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Förord 

 

Inom ramen för ”Skånska åtgärder för miljömålen” samt den regionala 

handlingsplanen för klimatanpassning för Skåne är det viktigt att 

undersöka miljötillståndet i länets småbåtshamnar. Båtarna i sig 

bidrar till utsläpp av olja och diesel, båtskrovet ger upphov till 

emissioner av tungmetaller och mikroskräp och användningen av 

båtar bidrar med avfall, latrin och BDT-vatten. 

 

Hamnarna å sin sida kan utgöra ett förorenat område till följd av 

tidigare utsläpp av petroleumprodukter och användningen av 

miljöskadliga antifoulingprodukter. Hamnarna är känsliga för 

stormar och framtida klimatförändringar och det är därför 

intressant om planering för klimatanpassning skett. 

 

Kartläggningen av marina småbåtshamnar i Skåne ger värdefull 

information om miljötillståndet och ger goda förutsättningar för 

såväl en behovsstyrd tillsyn som riktade informationsinsatser för 

att uppnå en hållbar utveckling. Småbåtshamnarnas egna insatser 

för att skapa bättre förutsättningar för Skånes människor, djur och 

natur nu och i framtiden är av största vikt. 

 

Projektet finansieras av Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. 

 

 
Annelie Johansson 

Miljödirektör 
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Sammanfattning 

 

Avsikten med projektet har varit att kartlägga de marina småbåtshamnarna 
ur miljösynpunkt. Informationen samlades in genom att skicka ut enkäter 
till kommuner och privata intressenter som driver/äger hamnen och 
båtklubbar. Frågorna i enkäten handlade bl.a. om antalet båtplatser, om det 
finns båtuppställningsplatser på land, hamnutrustning (t.ex. båtlyft, 
spolplatta, etc.), GIS-koordinater på hamnar och utrustning, avfalls-
hantering, förorenade områden, användning av antifoulingprodukter och 
klimatanpassning av hamnen. Svaren har sammanställts i cirkeldiagram och 
hamnarnas GIS-koordinater har bearbetats och sedan förts in på en GIS-
karta över Skåne.  
 
Sammanställningen har gett Länsstyrelsen Skåne en god inblick i vad som 
behöver göras för att förbättra hamnarna sett ur ett miljöperspektiv.  
 
Rapporten ger dessa förslag på vad som behöver göras: 
 
• Ägare/driftansvariga ska tillsammans med kommunen se till att det finns  
   en aktuell avfallsplan för småbåtshamnen. 
• Ägare/driftansvariga ska tillsammans med kommunen/småbåtshamnen  
   söka LOVA-bidrag till båtbottentvätt. 
• Ägare/driftansvariga ska se till att båtuppställningsplatserna töms på  
  våren. 
• Ägare/driftansvariga och båtklubbar ska se till att det finns en  
   egenkontroll gällande avfall, latrin och TBT. 
• Båtklubbarna ska arbeta med att skapa attitydförändringar hos sina  
   medlemmar så att alla båtägarna sorterar och lämnar sitt avfall på rätt  
   ställe. 
• Båtägarna ska uppmuntras att sluta använda antifoulingprodukter och  
   istället välja bra alternativ till biocidfärger. 
• Kommunen behöver öka tillsynen av småbåtshamnarna. 
• Berörda kustkommuner behöver planera/verkställa åtgärder för att  
   klimatanpassa småbåthamnarna. 
• Länsstyrelsen ska ta fram informationsmaterial om tillsyn av  
  hamnarna till kommunerna. 
• Länsstyrelsen ska informera om miljöregler för fritidsbåtar och    
  uppmuntra båtägarna att byta ut antifoulingprodukter till biocidfria  
  metoder.   
• Länsstyrelsen Skåne ska ha riktade åtgärder för småbåtshamnar gällande  
  LOVA-bidrag till båtbottentvättar som inte kräver att båten lyfts ur  
  vattnet, gärna i kombination med föregående blästring. 
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 Bakgrund 

 

Skåne är unikt i landet med sitt sydliga läge och långa kustremsa i tre 
väderstreck. Båtlivet är stort, vilket inte minst visas av att antalet 
småbåtshamnar uppgår till omkring 70 stycken (bilaga 1).   

