och ak-
tualiseras redan när det bara finns misstankar om att föroreningsskada föreligger. 
Bestämmelsen kan läggas till grund för utkrävande av utredningar av den miss-
tänkta skadan. Vid en konstaterad föroreningsskada regleras ansvaret 10 kap. mil-
jöbalken. I 10 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken framgår att det är den som har förorenat, 
som i första hand är den som ska avhjälpa skadan genom att utreda, undersöka och 
åtgärda föroreningen113. 

Principen om att förorenaren betalar innebär som framgår ovan att den som förore-
nat också är den som måste bekosta och låta utföra undersökningar och saneringar. 
Detta gäller i princip oavsett vilka ekonomiska förutsättningar den ansvarige har. 
Bara de verksamheter som har avslutat den faktiska driften före den 1 juli 1969 – 
den dag då miljöskyddslagen trädde i kraft och efterbehandlingsansvaret för första 
gången blev lag – går helt fria från ansvar. 

Uppställningsplatser för fritidsbåtar är med få undantag pågående verksamheter 
med kommunal tillsyn. Historiskt kan det ha varit flera verksamhetsutövare på plat-
sen, och det är av stor vikt att reda ut vem som bedrivit den förorenande verksam-
heten och när. När flera verksamhetsutövare har bidragit till föroreningen kan 10 
kapitlet 6 § miljöbalken användas som reglerar solidariskt ansvar.  

När det gäller just uppställningsplatser för fritidsbåtar skiljer sig ansvaret åt mot de 
objekt som hittills ägnats störst uppmärksamhet i Sverige. Detta genom att ansva-
riga för verksamheter bedrivna vid uppställningsplatser många gånger är små före-
ningar (ideella, ekonomiska eller samfällighetsföreningar). Större verksamhetsutö-
vare, som företag (aktiebolag, kommunala bolag, större marinor, varv med upp-
ställningsplatser med flera), är alltså inte dominerande i denna bransch. 

Hur ansvaret hanteras för aktiebolag är således väl känt i ett stort antal fall. SGI tog 
under 2017-2018 fram en rapport på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län som på ett utmärkt sätt redogör för hur ansvaret ska bedömas för föreningar 
(SGI 2018b114). 

 

 

113 Miljöbalken (1998:808) 
114 SGI 2018b, publikation 43 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018b-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-f%C3%B6r-fritidsbatar-publikation-43.pdf
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3.2. Ansvar för små föreningar 
De olika varianter av verksamhetsutövare som vi har stött på finns sammanställda i 
Tabell 7 (från SGI 2018b115). Som tydligt framgår är små föreningar juridiska per-
soner. Det medför att det inte finns något personligt ansvar, men undantag för sam-
fällighetsföreningar. 

Tabell 7. Uppställning av olika föreningsformer och medförande ansvar. 

 

För att bedömningen som gjorts i Tabell 7 ska gälla måste föreningsformen följa de 
villkor som finns kring grundande och hantering av den specifika föreningsformen. 
Hur man bedömer om villkoren är uppfyllda redogörs för, både i text och i flödes-
scheman, i SGI:s rapport från 2018116. Hur upplägget är gjort är exemplifierat med 
flödesschemat för ideella föreningar som är återgivet i Figur 7. Om föreningen inte 
uppfyller de villkor som gäller för den specifika föreningsformen medför det att 
föreningen inte utgör en juridisk person, och att medlemmarna i föreningen har 
personligt ansvar. 

Om den förorenande verksamheten har bedrivits av en samfällighetsförening är det 
föreningen som är ansvarig för föroreningssituationen enligt miljöbalken117. Det 
betyder att tillsynsmyndigheten har möjlighet att rikta förelägganden mot före-
ningen med krav på undersökningar och åtgärder. De tillgångar som finns hos före-
ningen får då tas i anspråk för att bekosta undersökningarna och åtgärderna. 

Om samfällighetsföreningens behov av medel inte täcks på annat sätt ska bidrag i 
pengar tas ut av medlemmarna. Räcker inte tillgängliga medel till betalning av klar 
och förfallen skuld för vilken föreningen svarar, ska styrelsen utan dröjsmål upp-
rätta och på föreningsstämman lägga fram särskild så kallad debiteringslängd samt 
omedelbart ta ut vad som fordras. Försummar styrelsens ledamöter detta är de soli-
dariskt ansvariga för skulden. Om någon medlem inte kan eller inte vill betala får 

 

 

115 SGI 2018b, publikation 43 
116 SGI 2018b, publikation 43 
117 Miljöbalken 1998:808 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018b-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-f%C3%B6r-fritidsbatar-publikation-43.pdf
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styrelsen ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att se till att medlemmens del 
kommer in till föreningen. Detta sker då genom utmätning i medlemmens fastighet. 

 
Figur 7. Flödesschema för hur ansvar bedöms i ideella föreningar (SGI 2018118). 
 

3.3. Ansvar för fastighetsägare 
Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare kan den som förvärvat en 
förorenad fastighet enligt 10 kap. 3 § miljöbalken bli ansvarig för utredningar och 
åtgärder, även om förvärvaren inte själv har orsakat eller bidragit till föroreningen. 
Att man förvärvat en fastighet innebär i det här sammanhanget att man köpt den, 
bytt till sig den eller fått den i gåva, och för att det ska generera ansvar ska förvär-
vet ha skett efter den 31 december 1998. En bedömning behöver göras ifall det är 
rimligt att förvärvaren borde ha kännedom om att den förorenande verksamheten 

 

 

118 SGI 2018b, publikation 43 
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bedrivits på platsen. Mer detaljerad information finns i Naturvårdsverkets rapport 
6501119, i Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp 2016a120 och SGI rapport 43121.  

En fastighetsägares största ansvar är att se till att marken inte blir förorenad. Detta 
följer av miljöbalkens krav på kunskap och försiktighetsprincipen. Skulle markäga-
ren trots det orsaka en förorening, är denne att betrakta som ansvarig verksamhets-
utövare enligt 10 kapitlet 2 § miljöbalken och därmed ansvarig för de undersök-
ningar och åtgärder som är miljömässigt motiverade. Precis som vilken annan verk-
samhetsutövare som helst. 

Bortsett från det så kallade fastighetsförvärvaransvaret som beskrivs ovan, har en 
markägare normalt inget ansvar för en förorening som orsakats av annan. Det kan 
dock finnas ett ansvar på så vis att till exempel en underlåtenhet att ingripa om en 
miljöfarlig åtgärd upptäcks kan göra att markägaren betraktas som medansvarig. 
Det handlar till sist om vem som har haft faktisk och rättslig möjlighet att ingripa 
för att förhindra en förorenings uppkomst. 

En fastighetsägares ansvar för en åtgärd, ifall fastigheten har förvärvats efter 31 de-
cember 1998, kan enligt nuvarande praxis inte överstiga verksamhetsutövarens an-
svar.  

I de så kallade förvaringsfallen kan markägaren bli ansvarig för förebyggande åt-
gärder. Ett förvaringsfall är en miljöfarlig verksamhet där fastighetsägarens mark 
på något sätt används så att den riskerar att förorena omgivningen. Ett vanligt ex-
empel är tunnor med oljor eller andra kemikalier som är uppställda på en fastighet 
och som riskerar att börja läcka om de hanteras felaktigt eller rostar sönder. I de 
fallen kan markägaren, som förvarar tunnorna, bli ansvarig för att förhindra skada 
eller olägenhet, allt enligt försiktighetsprincipen. Detta ansvar kan drabba markäga-
ren oavsett om det förvarade från början var markägarens eller om annan har orsa-
kat att det hamnat på fastigheten. Om fastighetsägaren inte ingriper i tid, utan det 
förvarade orsakar en förorening, kan det resultera i att fastighetsägaren anses an-
svarig för den uppkomna föroreningen. Detta då fastighetsägaren bedrivit en ”för-
varingsverksamhet” och därigenom bidragit till föroreningen (för mer information 
se SGI 2018b122 och 9 kap 1§ MB123). En tidigare uppställningsplats för fritidsbåtar 
kan alltså generera ansvar för fastighetsägaren ifall det finns båtskrov och andra 
lämningar kvar efter verksamheten. 

