Hej,
Miljöförvaltningen vill härmed informera er som båtklubb i Stockholms stad. Det är mycket viktigt att ni
läser informationen samt samtliga bilagor noggrant och förmedlar informationen till alla båtägare. Denna
information har även skickats till er via post. Om ni inte får den inom några dagar är det viktigt att kontakta
miljöförvaltningen och kontrollera om rätt adress är registrerad hos miljöförvaltningen:
Bifogat denna e-post finns en broschyr som är framtagen av miljöförvaltningen i Stockholms stad och heter
”ett hållbart båtliv för alla”. Broschyren innehåller gällande regler, krav och praktiska tips för er som
båtklubb och även båtägare. Vidare finns det en skrivelse från Länsstyrelsen som innehåller information om
kemikalier (varav många ingår i båtprodukter), en skrivelse från Arbetsmiljöverket om skydd vid arbete med
kemikalier (praktiska tips) samt information om LOVA-bidrag som går att söka från Länsstyrelsen för att
sanera sin båtbotten.
Informationen ska läsas och förmedlas vidare till alla båtägare inom er verksamhet. Förmedla den vidare till
så många som möjligt.
Vidare vill miljöförvaltningen informera om vikten att använda personskydd och skydd för omgivningen vid
alla former av arbeten på båtar där kemikalier är inblandade, exempelvis målning, förbättringsarbeten,
skrapning, sanering av båtbottnar och dylikt. Många av dessa kemikalier är mycket giftiga, vissa är
hormonstörande och indikationer finns på att dessa kan föras vidare till flera generationer framåt om man
utsätts för dessa.
Därför är det av mycket stor vikt att alla båtägare skyddar sig mot dessa kemikalier. Lämpligt skydd kan vara
heltäckande mask (med andningsskydd), andningsmask, heltäckande kläder, handskar och dylikt. För exakt
information om vilken skyddsutrustningen som är lämplig kan ni kontakta Arbetsmiljöverket. Det finns även
flera föreskrifter och rekommendationer om kemisk arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Det är även viktigt att skydda miljön vid underhållsarbeten, exempelvis genom att täcka in båten sidor och
undersida där risk för spill och läckage finns.

Vidare vill miljöförvaltningen förmedla nyheten om att miljöförvaltningen kommer att
mäta metallinnehåll på båtbottnar på båtklubbar i Mälaren i syfte att kontrollera om
båtarna är målade med biocidfärg. Projektet kommer att pågå under en treårsperiod.
Båtbottnar målade med biocidfärger som innehåller tributyltenn (TBT), koppar och
zink är en signifikant källa till dessa ämnens förekomst i sediment, mark och vatten.
Tributyltenn är förbjudet i båtbottenfärger på fritidsbåtar sedan 1989 medan koppar
och zink är förbjudna att använda på båtar i Mälaren.
Vid frågor kan ni kontakta hälsoskyddsavdelningen på 08 – 508 28 800 alternativt
direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se
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