                                                   

Vattnet längs Skånes kust delas in i två kategorier beroende på salthalt (se 
fig. 1). Från Trelleborg upp till norska gränsen har vattnet en högre salthalt 
och benämns västkusten. Sträckan från Trelleborg till Örskär (ö i Upplands 
skärgård) benämns ostkusten och består mer eller mindre av bräckt vatten. 
På västkusten är påväxten av alger och havstulpaner ett större problem än 
på ostkusten. För att förhindra påväxt på båtskrovet används ofta 
båtbottenfärger med olika grad av giftighet (biocidfärger). Man får också 
räkna med att äldre båtar (från tidigt 1990-tal och bakåt) även har gamla 
underliggande båtbottenfärger som innehåller tributyltenn (TBT ). 

                                                     

Fig. 1 Salthalten (i promille) i havet runt södra Sverige 

Trelleborg 

Fig. 2 Sydkusten & Kronobergs län 
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Transportstyrelsen1 uppskattade 2010 att det fanns mer än 943 000 
fritidsbåtar totalt i Sverige (ca 375 000 fritidsbåtar som är tillverkade fram 
till 1990) och 880 000 i sjödugligt skick. 12,1 % av alla fritidsbåtar fanns på 
sydkusten (Skåne, Blekinge och Kalmar län, se figur 2) samt i Kronobergs 
län1 vilket motsvarar över 100 000 båtar. I rapporten framgår att den 
genomsnittliga åldern för en fritidsbåt är 40 år2. Det finns i Sverige 
omkring 100 000 fritidsbåtar som är över 40 år gamla och ca 62 000 av 
dessa båtar är sjöodugliga1. Omräknat för sydkusten och Kronobergs län 
motsvara detta ungefär 7 500 uttjänta fritidsbåtar. Framöver när båtflottan 
blir äldre kommer det att bli ett växande problem med sjöodugliga båtar, 
vilka utgör ett avfall. Man beräknar att 200-300 fritidsbåtar skrotas per år i 
Sverige. 
       
Enligt sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13), ska alla fritidsbåts-
hamnar ha en avfallsplan för att båtägare ska kunna sortera sitt avfall. 
Kravet har funnits sedan 1 oktober 2002 och tillsynsmyndighet är 
Transportstyrelsen. Från och med 1:a april 2015 är det också förbjudet att 
tömma latrinavfall i vattnet.   
 
Det ligger i allas intresse att Skåne ska uppfattas som en internationell 
attraktiv region. De marina småbåtshamnarnas miljöarbete spelar en viktig 
roll som fönster mot omvärlden.   
 

Syfte 

 

Syftet med denna kartläggning av de marina småbåtshamnarna är att få en 
bild av miljötillståndet i Skåne när det gäller: 
• användningen av antifoulingprodukter  
• förekomsten av båtbottentvättar/ spolplattor 
• hur långt utbyggnaden av avfallshanteringen (latrintömning och övrigt  
   avfall) har kommit,  
• att få kännedom om småbåtshamnarna genomfört/planerat för  
   extremväder   
• att dokumentera förorenad mark/hamnbassänger  
• samt kartlägga behovet av etablering av en båtskrot i Skåne för uttjänta   
  fritidsbåtar. 
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Material och metod 

 

Inledningsvis skickades en enkät ut till alla skånska kustkommuner, privata 
intressenter/ägare av skånska småbåtshamnar samt skånska marina 
båtklubbar med frågor om hur hamnarna hanterar toalett-/avfalls-
insamling, vilka alternativa metoder de har till båtbottenmålning och 
klimatanpassning av hamnarna enligt den regionala handlingsplanen för 
Skåne 2014. Frågor har också ställts hur väl de har dokumenterat sina 
förorenade områden i hamnen samt hur många uttjänta båtar det finns som 
behöver skrotas. Vi har även begärt in GIS-koordinater (SWERET 99 TM) 
för hamnen samt förekomst av båtuppställningsplatser, spolplattor, 
båtbottentvätt och latrintömningsstationer. 

 

Svaren har sammanställts i ett excel-ark. Alla inkomna GIS-koordinater har 
efter bearbetning förts in på GIS-kartor över Skåne.    

 

Kvalitetssäkring gjordes genom att de uppgifter vi hade fått hösten 2015 
returnerades nu på våren 2016 till respektive hamn/båtklubb/kommun för 
att granskas.   
 
Transportstyrelsen (tillsynsmyndighet för hamnarnas system för att ta emot 
avfall från båtarna) har kontaktas om de planerar tillsyn i småbåtshamnarna i 
Skåne, men svar har ännu inte inkommit.   
 