 

 

119 Naturvårdsverket 2012, rapport 6501  
120 Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp 2016a - Att äga, köpa eller sälja en förorenad 
fastighet – ditt ansvar 
121 SGI 2018b, publikation 43 
122 SGI 2018b, publikation 43 
123 Miljöbalken (1998:808) 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/NV-2012-Efterbehandlingsansvar-Rapport-6501.pdf
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3.4. Bidragsmedel 
Om det är så att det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighets-
förvärvare, eller någon som bara till en viss del har ett ansvar, kan staten bekosta 
undersökningar och vid behov även sanering av det förorenade området. För detta 
ändamål har Naturvårdsverket varje år ett anslag, som används för att finansiera in-
satser när ansvarig saknas. 

Att det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsförvärvare vi-
sas genom att en ansvarsutredning kring detta lämnas över till länsstyrelsen i första 
steget och till Naturvårdsverket i andra steget. Det är viktigt att ansvarsutredningen 
är komplett och tydlig, till exempel vad gäller beskrivningen av de verksamhetsutö-
vare som bedrivit verksamhet på platsen, verksamhetstider och bidrag till förore-
ningssituationen. Är inte ansvarsutredningen komplett och tydlig kommer den att 
skickas tillbaka till tillsynsmyndigheten för komplettering och ärendet fördröjs. 

Eftersom behovet av bidrag är större än det anslag som finns, krävs en prioritering 
bland ansökningarna om statliga bidrag till efterbehandling. Denna prioritering 
görs redan ute i kommunerna och på länsstyrelserna, men slutlig prioritering görs 
av Naturvårdsverket utifrån den nationella planen för efterbehandling (Naturvårds-
verket 2016c124). 

3.5. Utkrävande av ansvar 
Det första som görs inför utkrävandet av ansvar är att bekräfta den misstänkta för-
oreningen. Om det inte finns undersökningar kan ett platsbesök ge tillräcklig in-
formation för att bedöma om föroreningsrisk föreligger. Nästa steg är att ta fram en 
ansvarsutredning för att klargöra ansvaret för de föroreningar som finns på platsen 
för verksamheten. I första hand (första kretsen) är det verksamhetsutövarens som 
har ansvaret för de föroreningar som förekommer.  

Om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare kan den som förvärvat en 
förorenad fastighet (andra kretsen) bli ansvarig för utredningar och åtgärder, även 
om förvärvaren inte själv har orsakat eller bidragit till föroreningen, enligt de pre-
misser som redogjorts för tidigare i kapitlet. 

När ansvaret har utretts tas kontakt med den ansvarige om att undersökningar och 
eventuellt åtgärd krävs. Omfattning av utredningen, genomförandetid med mera tas 
fram via frivilliga överenskommelser eller vid behov genom föreläggande. I första 
hand rekommenderas frivilligvägen. Se kapitel 2.24 för ytterligare information. I 
ärenden av den här typen, där motparten är liten eller har ett litet rörelsekapital (ex-
empelvis för ideella föreningar), är tidsperspektivet av stor vikt att beakta. Ofta är 

 

 

124 Naturvårdsverket 2016c, rapport 6720 
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undersökningar och åtgärder över tid att föredra. Se kapitel 2.23 för ytterligare in-
formation. En förutsättning är givetvis att föroreningsskadan inte är av akut karak-
tär.  

Skäligheten för att utreda och åtgärda ett förorenat område bedöms i två steg. I det 
första steget utreds vad som är miljömässigt motiverat och rimligt ur kostnadssyn-
punkt. I det andra steget utreds och bedöms ansvarets omfattning. Länsstyrelsernas 
juristsamverkansgrupp har tagit fram en PM om detta.125   

3.6. Arrendeavtal 
Platsen där fritidsbåtsverksamhet bedrivs är ofta arrenderad.  

Många gånger är det kommunen som arrenderar ut fastigheten för fritidsbåtsverk-
samheten. Arrendeavtalen är ofta på en relativt lång tid (15 år eller mer) och ofta 
helt utan regleringar om hur verksamheten ska bedrivas, framförallt ur ett långt 
perspektiv med markföroreningar. Här kan handläggare på kommun arbeta för ett 
mer långsiktigt tänk vid förnyelse av arrendeavtal så att inte kommunen riskerar att 
få stå för alla återställningskostnader när verksamheten upphör. 

En rekommendation till fastighetsägare som upplåter mark till en förorenande verk-
samhet är att reglera vad verksamheten ska göra i arrendeavtalet. Saker som kan re-
gleras i ett arrendeavtal kan vara: 

• Årlig städning 
• Reglerad hantering av avfall 
• Fondering av medel för att återställa fastigheten till jungfruligt skick (eller 

det skick som fastigheten hade före båtverksamheten) 

 

 

125 Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp 2016b. PM om att bedöma skälighet 
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4. Vad finns på båtskrovet och alternativ 
hantering 

4.1. Inledning 
Kvarvarande rester av TBT-baserad båtbottenfärg på båtar är än idag ett stort pro-
blem. Det är inte ovanligt att mycket höga halter uppmäts i rester som finns i rän-
nan på spolplattor. Vattnet som uppstår i samband med spolning har ofta svårt att 
klara Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer även efter rening.  

I det här kapitlet går vi igenom hur man kan mäta vad som finns på båtskrovet 
(XRF-metodik) och vad det finns för alternativ till båtbottenfärger.   

4.2. XRF-mätning  
Röntgenfluorescensspektroskopi (X-Ray Fluorescence Spectroscopy, XRF) är en 
etablerad teknik för analys av metaller i fasta material. XRF-mätaren är ett hand-
hållet fältinstrument som exempelvis standardmässigt används av konsulter för att 
välja ut jordprover för analys och vid väl samstämda kalibreringar även ersätta ana-
lyser av jordprov126.   

En grupp forskare på Stockholms universitet har i ett projekt finansierat av Havs- 
och vattenmyndigheten tagit fram en ny applikation för att med XRF mäta metaller 
(inklusive tenn) i båtbottenfärg målade på plastskrov. Metoden som finns beskriven 
i Ytreberg et al. (2015)127 är oförstörande, snabb (< 1 min) och mäter metallinne-
håll i enheten μg/cm2. Metoden har använts för att screena efter tenn på fritidsbåtar 
och även i mark på båtuppställningsplatser längs hela Sveriges kust (Happy boats 
2016a128, Happy boats 2016b129, Lagerström et al 2016130, Ytreberg et al 2016131, 
Lagerström et al 2017132, Lagerström et al 2019133).  

 

 

 

 

126 SGF 2013, rapport 2:2013 
127 Ytreberg, et al. 2015 
128 Happy boats 2016a 
129 Happy boats 2016b 
130 Lagerström et al. 2016 
131 Ytreberg et al. 2016 
132 Lagerström et al. 2017 
133 Lagerström et al. 2019 
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Med XRF får man dock endast information om den totala halten av ett ämne, inte i 
vilken form. Med andra ord om tenn mäts upp så vet man inte om det är en orga-
nisk tennförening. I en studie av Lagerström et al. (2017)134 skrapades därför färg-
lager av från 23 fritidsbåtar i Sverige, Finland och Tyskland. Proverna analyserades 
med avseende på total mängd tenn samt olika tennorganiska föreningar. Ett tydligt 
samband (r2 = 92 %) hittades mellan total mängd tenn och total mängd tennorga-
niska föreningar. Det finns alltså ett tydligt samband när det gäller tenn på båtskrov 
och organiska tennföreningar.   

