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Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens rapport för tillsyn av båtklubbar
2018.
2. Översända rapporten till Idrottsnämnden, Saltsjö-Mälarens
Båtförbund (SMBF), Svensk båtunion, Havs- och
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i
Stockholms län, Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket och
Transportstyrelsen.
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Sammanfattning
Miljöförvaltningen ansvarar för tillsynen av båtklubbar. Under 2018
besöktes 26 verksamheter varav 21 med verksamhet vid Mälaren
och fem vid Östersjön. De vanligaste anmärkningarna var att rutiner
för personlig skyddsutrustning, täckning av båten vid
underhållsarbeten och avfallhanteringsplan saknades eller var
bristfällig. Majoriteten av båtklubbarna hade tagit fram
utfasningsplaner för biocidfärger, vilket ska jämföras med tillsynen
2016, då avsaknad av utfasningsplan för biocidfärger var den
vanligaste anmärkningen. Förvaltningen följer upp att båtklubbarna
vidtar åtgärder för att komma till rätta med anmärkningarna.
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Båtklubbarna är idag medvetna om båtlivets påverkan på
havsmiljön, bl.a. i samband med underhållsarbete som kan förorena
mark och läckage av biocidfärg från båtskrov. Intresset på
båtklubbarna för att sanera båtarna från biocidfärg visar på en
positiv inställning. Det är många som vill göra rätt för sig, både
båtklubbar och båtägare. Diskussionerna med klubbarna i samband
med inspektion präglades i stor utsträckning av lämpliga
saneringsmetoder och försiktighetsmått.
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XRF-mätningarna som staden erbjuder båtklubbarna underlättar för
båtklubbarna att prioritera vilka båtar som i första hand behöver
saneras, och båtklubbarna kan i sin tur ställa krav på båtägarna att
sanera skroven. Resultatet från mätningarna som utfördes under
2018 visar att fler båtar är biocidfria och färre båtar har höga halter
tenn, koppar och zink, jämfört med mätresultaten 2016 och 2017.
Miljöförvaltningen kommer under 2019 att fortsätta sprida
information om båtlivets påverkan på mark och miljön i sjöar och
hav, kontrollera att båtklubbarna följer sina utfasningsplaner och
har en god egenkontroll. Miljöförvaltningen kommer fortsätta
arbetet med anmodan om att inkomma uppgifter avseende blästring
av båtskrov. Inspektioner kommer att ske vid pågående
blästringsarbeten. Målet om att samtliga båtar med hemmahamn i
Mälaren ska vara sanerade och biocidfria till utgången av 2020
kvarstår.
Bilaga
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