Den 11 februari 2016 arrangerade Marint centrum i Simrishamn ett möte 
om båtbottenfärger och miljö. Utgångspunkten var: ” Kan båtklubbar och 
båtägare genom ökad medvetenhet och med små insatser minska sin 
miljöpåverkan?” Föredragande på mötet var Magnus Dahlström och Fredrik 
Lindgren från Chalmers i Göteborg som är med i ett CHANGE projekt (ett 
forskningsprojekt som finansieras av EU med syfte att få alla ägare till 
fritidsbåtar att minska sina giftiga utsläpp från båtbottenfärger). I 
diskussionsavsnittet presenteras en del av vad som sagts på mötet.   
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Resultat 

 

Projektet har identifierat 72 stycken marina småbåtshamnar längs Skånes 
kust. Flertalet av småbåtshamnarna ligger på västkusten (ca 70 %). Det är 
stora skillnader på hamnarnas i storlek, från några få platser upp till 1200 
stycken. Ägandet/driften av småbåtshamnar finns både hos kommuner, 
båtklubbar och privata intressenter. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Karta över skånska marina småbåtshamnar 
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Svaren på frågorna från enkäten presenteras nedan. 

 

Fråga 1. Hur många uttjänta båtar finns det runt Skånes kust som   
                behöver skrotas? 

Knappt en femtedel av hamnarna (13 stycken) redovisade att de har 
uppställda uttjänta båtar som behöver skrotas. Dessa hamnar hör till 
gruppen stora och medelstora hamnar (räknat på antalet båtplatser är 
medel- och medianvärde  499 respektive 448). Drygt tre fjärdedelar av 
dessa hamnar ligger på västkusten.  

De övriga fyra femtedelarna har inte svarat på frågan/kontaktuppgifter 
saknas (17 stycken) eller angett att de inte har uppställda båtar som 
behövdes skrotas. 

 

Det totala antalet uttjänta båtar var 98 stycken och tre femtedelar av de 
uttjänta båtarna är mindre än 8 m. 

 

                               
 
Fråga 2. Finns det en komplett informationstavla/broschyr i hamnen   
               för båtanvändare?    
 
3 av 5 hamnar har en informationstavla/broschyr som talar om vilka regler 
och förordningar som gäller i hamnen samt en karta/beskrivning var i 
hamnen olika faciliteter ligger. Dessa hamnar är övervägande stora och 
medelstora hamnar med möjlighet för gästbåtar att lägga till men vissa 
undantag.  
I gruppen av hamnar som saknar komplett informationstavla/broschyr finns 
även de som inte besvarat frågan. Utmärkande för denna grupp är att de 
oftast är små och medelstora hamnar som har få eller inga gästplatser alls. 
Även här hittar man undantag som bekräftar regeln. Den största delen av 
de hamnar som saknar komplett informationstavla/broschyr ligger på 
västkusten och några få ligger på syd- och ostkusten.                                                              

Hamnar som  har
uttjänta båtar

Hamnar som inte har
uttjänta båtar
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Fråga 3. Har hamnen båtlyft?  
 
En tiondel av hamnarna har tillgång till båtlyft. En tiondel av båtklubbar/ 
hamnar hyr in en mobilkran när båtarna ska i vattnet på våren och tas upp 
på land på hösten. De som har tillgång till någon form av båtlyft/mobilkran 
är stora eller medelstora hamnar utspridda från Ängelholm i nordvästra 
Skåne till Tosteberga på ostkusten. Alla hamnar utom tre har komplett 
information för båtägarna (se även fråga 2).  
 

                             
 

Fråga 4. Finns det spolplatta(SP) / båtbottentvätt (BBT) med  
                ansluten reningsanläggning?   
 
Omkring 10 % av Skånes småbåtshamnar har en spolplatta (se Fig. 4).  Ca 
hälften av dessa hamnar har även tillgång till någon form av båtlyft/kran. I 
dagsläget finns det ännu inga färdigställda båtbottentvättar i Skåne. Det 
finns emellertid två inkomna LOVA-ansökningar till Länsstyrelsen Skåne 
(Norra hamnen och Råå i Helsingborg) om att bygga båtbottentvättar (se 
även fråga 5). Småbåtshamnen i Limhamn har beslutat att införskaffa en 
båtbottentvätt till 2017. En småbåtshamn på västkusten har aviserat att 
bygga en spolplatta.    
 
Alla hamnar som har spolplatta utom en har komplett information till 
båtägarna. De hamnar som bara har spolplatta eller spolplatta samt 
båtlyft/mobilkran är stora eller medelstora hamnar som är utspridda från 
Ängelholm i nordvästra Skåne till Ystad på sydkusten (se även fråga 3).  

Komplett information

Ingen eller bristfällig
information

Har båtlyft

Hyr in mobilkran

Har ingen båtlyft
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Fråga 5. Planerar er hamn att söka LOVA-bidrag för att bygga en  
                båtbottentvätt? 
 