En metodik har tagits fram för hur man kan kvantifiera och bedöma om ett 
båtskrov har för höga halter av TBT (Ytreberg et al 2017135). I metodiken har hän-
syn tagits till en lång rad faktorer (mätosäkerhet) såsom övermålning, tjocklek av 
lager, skrovmaterial mm. Det påvisas bland annat att tennhalten underskattas ifall 
det påmålade lagret är tjockt samt om kopparinnehållet i tennfärgen var högt.  

Tenn förekommer även i dagens färger, men då inte i en form som bedöms skadlig, 
utan snarare är att se som en bakgrundshalt. Den tennförekomsten kan ge upphov 
till halter i storleksordningen 25 μg/cm2 136. För att ha en tillräckligt hög säkerhets-
marginal föreslår de att halter lägre än 50 μg/cm2 är att anse som opåverkad. 

Ytreberg et al 2017137 föreslår att man utför och utvärderar XRF-analyser på 
båtskrov enligt följande tre steg (se även Figur 8): 

1. Screening utförs. Detta kan exempelvis genomföras på liknande sätt 
som i denna studie efter transekt som syftar till att täcka in så stort 
område av skrovet som möjligt. Antalet mätpunkter måste avvägas 
mot tidsåtgång och åtkomst på skrovet och behöver avgöras från fall 
till fall.  
 

2. Då majoriteten av undersökta fartyg och fritidsbåtar med byggår efter 
de införda förbuden hade halter < 50 μg/cm2 föreslås att man i ett 
andra led går vidare med en riktad undersökning om någon punkt 
överstiger denna halt. Då ska delar av skrovet där högre halter upp-
mätts undersökas mer noggrant. Även de områden som ser ut att ha 
tjockare lager färg kan vara av intresse att undersöka ytterligare. 

 

 

 

 

 
134 Lagerström et al. 2017 
135 Ytreberg et al. 2017 
136 Ytreberg et al. 2017 
137 Ytreberg et al. 2017 
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3. Skulle någon halt > 100 μg/cm2 uppmätas, kan man i tredje led ta 
skrapprov för kemisk analys av tennorganiska föreningar om verifie-
ring anses nödvändig. XRF-mätningar bör utföras i samband med 
skrapning för att avgöra om tennsignalen har sitt ursprung i över eller 
underliggande lager och därmed säkerställa att relevant färglager 
skickas in på analys. En uppskattning av total skrovyta som överskri-
der riktvärdet bör även dokumenteras. 

 

 

Figur 8. Översiktsbild på metodiken att utvärdera XRF-mätningar på båtskrov (från Yttre-
berg et al 2017138) 

4.3. Alternativ till båtbottenfärger  
Båtbottenfärger används för att förhindra påväxt av olika typer av organismer på 
båtens undersida. Att minimera påväxten är viktigt då en ökad påväxt ger ett större 
vattenmotstånd och därmed ökad bränsleförbrukning. Det finns båtbottenfärger 
med och utan biocider. Färger med biocider förhindrar påväxt kemiskt där den ak-
tiva substansen främst är koppar eller zink. Färger utan biocider förhindrar påväxt 
på mekanisk väg genom att organismerna har svårt att fästa vid dess struktur.139 
Vilka regler som gäller för båtbottenfärger och hur man bör prioritera i tillsynen 
finns att läsa i Handläggarstöd Fritidsbåtshamnar, 2017140 som togs fram gemen-
samt av Miljösamverkan Halland och Västra Götaland i samband med projektet 
Fritidsbåtshamnar 2.   

 

 

138 Ytreberg et al. 2017 
139 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017, Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
140 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017, Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
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Det finns huvudsakligen tre olika typer av färger: 

• Hårda färger eller så kallade hardracingfärger 
• Mjuka färger eller så kallade självpolerande färger 
• Silikonfärger 

De hårda färgerna släpper inte särskilt lätt från skrovet. De mjuka färgerna däremot 
är designade att kontinuerligt släppa från skrovet och på så vis motverka att organ-
ismer får fäste. Nackdelen med de mjuka färgerna är att de kontinuerligt sprider 
färgpartiklar i vattnen. De mjuka färgerna går inte heller att kombinera med meka-
nisk rengöring såsom borstning och skrapning då mycket färg släpper i samband 
med dessa processer. Framförallt vid avspolning med högtrycksspruta eller vid an-
vändande av borsttvätt är det stor risk att stora mängder färgpartiklar sprids. Därför 
bör man i första hand använda hårda båtbottenfärger. Silikonfärgerna skapar en 
glatt yta som organismerna har svårt att fästa på ordentligt och det är därför lätt att 
tvätta bort eventuell påväxt. Det har dock inte utförts så många studier på silikon-
färger varför det är för tidigt att kunna lämna någon rekommendation kring dem. 

Även de båtbottenfärger som är godkända för användning är giftiga för miljön och 
människor och därför är det bästa att inte bottenmåla alls. Det finns flera olika bio-
cidfria metoder, bland annat: 

• Borsttvätt i vattnet 
• Skrubba för hand i vattnet 
• Tvätt på land med högtrycksspruta 
• Skrovskyddsduk 
• Ultraljudssändare 
• Förvaring i sötvatten 
• Förvaring uppe ur vattnet: 

 Båtliftar 
 Bryggor för uppkörning 
 Trailer 
 Hylla 

Dessa beskrivs utförligt i Handläggarstöd Fritidsbåtshamnar, 2017141. Alternativa 
metoder till bottenmålning beskrivs och diskuteras även på Havs och vattenmyn-
dighetens websida,142 på Båtmiljö.se websida143 samt i slutrapporten för Bonus 
Change projektet Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea144. 
Båtmiljö.se går igenom varje metod med för och nackdelar samt vad de kostar i 
ekonomisk insats. Havs- och vattenmyndigheten har även tagit fram riktlinjer för 

 

 

141 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017, Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
142 Havs- och vattenmyndigheten 2018. Ren båtbotten  
143 Båtmiljö.se 2019b. Underhåll 
144 Strand et al. 2018 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2017-Handlaggarstod-fritidsbatshamnar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Strand-et-al-2018-Bonus-Change-project.pdf
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båtbottentvättning av fritidsbåtar samt förslag till riktvärden för biocider i båtbot-
tenfärger för spolplattor. Riktlinjerna finns här145. Riktlinjerna togs fram som en 
del i rapporten Båtbottentvättning av fritidsbåtar - översyn av kommunernas varie-
rande regler som rör fritidsbåtshamnar146 som var ett regeringsuppdrag 2011 till 
Havs- och vattenmyndigheten att utreda miljöpåverkan av borsttvättar, spolplattor 
och tvätt på land samt att ta fram riktlinjer och förslag till riktvärden till stöd för 
kommunerna. Rapporten går även igenom alternativa metoder till båtbottenfärger. 
De riktlinjer som togs fram är inte baserade på vad som är ett biologiskt accepterat 
värde utan snarare baseras de på bästa möjliga teknik.147  

Under 2006 drevs projektet Miljöanpassat båtupplag, reningsanläggning för alla 
hamnstorlekar148 som hade till syfte att utreda hur reningsanläggningar vid hamnar 
bör utformas för att få ett så miljöanpassat båtupptag som möjligt.  

4.4. Vad man bör tänka på när man gör båten skrovren 
Vid byte till biocidfria färger bör all tidigare påmålad biocidinnehållande färg först 
tas bort. Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr, Måla båtbotten149, som går 
igenom de regler som gäller för båtbottenfärger i Sverige och KemI har listor på 
vilka båtbottenfärger som är godkända på Västkusten150 respektive Östkusten151. 

Metoder som tar bort gammal färg innefattar främst:  

• Blästring  
• Slipning 
• Skrapning 

Metoderna beskrivs utförligt i Handläggarstöd Fritidsbåtshamnar, 2017152 samt i 
broschyren Giftfri båtbotten153 som är framtagen av Transportstyrelsen i samarbete 
med andra organisationer och myndigheter.  

 

 

145 Havs- och vattenmyndigheten 2015b, reviderad upplaga 2015 (ursprungsrapport 
2012:10) 
146 Havs- och vattenmyndigheten 2012, rapport 2012:9 
147 Havs- och vattenmyndigheten 2015b, reviderad upplaga 2015 (ursprungsrapport 
2012:10) 
148 Samuelsson P-O 2006. Miljöanpassat båtupptag - reningsanläggningar för alla hamn-
storlekar 
149 Transportstyrelsen 2016. Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? 
150 KemI 2018a. Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning 
på västkusten 
151 KemI 2018b. Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning 
på ostkusten 
152 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017. Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
153 Transportstyrelsen 2017. Giftfri båtbotten- Så här gör du 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2015b-Batbottentvattning-av-fritidsbatar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2012-Batbattentvattning-av-fritidsbatar-rapport-2012.9.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2012-Batbattentvattning-av-fritidsbatar-rapport-2012.9.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Samuelsson-P-O-2006-Miljoanpassat-batupptag.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Samuelsson-P-O-2006-Miljoanpassat-batupptag.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Transportstyrelsen-2016-Mala-batbotten.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/KemI-2018a-Batbottenfarger-for-vastkusten.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/KemI-2018b-Batbottenfarger-for-ostkusten.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2017-Handlaggarstod-fritidsbatshamnar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Transportstyrelsen-2017-Giftfri-batbotten.pdf
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Vid blästring bearbetas ytan med små partiklar, vanligtvis sand, med högt tryck. 
Detta kallas torrblästring. Vid våtblästring har man även med vatten i processen. 
Det finns även en isblästringsmetod där ytan bearbetas med kolsyreis.154  

Vid blästring och slipning finns det stor risk för spridning av föroreningar då det 
bildas ett finkornigt bläster- och slipdamm. Vid torrblästring och isblästring riske-
rar detta damm att spridas med luften och vid våtblästring riskerar det att spridas 
med vattnet. Det är därför av stor vikt att båten som ska blästras och ytan där den 
står innesluts i täta material.155, 156  

Skrapning bör ske på sådant sätt att det avskrapade materialet lätt kan samlas upp. 
Skrapning kan ske som torrskrapning utan någon förbehandling eller där ytan först 
bearbetas med ett färgborttagningsmedel som löser upp färgen varefter den kan 
skrapas av. Det ger ett kladdigt avfall som lätt kan samlas upp. Efter en skrapning 
av båten på detta sätt kan den behöva spolas av. I så fall ska det ske över spolplatta 
med rening.157, 158 

Allt material som blästras, slipas eller skrapas av är att betrakta som farligt avfall 
och måste hanteras därefter.159, 160 Det är av stor vikt att mottagningsanläggningen 
för det farliga avfallet uppmärksammas på att det är farligt avfall och inget annat.  

 

 

 

154 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017. Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
155 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017. Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
156 Transportstyrelsen 2017. Giftfri båtbotten- Så här gör du 
157 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017. Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
158 Transportstyrelsen 2017. Giftfri båtbotten- Så här gör du 
159 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017. Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
160 Transportstyrelsen 2017. Giftfri båtbotten- Så här gör du 
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5. Informationsmaterial 

5.1. Argument för att övertyga 
I detta kapitel presenterar vi förslag till argument för att försöka övertyga verksam-
hetsutövare om att gå över till biocidfria färger.  

5.1.1. Biocidfria färger  
På sikt är det önskade läget att inga båtbottenfärger med biocider används i några 
vatten i Sverige. I nuläget finns det biocidinnehållande båtbottenfärger som är god-
kända av KemI för användning. Dessa kan dock ha en negativ påverkan på miljön 
och människor. Det kan därför vara en utmaning att förmå båtägare att inte an-
vända dessa färger trots att de är godkända för användning. Här får man framhäva 
vilken vinst det blir för miljön att inte använda biocidfärg. Det är även viktigt att 
lyfta fram att trots att färgerna är godkända så har de en negativ påverkan på miljön 
och människor. Även om färgerna är godkända av KemI innebär det alltså inte att 
de är miljövänliga.  

5.1.2. Ekonomiska incitament för verksamhetsutövaren  
En verksamhetsutövare som driver en uppställningsplats kan bli ansvarig för att 
vidta åtgärder i mark och vatten om en oacceptabel spridning från uppställnings-
platsen och/eller sedimenten i hamnbassängen påverkar vattenmiljön i hamnbass-
ängens närhet negativt. Dessa åtgärder är förknippade med en kostnad och därmed 
finns det ekonomiska incitament för verksamhetsutövaren att till exempel endast 
tillåta skrovrena båtar vid verksamheten. Det finns också ekonomiska incitament 
för att införa ordningsregler kring hanteringen av båtarna så att drivmedel, avfall, 
kemikalier och dylikt hanteras på ett bra sätt. Att drivmedel, avfall och kemikalier 
hanteras på ett bra sätt är dock lagkrav som ska följas oavsett ekonomiskt incita-
ment eller inte. Ordningsreglerna kan vara utformade så att båtplatsen förloras vid 
överträdelse.  

5.2. Presentationsmaterial inom kommunen  
Projektgruppen har tagit fram en Powerpoint som är tänkt att kunna användas inom 
kommunen för att informera politiker och övriga berörda enheter om förorenings-
problematiken kring båtuppställningsplatser och fritidsbåtshamnar. Presentationen 
finns här. 

5.3. Verksamma organisationer  
Det finns en rad olika aktörer och organisationer som på olika sätt berör hante-
ringen och skötseln av fritidsbåtar. Nedan beskrivs dessa kort samt vilket slags 
material det finns framtaget hos dem.  

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/PP-inom-kommunen.pptx
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5.3.1. Bonus Change  
Bonus Change var ett internationellt samarbetsprojekt inom Östersjön med övergri-
pande målet att minska tillförseln av giftiga komponenter från båtbottenfärger på 
fritidsbåtar i Östersjön. Detta ville man uppnå genom att ta fram underlag för att 
ändra beteenden och inställning till båtbottenfärger.161. Projektet pågick mellan 
2014 och 2017. Följande länder deltog i projektet: Sverige, Finland, Danmark och 
Tyskland. Slutrapport för projektet är Changing leisure boat antifouling practices 
in the Baltic Sea162 