15 % av hamnarna planerar att söka LOVA-bidrag för att bygga en 
båtbottentvätt. Dessa hamnar är belägna från Arild i nordvästra Skåne ner 
till Abbekås på sydkusten. Två hamnar i Helsingborgs kommun har redan 
skickat in LOVA-ansökningar till Länsstyrelsen Skåne och fått dem 
beviljade. Det är en stor spridning på storleken av hamnarna som planerar 
att söka LOVA-bidrag. Från Skåre hamn (Trelleborgs kommun) med 69 
båtplatser till småbåtshamnen i Limhamn (Malmö kommun) med 996 
båtplatser.  

Utan spolplatta

Spolplatta

Fig 4 Spolplattor. 
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Fråga 6. Hur många i er båtklubb uppskattar ni använder flytande  

          skrovduk?  

 

I drygt en tiondel av hamnarna använder båtägarna skrovduk. Av dessa 
hamnar är det två hamnar, där 40 % respektive 50 % av båtägarna använder 
skrovduk. I de resterande hamnarna använder 1-5 % av båtägarna 
skrovduk. I två småbåtshamnar (Råå och Båstad) har man både spolplattor 
och skrovduk.  

 

Uppdelningen mellan de hamnar som har skrovduk och komplett 
information om regler jämfört med hamnar som har skrovduk och ingen 
information om regler är ungefär lika stor med en viss övervikt på den 
första gruppen.     

 

                      
                                                                          

Fråga 7. Hur många båtar i er båtklubb/hamnförening uppskattar  
               ni är målade med biocidfärg? 

 

I omkring två femtedelar av hamnarna använder 50 % eller fler av båtägarna 
biocidfärg och i drygt en tiondel av hamnarna använder 10 till 49 % av 
båtägarna biocidfärg. Användningen av biocidfärg sker runt hela den 
skånska kusten. 
 
I en tjugondel av hamnarna använder inga båtägare biocidfärger och de 
ligger alla på västkusten. Det som förenar dem är att alla hamnar i denna 

Nej

Ja

Har redan skickat
in LOVA-ansökan

Hamn där 40 % eller
fler använder skrovduk

Hamn där 1-5 % av
båtägarna använder
skrovduk

Hamnar där inga
båtägare använder
skrovduk
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grupp utom en (75 %) anger att de lämnar komplett information till 
båtägarna.  
 
Knappt en tiondel av småbåtshamnarna/båtklubbarna svarade att de inte 
visste hur många av båtägarna som använder biocidfärg. I en tredjedel av 
hamnarna saknas det kontaktuppgifter (små privata hamnar) eller så har 
hamnarna/ båtklubbarna valt att inte svara på den frågan. Tillsammans 
utgör dessa två grupperna drygt två femtedelar av alla småbåtshamnar i 
Skåne och där många av dem saknar både komplett information för båtägare 
och spolplatta/båtbottentvätt. 
 

                                                            
        

                                                                                                           

Fråga 8. Har ni genomfört undersökningar gällande förorenade   
                områden enligt MIFO-metoden i anslutning till upp- 
                ställningsplatser för båtar och anvisad plats för båttvätt?       

 

I drygt var tionde småbåtshamn (8 stycken) har man undersökt förorenade 
områden enligt MIFO-metoden (se figur 5). I Ängelholms Föreningshamn 
är man osäker om provtagningen har skett enligt MIFO-metoden. 
Undersökningen sker oftast i samband med planerade fysiska ingrepp inom 
hamnområdet som t.ex nybyggnation. 
 
Fyra av småbåtshamnarna ligger på västkusten (Falsterbokanalens-, Råå-, 
Båstads- och Torekovs småbåtshamn), tre ligger på sydkusten (Abbekås 
småbåtshamn, Ystads Marina och Abbekås småbåtshamn) och en på 
ostkusten.        
                                                                                                               

 

                                        

50 - 100 % av båtarna

10 - 49 % av båtarna

Vet inte

Använder ingen
biocidfärg

Hamnar och båtklubbar
som inte svarat

Ja

Nej
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Fråga 9. Har ni genomfört undersökningar av föroreningar i  
                sediment i hamnbassängen inom ert ansvarsområde?             
 
Sedimentsprovtagningar har gjorts i nästan två femtedelar av hamnarna, 
ofta i samband med muddringar (se fig. 5). 
 
Tre femtedelar av hamnarna som har tagit sedimentprover har också en 
avfallsplan och latrintömning. När det gäller vilka hamnar som gjort 
klimatanpassning och har spolplattor finns det inget samband med hamnar 
som tagit sedimentprov.   
 
Nästan två femtedelar av hamnarna som har tagit sedimentprover har också 
blivit identifierade/inventerade enligt ”efterbehandlingsstödet” (EBH – 
stödet är länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterade 
förorenade områden). Eftersom småbåthamnar inte varit prioriterade 
områden inom EBH så har alla ärenden avslutats.                                 

                                    

                  

Ja

Nej

Fig. 5 Småbåtshamnar där man undersökt förorenade områden enligt MIFO-  

          metoden samt tagit sedimentprover. 
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Fråga 10. Finns det latrintömning?   
 
Knappt hälften småbåtshamnarna har tillgång till latrintömning (se fig. 6). 
Det är en bra spridning runt den skånska kusten. Omkring 65 % av dessa 
hamnar har också en avfallsplan.   

 

 

                                
 

 

          

 
 

 

 
 
 

Ja

Nej

Fig. 6 Hamnar som har tillgång till latrintömning 



 

17 

Fråga 11. Har ni upprättat en avfallsplan?     
 
Omkring en tredjedel av hamnarna har en avfallsplan och tar hand om 
båtägarnas avfall i tre fraktioner eller fler. En tiondel av hamnarna har en 
avfallsplan och tar emot 1- 2 fraktioner (oftast osorterade sopor plus glas) 
Över hälften av småbåtshamnarna har ingen avfallsplan alls (se figur 7) 

  
     

                                   

   
                 

 

 

 

                                                        

Tar hand om 3
fraktioner eller fler

Tar hand om 1 - 2
fraktioner

Nej

Fig. 7 Hamnar som har en avfallsplan 

Hamn med avfallsplan 
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Fråga 12. Är hamnen anpassad för ett förändrat klimat i framtiden  
                  med bl.a. stigande havsnivå (översvämning)?       
 
10 % av småbåtshamnarna är klimatanpassade, 3 % har investerarat i 
flytbryggor, 4 % har ett pågående arbete och i 3 % av hamnarna har man 
planer på att klimatanpassa hamnen (se fig. 8). Mer än fyra femtedelar av 
hamnarna har svarat nej på frågan eller inte svarat alls. I den grupp som inte 
svarat är det flera små hamnar där ansvariga för hamnen inte kunnat 
fastställas. 
 
80 % av hamnarna har varken klimatanpassat eller har planer på att göra 
detta. Några kustkommuner (Malmö, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, 
Båstad och Lomma) på den västra sidan av Skåne samt Ystad- och Skurups 
kommun på sydkusten är färdig eller har ett pågående arbete med att 
klimatanpassa sina småbåtshamnar.   

                        

 

Ja

Pågående arbete

Flytbryggor

Planeras

Inte svarat

Nej

Fig. 8 Klimatanpassning av småbåtshamnar i Skåne.  
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Diskussion 
Med hjälp av enskilda personer, kommuner och en GIS-karta har antalet 
småbåthamnar i Skåne beräknats till omkring 70 stycken varav två endast 
utgörs av bryggor. 10 % av småbåtshamnarna har inte nåtts p.g.a. avsaknad 
av kontaktuppgifter eller också har de inte skickat tillbaka utskickad enkät/ 
svarat frågor. 

 
 

Båtskrot 
En del av syftet med detta projekt har varit att undersöka hur många 
uttjänta båtar det finns i Skåne och undersöka behovet av en/flera 
båtskrot(ar).  I vår enkätundersökning har man angett att det finns totalt 98 
uttjänta båtar på båtuppställningsplatserna fördelade på 13 hamnar. Det är 
en betydligt lägre siffra än väntat med tanke på hur många båtar som 
Naturvårdsverket2 räknar med är uttjänta. Möjliga förklaringar kan vara att 
många båtägare har sina gamla båtar kvar hemma eller att så länge båtarna 
står på uppställningsplatsen och ägaren betalar sin hyra så får båten stå kvar 
och då räknas den inte som en uttjänt båt.  

 
Det finns tre aktörer i Skåne som skrotar båtar idag. Den första är 
Båtskroten (se länk 1), med huvudkontor i Stockholm, som har startat ett 
samarbete med Stena Recycling, Sweboat, Båtunionen och Håll Sverige 
Rent. Båtskroten har därmed tillsammans med sina partners möjlighet att 
hämta och skrota båtar i hela landet. Här i Skåne skrotas båtar på Stena 
Recyclings anläggningar i Helsingborg, Malmö och Tomelilla. Under 2015 
skrotades Båtskroten 250 stycken  fritidsbåtar i hela landet. De två andra 
företag som skrotar/demonterar  mindre fritidsbåtar är Sysav i Malmö 
(skrotar 3 båtar/år, se länk 2) och Skillinge Snickeri- & Varvsindustri 
(se länk 3).   
 