5.3.2. Havs- och vattenmyndigheten  
Havs- och vattenmyndigheten fick 2011 i uppdrag av regeringen att i samråd med 
Naturvårdsverket och Transportstyrelsen kartlägga och utreda miljöpåverkan av 
båtbottentvättning av fritidsbåtar. Uppdraget bestod även av att ta fram riktlinjer 
och förslag till riktvärden för utsläpp av ämnen från båtbottentvätt av fritidsbåtar. 
2012 redovisades uppdraget i form av rapporten Båtbottentvättning av fritidsbå-
tar.163 Förslag till riktvärden för utsläppsnivåer för TBT, Irgarol, koppar och zink 
togs fram. Riktlinjerna reviderades under 2015 och finns i rapporten Båtbotten-
tvättning av fritidsbåtar, riktlinjer reviderad upplaga 2015. Dessa halter är fram-
tagna utifrån vad reningsanläggningar vid spolplattor idag klarar av att rena och 
inte vad som är acceptabelt för recipienten. De är alltså inte baserade på vad som är 
ett biologiskt accepterat värde utan snarare baseras de på bästa möjliga teknik. 164 

www.havochvatten.se  

5.3.3. Hav möter land  
Hav möter land var ett interregionalt samarbetsprojekt som pågick mellan 2010 och 
2013. Projektet hade det övergripande målet att bidra till ett långsiktigt hållbart 
nyttjande av de värden som representeras av Kattegatts och Skagerraks havs- och 
kustområden. I projektet arbetade kommuner, regioner, universitet och statliga 
myndigheter ifrån Sverige, Norge och Danmark.165 Projektets webbsida finns på 
www.havmoterland.se. Inom projektet togs det fram en rad olika rapporter och den 
som har mest relevans för arbetet med förorenade områden kopplat till fritidsbåtar 
och uppställningsplatser är Kriterier för tributyltenn, Irgarol och diuron i mudder-
massor som omhändertas på land.166 Här togs det fram förslag till riktvärden för 
mark för dessa ämnen. De låg sedan till grund för Naturvårdsverkets utökning av 
de generella riktvärdena 2016. Inom projektet togs det även fram en rapport om hur 

 

 

161 BONUSprojects 2019.Change, reducing antifouling toxins to the Baltic Sea 
162 Strand et al. 2018 
163 Havs- och vattenmyndigheten 2012, rapport 2012:9 
164 Havs- och vattenmyndigheten 2015b, reviderad upplaga 2015 (ursprungsrapport 
2012:10) 
165 Hav möter Land 2018 
166 Hav möter land 2013a, rapport 2013:37 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Strand-et-al-2018-Bonus-Change-project.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Strand-et-al-2018-Bonus-Change-project.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2012-Batbattentvattning-av-fritidsbatar-rapport-2012.9.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2012-Batbattentvattning-av-fritidsbatar-rapport-2012.9.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2015b-Batbottentvattning-av-fritidsbatar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/HaV-2015b-Batbottentvattning-av-fritidsbatar.pdf
http://www.havochvatten.se/
http://www.havmoterland.se/
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Hav-moter-land-2013a-rapport-2013.37.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Hav-moter-land-2013a-rapport-2013.37.pdf
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en miljövänlig fritidsbåtshamn bör utformas, Handbok för utveckling av miljövän-
liga småbåtshamnar.167 

5.3.4. Kemikalieinspektionen (KemI) 
Båtbottenfärger som på kemisk väg förhindrar påväxt räknas som biocidprodukter 
och därmed som ett bekämpningsmedel. Innan bekämpningsmedel får säljas och 
användas måste de granskas och godkännas av KemI. De båtbottenfärger som är 
godkända av KemI har ett registreringsnummer och uppgifter om användningsvill-
kor. Mängden påväxt beror på salthalten i vattnet och ju saltare vatten desto mer 
påväxt. Därför är olika båtbottenfärger med olika aktiva substanser godkända för 
olika vatten och kuster. På KemI:s websida finns information om vilka båtbotten-
färger som är godkända på västkusten168 respektive östkusten169. 

Västkusten sträcker sig från norska gränsen till Trelleborg och östkusten sträcker 
sig från Trelleborg till Örskär. Bottniska viken börjar norr om Örskär 170. Se Figur 
9.  

För båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken eller i in-
landsvatten/sötvatten finns inga godkända båtbottenfärger. Man får alltså inte an-
vända produkter som innehåller biocider där. 171 Med huvudsaklig förtöjningsplats 
avses den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för och avser förva-
ring av båten när den är förtöjd i vatten.172 

Mer information om båtbottenfärger och vad som gäller för dem finns i rapporten 
Handläggarstöd Fritidsbåtshamnar 2017.173 

 

 

167 Hav möter land 2013b, rapport 14 
168 KemI 2018a, Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning 
på västkusten 
169 KemI 2018b, Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning 
på ostkusten 
170 KemI 2019b, Regler för båtbottenfärger 
171 KemI 2019a, Båtbottenfärger – om du måste måla 
172 KemI 2019a, Båtbottenfärger – om du måste måla 
173 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017. Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Hav-moter-land-2013b-rapport-14.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Hav-moter-land-2013b-rapport-14.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/KemI-2018a-Batbottenfarger-for-vastkusten.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/KemI-2018b-Batbottenfarger-for-ostkusten.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2017-Handlaggarstod-fritidsbatshamnar.pdf
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Figur 9. Västkusten: norska gränsen till Trelleborg. Östkusten: Trelleborg till Örskär. 
www.kemi.se  

5.3.5. Miljösamverkan Halland och Västra Götaland  
Inom Miljösamverkan Halland och Västra Götaland har det bedrivits två olika pro-
jekt med avseende på fritidsbåtar och uppställningsplatser. Under 2004 till 2006 
drevs projektet Fritidsbåtshamnar174 där man tog fram en tillsynshandledning för 
miljökontoren. Handledningen omfattade alla slags miljö- och hälsoskyddsfrågor i 
fritidsbåtshamnar. Här är en länk till projektets websida.175 

Under 2016 till 2017 drevs projektet Fritidsbåtshamnar 2176 som en uppföljning av 
det tidigare projektet Fritidsbåtshamnar. Projektets syfte var att ta fram en aktuell 
tillsynshandledning för miljökontoren och att ta fram informationstexter och bro-
schyrer riktade till fritidsbåtshamnar, båtägare och till kommunernas webbsidor. 

 

 

174 Miljösamverkan Västra Götaland 2005, Fritidsbåtshamnar tillsynshandledning för mil-
jökontoren 
175 Miljösamverkan Västra Götaland 2019, Fritidsbåthamnar 
176 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017, Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 

http://www.kemi.se/
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MVG-2005-Fritidsbatshamnar-handledning.pdf
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/miljofarlig-verksamhet/Pages/fritidsbatshamnar.aspx
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Här är en länk till projektets websida177 och till rapporten Handläggarstöd fritids-
båtshamnar 2017.178 Inom projektet togs det även fram en checklista för tillsyn av 
fritidsbåtshamnar.179 

5.3.6. Miljösamverkan Stockholm  
Inom Miljösamverkan Stockholm har det utförts en rad olika projekt inom området 
för fritidsbåtar och uppställningsplatser. Bland annat drivs ett projekt där länets 
miljöchefer har enats om en gemensam inriktning för tillsynen av båtbottenfärger 
på fritidsbåtar och dess miljöeffekter. Underlaget för samsyn finns här.180 Det har 
tagits fram en handledning för Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar181, som revideras 
kontinuerligt. Det finns även en framtagen checklista för tillsynen av båtklubbar, 
Tillsyn över båtklubbar i Stockholms län.182 Här är en länk till Miljösamverkan 
Stockholms sida för tillsyn av fritidsbåtar.183 

5.3.7. Skrovmålet 
Skrovmålet initierades av Miljömålsrådet 2016 och är ett tudelat projekt som byg-
ger på två olika uppdrag. De två uppdragen är Båtbottenfärger och miljöfarliga 
färgrester och Åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester är en samverkansåtgärd från Miljö-
målsrådet och målet är att minska användandet och förekomsten av otillåten båt-
bottenfärg på fritidsbåtar och att bidra till att miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav 
i balans samt Levande kust och skärgård uppfylls. Detta ska göras genom att ta 
fram riktlinjer för användandet av båtbottenfärger för fritidsbåtar och hur man kan 
hantera problemet med miljöfarliga färgrester på båtskrov och uppställningsplatser. 
Rapportering till Miljömålsrådet sker 2020. 