 
Information till båtägare 
60 % av småbåtshamnarna har svarat att de har en informationstavla/ 
broschyr för båtanvändare om hamnens faciliteter och vilka regler som 
gäller. De som framför allt har svarat ja på frågan, om de har en 
informationstavla/broschyr till båtägarna, är de stora och medelstora 
hamnarna. De mindre småbåtshamnarna har sällan besök av gästbåtar och 
finns den efterfrågade informationen är den ofta nedskrivna på 
klubbens/hamnens webbplats eller i sina stadgar. Länsstyrelsen har inte 
kännedom om vilken information som båthamnarna i realiteten lämnar via 
informationstavlor eller informationsbroschyrer, d.v.s. om informationen 
avser information om båtlatrintömning, alternativa färger, information om 
avfallshantering etc. Informationen bör följas upp vid kommunens 
tillsynsbesök. 
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Båtlyft och spolplattor/båtbottentvätt 
En tiondel av hamnarna har tillgång till båtlyft. Lika många båtklubbar/ 
hamnar hyr in en mobilkran vid behov när båtarna ska i vattnet på våren och 
tas upp på land på hösten. 10 % av hamnarna har spolplattor och 6 % av 
hamnarna har tillgång både till spolplatta och båtlyft/mobilkran. De 
hamnar som har spolplatta och/eller båtlyft/mobilkran är nästan alla stora 
eller medelstora hamnar utspridda från väst- till ostkusten (Ängelholm till 
Tosteberga).  
 
Spolplattor/båtbottentvättar och båtlyftar är större investeringar vilket gör 
att hamnen kan behöva överskrida en viss storlek för att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart för ägare/driftansvariga för hamnen. Det är dock 
möjligt att söka LOVA-bidrag (läs mer under rubriken LOVA-bidrag 
nedan) för att bygga båtbottentvättar. Även tillverkare av båtbottentvättar 
kan erbjuda olika finansieringslösningar.   
 
För närvarande kommer Länsstyrelsen Skåne inte att bevilja LOVA-bidrag 
till spolplattor. Det beror på att Länsstyrelsen Skåne anser att spolplattor 
försenar övergången till biocidfria metoder eftersom större båtar måste 
lyftas med kran ur vattnet vid spolning. När båten är uppe på land finns det 
möjlighet att också måla den. 
 
Skåne har fortfarande inga båtbottentvättar. Emellertid har Limhamn tagit 
beslut att bygga båtbottentvätt (har inte specificerat vilken typ av tvätt) till 
2017 och två hamnar i Helsingborg har fått sina LOVA-ansökningar 
beviljade för att bygga båtbottentvättar.  
 
 
LOVA-bidrag 
I enkäten ställdes också frågan om hur många av småbåtshamnarna som 
planerade att söka LOVA-bidrag för att bygga en båtbottentvätt. 15 % av 
hamnarna svarade ja på den frågan. För att kunna snabbt kunna fasa ut 
användandet av biocidfärger är det viktigt att stödja hamnar/båtklubbar för 
att bygga fler båtbottentvättar. Detta kan göras bl.a. genom att bevilja dem 
LOVA-bidrag. Under hösten 2015 fram till och med april 2016 har fyra 
LOVA-ansökningar kommit in för att bygga båtbottentvätt.  Det har visat 
sig att två av hamnarna vill ha en mobil båtbottentvätt (typ Hullwasher). 
Länsstyrelsen Skåne har bestämt sig för att inte godkänna denna typ av 
mobila båtbottentvättar där man måste lyfta båten ur vattnet. Detta beslut 
har tagits av samma anledning som gäller för spolplattor (se ovan). 
Länsstyrelsen Skåne har bett dessa två hamnar att ompröva ansökan för att 
istället omfatta en båtbottentvätt som inte kräver båtlyft. Detta har gjort att 
dessa två hamnar nu har dragit tillbaka sina LOVA-ansökningar igen.   
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Skrovduk (se även alternativ till biocidfärg i nästa avsnitt) 
Det är bara 10 % (7 stycken) av hamnarna som använder skrovduk. I sex av 
hamnarna är det 1-5 % av båtägarna som använder skrovduk och i en hamn 
är det 40 % eller fler båtägare som använder skrovduk.  
 