Skrovmålet ska 2020 till Havs- och vattenmyndigheten presentera ett Åtgärdsför-
slag till Åtgärdsprogrammet för havsmiljön som drivs av Havs- och vattenmyndig-
heten. Målet med åtgärden är bland annat att möjliggöra en ökad åtgärdstakt för att 
förhindra en fortsatt indirekt spridning av TBT till havsmiljön. Detta ska uppnås 
genom att kartlägga varför tillförsel av TBT till havsmiljön fortfarande sker, utreda 
om ytterligare reglering kring TBT behövs, med mera.184     

Följande organisationer och aktörer ingår i Skrovmålet: 

 

 

177 Miljösamverkan Halland 2019, Fritidsbåthamnar 2 
178 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2017, Handläggarstöd Fri-
tidsbåtshamnar 
179 Miljösamverkan Halland, Miljösamverkan Västra Götaland 2018d 
180 Stockholms stad 2016, Promemoria Behov av samsyn vid båtklubbstillsyn-båtbotten-
färg/biocidfärg. 
181 Miljösamverkan Stockholms län 2016, Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar 
182 Miljösamverkan Stockholms län 2015, Tillsyn över båtklubbar i Stockholms län 
183 Miljösamverkan Stockholms län 2019, Tillsyn av fritidsbåtar 
184 Transportstyrelsen 2018, Skrovmålet 

http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/energi-miljo/miljosamverkan/avslutade-delprojekt/miljofarlifg-verksamhet/fritidsbatshamnar-2/
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2017-Handlaggarstod-fritidsbatshamnar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2017-Handlaggarstod-fritidsbatshamnar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2018d-Checklista-tillsyn-av-fritidsbatshamnar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2018d-Checklista-tillsyn-av-fritidsbatshamnar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Sthlm-stad-2016-Behov-av-samsyn-vid-batklubbstillsyn.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MS-2016-Tillsyn-av-underhall-av-fritidsbatar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MS-2015-Tillsyn-over-batklubbar-checklista.pdf
http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refid=97
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• Transportstyrelsen 
• Naturvårdsverket 
• Kemikalieinspektionen (KemI) 
• Havs- och vattenmyndigheten 
• Sjöfartsverket 
• Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
• Statens geotekniska institut (SGI) 
• Länsstyrelsen Stockholms län 
• Länsstyrelsen Västernorrland 
• Länsstyrelsen Västra Götalands län 
• Stockholms stads miljöförvaltning 
• Miljösamverkan Stockholm 

Projektet samverkar med: 

• Svenska båtunionen 
• Svenska kryssarklubben 
• Svenska seglarförbundet 
• Bonus Change 
• Sweboat 

Sidan för skrovmålet finns på Transportstyrelsens websida, www.transportstyrel-
sen.se/skrovmalet   

5.3.8. Transportstyrelsen 
Transportstyrelsen har drivit och driver flera olika projekt kring fritidsbåtar, se av-
snitt 5.3.7. Skrovmålet. Här finns mycket information kring att äga och hantera fri-
tidsbåtar. Transportstyrelsen gav 2016 ut rapporten Båtlivsundersökningen 2015185 
som har till syfte att ge fakta om båtlivet och båtbeståndet i Sverige.  

www.transportstyrelsen.se  

5.3.9. Båtmiljö.se  
Websidan båtmiljö.se skapades av Skärgårdsstiftelsen och upprinnelsen till sidan 
var att försöka ta ett samlat grepp kring frågan om båtars påverkan på havsmiljön. 
Man ville skapa en trovärdig och oberoende webbplats som ska ge praktisk och 
konkret vägledning om vad båtägare och producenter själva kan göra för att skona 
vattenmiljön. Sedan 2015 drivs sidan av Svenska Båtunionen med finansiellt stöd 
av Havs- och vattenmyndigheten.186 

Båtmiljö.se har två pågående projekt:  

 

 

185 Transportstyrelsen 2015, Båtlivsundersökningen 2015 
186 Båtmiljö.se 2019a  

http://www.transportstyrelsen.se/skrovmalet
http://www.transportstyrelsen.se/skrovmalet
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Transportstyrelsen-2015-Batlivsundersokning-2015.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/
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• Ren botten utan gift – Detta projekt syftar till att informera om alterna-
tiv till att måla skroven med giftiga båtbottenfärger.  
 

• Havstulpanvarningen – Detta projekt startade 2011 och syftar till att 
undersöka och informera om när havstulpaner sätter sig fast på båt-
bottnar i Östersjön. Området som detta projekt behandlar sträcker sig 
från Umeå till Limhamn. Det finns en tjänst kopplat till detta där man 
kostnadsfritt kan få varning via sms och mail om när havstulpanerna 
sätter sig i sitt område. Då har man ca två veckor på sig att tvätta båten 
för att slippa att havstulpanerna blir hårda. 

På sidan finns information om vilka organismer som ger upphov till påväxt på ost-
kusten respektive västkusten, vad man som båtägare ska tänka på för att minska sin 
påverkan på miljön och olika slags metoder för underhåll av sin båt.  

www.båtmiljö.se  

5.3.10. Svenska Båtunionen  
Är en paraplyorganisation för Sveriges båtklubbar. Båtunionen arbetar aktivt med 
båtmiljöfrågor, sjösäkerhet och juridisk rådgivning till båtförbund och båtklubbar. 
187 

www.batunionen.se  

5.3.11. Sweboat  
Sweboat är båtbranschens riksförbund och har sitt säte i Stockholm. Verksamhet-
ens målsättning enligt de själva är att skapa gynnsamma förhållanden för bran-
schen, vara branschens talesman och remissinstans, skapa förståelse för branschens 
vikt och roll i samhället och inte minst att medverka till en positiv inställning till 
båtlivet. I Sweboat ingår flera olika företagsgrupper inom båtbranschen, tex båttill-
verkare och servicevarv men även företag som tillverkar borsttvättar och båtbotten-
färg.188 På deras websida, www.sweboat.se, finns information för privatpersoner 
och företag som syftar till ett miljövänligare båtägande. Sweboat har tagit fram en 
Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön189 som innehåller information och 
tips kring flera miljöaspekter runt båtägande. Sweboat ger varje år ut publikationen 
Fakta om båtlivet i Sverige som har till syfte att utgöra ett faktaunderlag för 
svenskt båtliv. 2019 års publikation finns här.190 

 

 

187 Svenska Båtunionen 2019, Om Svenska Båtunionen 
188 Sweboat 2018b, Om Sweboat. Vi värnar och främjar båtlivet 
189 Sweboat 2018a, Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön 
190 Sweboat 2019. Fakta om båtlivet i Sverige 2019. 

http://www.b%C3%A5tmilj%C3%B6.se/
http://www.batunionen.se/
http://www.sweboat.se/
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Sweboat-2018a-Liten-checklista-for-ett-miljovanligare-liv-p%C3%A5-sjon.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Sweboat-2019-Fakta-om-batlivet-i-Sverige.pdf
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5.4. Broschyrer och foldrar  
Det finns många olika broschyrer och foldrar framtagna av olika aktörer som be-
handlar olika saker och riktar sig till olika läsare. Här har vi samlat några av dem 
med en kort beskrivning av vad de innehåller och till vilken läsare de riktar sig.  

Båtmiljörådet: 

• Båtmiljörådets lilla miljöguide.191 Riktar sig till båtägare med fakta 
och konkreta tips på hur båtägare kan bli mer miljövänliga. 

Länsstyrelsen Norrbotten: 

• Skippa bottenfärg i Bottenviken192 Riktar sig till alla båtägare med båt 
i Bottenviken. 

Miljösamverkan Stockholms län: 

• Ren båtbotten, bra uppläggning samt skötsel utan onödiga och skad-
liga kemikalier.193 Riktar sig till enskilda båtägare. 

Miljösamverkan Halland och Västra Götaland: 

• Information om fritidsbåtshamnar på kommunernas hemsidor.194 Är 
tänkt att användas på kommunernas hemsidor och riktar sig till kom-
muninvånarna.  

• Båtägare – tillsammans skapar vi en giftfri miljö.195 Riktar sig till båt-
ägare och innehåller miljöregler och tips för ett miljöanpassat båtliv. 

• Fritidsbåtshamnar – vägen mot en giftfri miljö.196 Riktar sig till fri-
tidsbåtshamnar med information om miljöregler och råd. 

Transportstyrelsen (Skrovmålet): 

• Giftfri båtbotten – så här gör du.197 Riktar sig till båtägare och inne-
håller information, lagar och regler om båtbottenfärger, metoder för 
att ta bort gammal färg samt alternativa metoder till båtbottenmålning. 

 

 

191 Båtmiljörådet 2014, Båtmiljörådets lilla miljöguide 
192 Länsstyrelsen Norrbotten 2017, Skippa båtbottenfärg i Bottenviken 
193 Miljösamverkan Stockholms län 2017, Ren båtbotten, bra uppläggning samt skötsel 
utan onödiga och skadliga kemikalier 
194 Miljösamverkan Halland och Västra Götaland 2018a, Information om fritidsbåtshamnar 
på kommunernas hemsidor 
195 Miljösamverkan Halland och Västra Götaland 2018b, Båtägare tillsammans skapar vi 
en giftfri miljö 
196 Miljösamverkan Halland och Västra Götaland 2018c, Fritidsbåtshamnar vägen mot en 
giftfri miljö 
197 Transportstyrelsen 2017, Giftfri båtbotten-Så här gör du 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Batmiljoradet-2014-Batmiljoradets-lilla-miljoguide.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Lst-Norrbotten-2017-Skippa-batbottenfarg-i-Bottenviken.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MS-2017-Ren-batbotten-upplaggning-skotsel-utan-kemikalier.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MS-2017-Ren-batbotten-upplaggning-skotsel-utan-kemikalier.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2018a-Information-kommun-hemsida.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2018b-Batagare-tillsammans-skapar-vi-giftfri-miljo.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/MHVG-2018c-Fritidsbatshamnar-giftfri-miljo.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Transportstyrelsen-2017-Giftfri-batbotten.pdf
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• Måla båtbotten – du har väl koll på reglerna?198  Riktar sig till båtä-
gare och innehåller information om vilka regler som gäller för båtbot-
tenfärger.   

Sweboat: 

• Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön.199 Riktar sig till båt-
ägare och innehåller råd och tips för ett miljövänligare förhållningssätt 
på sjön. 

Statens geotekniska institut:  

SGI har i samband med sina publikationer 42 och 43 även, i samarbete med läns-
styrelserna och Naturvårdsverket, tagit fram sex stycken faktablad som går igenom 
ansvar för förorenade områden, vad som gäller specifikt för olika föreningar, 
undersökningar av båtuppställningsplatser, riskförebyggande åtgärder och sane-
ringsåtgärder. Faktabladen kan användas som stöd i handläggning, i kommunikat-
ionen med verksamhetsutövare och fastighetsägare och/eller som information på 
kommunens webbsida.  

• Ansvar för förorenade områden.200 
• Ideella föreningar.201 
• Ekonomiska föreningar.202 
• Undersökning av föroreningar i mark.203 
• Tillfälliga riskförebyggande åtgärder vid förorenad mark.204 
• Saneringsåtgärder vid förorenad mark.205 

Länsstyrelsen Jämtland: 

• Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar.206 Broschyren är en 
hjälp för verksamhetsutövare att utreda de områden och fastigheter 
som misstänks vara förorenade och att förhindra att nya områden föro-
renas.  

 

 

198 Transportstyrelsen 2016, Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? 
199 Sweboat 2018a, Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön  
200 SGI, länsstyrelserna, Naturvårdsverket 2018a. Ansvar för förorenade områden 
201 SGI, länsstyrelserna, Naturvårdsverket 2018b. Ideella föreningar 
202 SGI, länsstyrelserna, Naturvårdsverket 2018c. Ekonomiska föreningar 
203 SGI, länsstyrelserna, Naturvårdsverket 2018d. Undersökningar av föroreningar i mark 
204 SGI, länsstyrelserna, Naturvårdsverket 2018e. Tillfälliga riskförebyggande åtgärder vid 
förorenad mark 
205 SGI, länsstyrelserna, Naturvårdsverket 2018f. Saneringsåtgärder vid förorenad mark 
206 Länsstyrelsen Jämtlands län 2016, Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Transportstyrelsen-2016-Mala-batbotten.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Sweboat-2018a-Liten-checklista-for-ett-miljovanligare-liv-p%C3%A5-sjon.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-Lst-NV-2018a-Ansvar-fororenade-omraden.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-Lst-NV-2018b-Ideella-foreningar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-Lst-NV-2018c-Ekonomiska-foreningar.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-Lst-NV-2018d-Undersokning-fororeningar-mark.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-Lst-NV-2018e-Tillfalliga-riskforebyggande-atgarder.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-Lst-NV-2018f-Saneringsatgarder.pdf
https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Lst-Jamtland-2016-Ta-kontroll-over-kostnader-for-fororeningar.pdf
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6. Frågor från webbinarietillfällen 
En del av detta projekt har varit att sprida projektets resultat till handläggare på lan-
dets länsstyrelser och kommuner. Detta gjordes genom tre webbinarier och ett se-
minarium. De frågor som uppkom från deltagarna vid dessa tillfällen redovisas ne-
dan med projektgruppens svar.  

 

Är det alltid sanering man ska tänka som åtgärd vid konstaterad spridning eller 
kan man tänka sig andra åtgärder? 

Vilka åtgärder som blir aktuella att vidta beror på vad undersökningsresultaten, 
riskbedömningen och riskvärderingen visar. Sker det en kontinuerlig spridning av 
föroreningar från uppställningsplatsen till vattenrecipienten via dagvattenavrinning 
kan en möjlig första åtgärd vara att asfaltera eller på annat sätt hårdgöra dessa ytor 
för att kapsla in föroreningen och minska dagvatteninfiltrationen. På så sätt har den 
pågående spridningen stoppats och en slutlig sanering kan planeras och budgeteras 
för. Detta gäller dock bara om endast skrovrena båtar hanteras på den nyskapade 
hårdgjorda ytan. Om så inte är fallet kan åtgärden behöva kombineras med upp-
samling av dagvatten och rening. Det viktiga här är hur hanteringen av båtar och 
båtbottenfärger ser ut så att inte spridning sker till recipienten. 

Asfaltering kan dock vara relativt kostsamt och om större ytor måste hårdgöras på 
detta sätt kan kostnaden bli i princip samma som för att schaktsanera ytan.  

Då kostnaden för en sanering kan vara relativt stor är det viktigt att den sanerade 
ytan inte återkontamineras med följden att den måste saneras igen. Därför rekom-
menderar vi att endast skrovrena båtar hanteras på sådana ytor. Det finns inget 
lagstöd för att förbjuda båtbottenfärger som är godkända av KemI. Men båtupp-
ställningsplatsen kan ha som ambition att endast skrovrena båtar ska hanteras där.  