Det finns inget säkerställt samband mellan hamnar som har spolplattor och 
använder skrovduk. Det fanns heller inte någon korrelation mellan de 
hamnar som hade komplett information och som använde skrovduk.  
 
Några förklaringar till varför det är relativt få båtägare som använder 
skrovduk kan vara vanan (att alltid måla båten), ett tjockt lager av 
biocidfärg räcker förhoppningsvis i flera år, skrovduken anses fortfarande 
vara för dyr, etc. 
   
 
Biocidfärger 
I marina vatten är påväxt av vattenlevande organismer på båtarna ett stort 
problem och då framför allt på västkust delen (från Skanör och uppåt). Det 
finns olika metoder för att förhindra en sådan påväxt där användning av 
antifoulingprodukter idag är den vanligaste. I dessa biocidfärger har den 
aktiva biociden varierarat under åren med bl.a. tributyltenn (TBT – som 
förbjöds att användas 1989 för båtar under 25 meter), koppar, zink, etc.  

Giftigheten av båtbottenfärgerna bestäms genom att varje enskild produkt 
riskbedöms genom att modellera fram en beräknad koncentration i miljön, 
med bl.a. läckagehastighet av t.ex. koppar som en viktig parameter. 
Genom att sedan relatera den beräknade koncentrationen i miljön mot 
effektvärden från olika toxikologistudier kan sedan en uppskattning göras 
om produkten förväntas medföra oacceptabla risker för miljön. Vid 
godkännande får sedan varje enskild produkt användningsvillkor som ska 
framgå av produktens märkning, t.ex. att produkten är godkänd att 
användas på väst- eller ostkusten (se länk 4 – Regler om båtbottenfärger). 
Västkustfärgerna har ett större koppar- och zinkinnehåll än färgen för 
ostkusten. Detta innebär att alla västkustfärger är förbjudna att användas på 
ostkusten men det går naturligtvis att göra tvärtom. Den läckande aktiva 
substansen i biocidfärgerna förhindrar inte bara påväxt på båten utan har 
även en stor negativ påverkan både växter och djur i dess omgivning. 
 
I ett pågående CHANGE-projekt3 och en studie4 från 2012/2013 har man 
frågat fritidsbåtägare i Östersjön om vilka antifoulingsprodukter de 
använder. De visar sig att 80 % av båtägarna använder sig av biocidfärger. 
30 % av de medverkande båtägarna på ostkusten respektive 10 % på 
västkusten använder förbjudna båtbottenfärger som har ett för högt 
kopparinnehåll (västkust- eller fartygsfärger). Fartygsfärg är förbjudet att 
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använda för båtar under 12 meter. CHANGE uppskattar att 80 % av 
tillförseln av koppar och zink är helt onödig. Den här undersökningen visar 
klart att det behövs en attitydförändring hos båtägarna till användningen av 
biocidfärger. Både Havs & Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Skåne 
anser det nödvändigt att fasa ut användningen av antifoulingprodukter i 
båtbottenfärger. 
  
Det är redan känt att den läckande båtbottenfärgen5 påverkar/förorenar 
både sedimenten i hamnbassängen samt marken där båtarna står under 
vintern. Båtuppställningsplatsen brukar vara den plats där man på 
hösten/våren högtryckspolar och slipar bort gammal biocidfärg för att 
sedan lägga på ny färg. Enligt uppgifter från CHANGE-projektet3 blir det 
770 000 liter färg/år räknat på hela Sverige som målas på. Båtar som är 
äldre än 25 år har även underliggande färglager kvar innehållande TBT. 
Mängden färg som hamnar på marken från en medelstor båt (8 m) kan bli 
upp till 2-3 kg/säsong. CHANGE3 beräknar att det blir c:a 18 ton koppar 
som frisätts varje år och att 106 ton färgskrap eller gamla färglager ligger 
kvar på marken räknat på hela Sverige. De läckande biociderna från 
bottenfärger förorenar även sedimenten i hamnbassängen.   