Sker spridningen från en redan hårdgjord yta kan en effektiv första åtgärd vara att 
införa kontinuerlig avstädning av ytan. På så sätt får man bort små färgflagor och 
partiklar som ligger kvar på den hårdgjorda ytan.  

 

Vilka är de viktigaste exponeringsvägarna för TBT? 

I Naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärden i mark anges att den största 
påverkan på det hälsoriskbaserade riktvärdet för Tributyltenn (TBT) är inandning 
av ånga, för Dibutyltenn (DBT) och Monobutyltenn (MBT) är det intag av dricks-
vatten. Detta gäller för scenariot KM.  

För scenariot MKM är det inandning av ånga som ger den största påverkan på det 
hälsoriskbaserade riktvärdet för alla tre ämnena. DBT är dock relativt jämnt förde-
lat på intag av jord, hudkontakt jord/damm och inandning av ånga.  

 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/Filmbild.jpg
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Hur vanligt är det med provtagning och utredningar idag på uppställningsplatser? 

Projektgruppens uppfattning är att tillsynsmyndigheterna generellt inte har kommit 
så långt i tillsynen av båtuppställningsplatser att krav på utredningar och provtag-
ning har ställts. Det projektgruppen har fått till sig i form av insatser på båtuppställ-
ningsplatser är i fösta hand tillsyn av och information om vilka färger båtägarna får 
och bör använda. Det finns såklart undantag och att enstaka objekt har undersökts i 
samband med exploateringar och liknande.  

Vissa kommuner på östkusten har också valt strategin att fokusera på att sanera 
båtskroven och göra dem skrovrena i ett första steg.  

I Österåkers kommun har man ett pågående arbete där man har drivit provtagning 
av mark, vatten och sediment av båtuppställningsplatser för att kunna prioritera vi-
dare insatser av dessa och följa upp deras påverkan på recipienterna.  

 

Finns det exempel där man har hittat Irgarol i mark och/eller i sediment? 

Under webbinarietillfällena presenterades praktiska exemplen från verkligheten, 
och i exemplet från hamnplan i Stenungsund påträffades Irgarol i höga halter i 
mark. Irgarol har påträffats i flera olika undersökningar på västkusten, både i mark 
och sediment.  

 

Är innehållet i båtbottenfärger olika beroende på om de används på öst- respektive 
västkusten? 

Ja. Halterna av kemiskt verkande substans, idag främst koppar och zink, skiljer sig 
åt från öst- och västkusten. Ju högre salthalt vattnet har desto större är problemet 
med påväxt. De godkända båtbottenfärger som finns idag har därför högre halt ke-
miskt verkande substans på västkusten än på östkusten. Historiskt sett har innehål-
let av exempelvis TBT varierat i bottenfärger. Det har dock inte koppling till någon 
lagstiftning som reglerade innehållet i färgen för öst- respektive västkusten. Samma 
produkter såldes för användning längs båda kusterna. 207 

 

Hur är det med ryktet att båtbottenfärger kan innehålla PFAS-ämnen? 

Projektgruppen har inte stött på detta i arbetet med detta projekt och har ingen kun-
skap om det. 

 

 

 

207 Kontakt med representanter för Hempel A/S och International Färg AB 
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Uppställningsplatser inom industriområden och liknande är något som kanske blir 
vanligare. Är det något man tittat på eller någon har erfarenhet av? 
 
Projektgruppen har inte undersökt detta specifikt. Vi vill dock poängtera vikten av 
den historiska inventeringen i arbetet med förorenade områden generellt och bå-
tuppställningsplatser specifikt. I den historiska inventeringen är förhoppningen att 
man får fram information om alla verksamheter och processer som har bedrivits 
inom området och därmed även vilka föroreningar som sannolikt finns på platsen. 
Undersökningar och åtgärder ska utformas med detta i beaktande. 
 
 
En fastighetsägare för ett industriområde hade planer på att starta en uppställ-
ningsplats och ha ytan kopplad till en oljeavskiljare. Har ni erfarenhet av en sådan 
lösning? 
 
Projektgruppen har ingen egen erfarenhet av att oljeavskiljare används för rening 
av båtbottenfärger. För sedimentering av partiklar borde det fungera ok men pro-
jektgruppen ställer sig tveksam till att utgående vatten uppnår acceptabla värden 
utan att något ytterligare reningssteg, till exempel filter med aktivt kol, införs. 
 
 
Finns det rättsfall där man förelagt att en uppställningsplats måste införa tex hyll-
system för förvaring, spolplatta eller liknande? Tänker främst på rimlighetsavväg-
ning. 
 
Projektgruppen känner inte till något rättsfall kopplat till detta men det betyder inte 
att sådana krav inte har ställts. 

 

 
Vilka efterföljande reningssteg till spolplattor är vanliga idag eller saknas det 
ofta? 
 
Om biocidmålade båtar tvättas anger Havs- och vattenmyndigheten i sina riktlinjer 
för båtbottentvättning av fritidsbåtar att spolplattan bör ha tvåstegsrening. Det vill 
säga en slamavskiljare följt av ett finfilter för att fånga upp de mindre partiklarna.  
Projektgruppen instämmer i detta med tillägget att finfiltret bör vara av aktivt kol. 
  
 
Hur ser ni på att problemägarna själva kan ta fram en handlingsplan för sitt arbete 
med stegvisa undersökningar, åtgärder etc. så att problemägare och tillsynsmyn-
dighet kan komma överens och fastlägga en plan för utrednings- och åtgärdsar-
betet? 
 
Projektgruppen anser att det är ett gångbart arbetssätt. Verksamhetsutövarens egna 
handlingsplan över hur de ska jobba med sina förorenade områden ska tas fram av 
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dem själva med hjälp av sakkunniga men stämmas av med tillsynsmyndigheten. 
Tillsynsmyndigheten måste bedöma om aktiviteterna i handlingsplanen är godtag-
bara eller om det finns skäl att ställa hårdare krav.    
 
 
När det finns flera båtuppställningsplatser i en kommun med liknande storlek, hur 
väljer man ut den man ska börja undersöka? Hur tänker ni kring detta? Riskbe-
dömning över vilken av båtställningsplatserna som borde prioriteras? 
 
Den generella prioriteringsgrunder är riskklassen i MIFO fas 1. Om flera objekt ef-
ter inventering tilldelas samma riskklass kan man använda SGI:s förslag på priori-
teringsmatris för att prioritera fram objekt för undersökning. Matrisen finns i SGI:s 
publikation 42208. Andra prioriteringsgrunder kan vara utifrån naturolyckor såsom 
översvämning, ras, skred och erosion. Man kan också utgå ifrån om recipienten är 
extra känslig eller om området för båtuppställningsplatsen ligger i närheten av om-
råden där till exempel barn vistas.  
 
 
Finns det risk att muddermassor från hamnbassänger har använts för att fylla ut 
områden för båtuppställningsplatser? De borde i så fall utgöra en betydande källa 
till föroreningar. 
 
Projektgruppen känner inte till något sådant fall och poängterar att muddermassor 
måste avvattnas under relativt lång tid innan de kan användas för utfyllning. Och 
även efter avvattning är det tveksamt om de har önskad stabilitet. Det är därför inte 
troligt att det skulle vara vanligt förekommande. Däremot kan muddermassor till-
fälligt ha lagts upp inom uppställningsplatsen eller i nära anslutning och varit en 
källa till föroreningar under denna tid. 

 

 

208 SGI 2018a, publikation 42 

https://ebhportalen.se/wp-content/uploads/SGI-2018a-Fororenad-mark-vid-uppstallningsplatser-for-fritidsbatar-publikation-42.pdf
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