                                                            

I en rapport6 från 2012 har Stockholms Universitet samlat in uppgifter om 
vanligt förekommande föroreningar på båtuppställningsplatser längs den 
svenska sydkusten.  Proverna hade tagits från Strömstad i Bohuslän till 
Tierp i Uppland. Tre båtuppställningsplatser låg i Skåne. Resultaten visade 
att föroreningsgraden ofta är mycket hög bl.a. på koppar, zink, bly, 
kvicksilver, kadmium, tennorganiska föreningar (TBT), polycykliska 
aromatiska kolväteföreningar (PAH:er) samt polyklorerade bifenyler 
(PCB:er). TBT som har varit förbjudet att använda i mer 25 år kan man 
fortfarande hitta höga halter i småbåtshamnarna7. Som väntat har även ett 
forskarteam5,8 kunnat påvisa att det finns ett klart samband mellan vilka 
föroreningar det finns i marken och gifter som härstammar från 
båtbottenfärger. Många av dessa gifter hamnar på spolplattan/marken vid 
vinterupptaget.  Då ska båten spolas, skrapas och/eller slipa bort den gamla 
båtbottenfärgen för att sedan måla på en ny bottenfärg till våren. Det 
förekommer också att man häller ut både olja och glykol på marken.  
Därför är nödvändigt att det finnas kärl/tunnor i anknytning till hamnen (se 
även avsnittet ”Avfallsplan” nedan) för att båtägaren på ett lätt och smidigt 
sätt ska kunna bli av med dessa fraktioner.  

 
Det förekommer också att uppställningsplatsen för båtar under vintern 
också används som campingplats för husbilar under sommaren. Med tanke 
på hur förorenade dessa platser kan vara är det hälsovådligt både för 
människor (framför allt för små barn som leker på marken) och djur. Det är 
mycket viktigt att de berörda kommunerna har vetskap om hur förorenade 
dessa platser är och vidtar nödvändiga åtgärder.   



 

23 

Äldre fritidsbåtar kan ha målats upp till 60 gånger med olika giftiga 
båtbottenfärger. Det mesta av färgen har redan försvunnit p.g.a. att de är så 
kallade ”blödande färger” (vilket är själva idén med dem). I ett pågående 
projekt i Stockholms stad, håller man på att mäta gamla färglager på 
fritidsbåtars skrov (ca 8 000) för att undersöka vilka gifter man kan hitta 
och i vilka halter de förekommer på skroven. Redan nu när mindre än en 
tiondel av båtarna har mätts kan man konstatera att många båtar har höga 
tenn- och blyhalter. En av båtarna hade den högsta uppmätta kopparhalten 
(54 000 µg/cm2, skriftlig uppgift9) i Sverige (ett lager västkustfärg 
motsvarar ungefär 4000 µg Cu/cm2, muntlig uppgift10). Den höga 
kopparhalten behöver inte innebära att den momentana läckhastigheten från 
båtskrovet blir större. Däremot är risken stor att läckaget av koppar sker 
under ett längre tidintervall. Erik Ytreberg (avdelningen för Fartyg och 
Marinteknologi) på Chalmers i Göteborg håller nu på med en studie på 
läckhastigheten på koppar och resultaten kommer att publiceras i slutet av 
året.  

                        

Sedan 2008 (länk 4) är det inte bara förbjudet att måla med TBT-färg utan 
det finns även krav på att färgen måste avlägsnas eller inneslutas med en 
speciell spärrfärg. Det spelar ingen roll om färgen har applicerats innan 
förbudet 1989. Försök har gjorts med att kapsla in underliggande färgskikt 
med s.k. spärrfärger som ska förhindra gammal färg att läcka ut. Tanken är 
också att man ska kunna bottentvätta båten med jämna mellanrum för att ta 
bort påväxt. Det visar sig emellertid vid tester11,12 att gifter från 
underliggande färg kan läcka igenom och spärrfärgen tenderar också att 
släppa vid högtryckstvättning eller rivas upp vid borsttvättning.  
 
I en övergångsperiod ska man också kunna använda en båtbottentvätt (se 
nedan) med effektiv reningsanläggning för att ta bort gamla färglager. 
 
Ett annat effektiv metod för att bli av med den gamla båtbottenfärgen är att 
blästra båten. Metoden är en ganska dyr och bör utföras av professionella 
aktörer. På Länsstyrelsen i Stockholm har man möjlighet att söka LOVA-
bidrag för blästring och målning med en giftfri epoxyfärg.                   
 
Alternativ istället för biocidfärg 
Redan nu finns det bra och miljövänligare alternativ till biocidfärger. Vid en 
enkätundersökning4 svarar nästan hälften av båtägarna på västkusten och ca 
2/5 på ostkusten att de kan tänka sig uppsöka en anläggning för att 
mekaniskt ta bort påväxt.  
 
 
Här kommer några exempel på alternativ till biocidfärg. 
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2. Båten tas upp när den inte används. 
   • Trailer för mindre motor- eller segelbåtar.  
      Kostnad: Från ca 3000 kronor och uppåt. 
   • Båtlyft (se fig. 10) används för motorbåtar upp till 60 fot (18 m)  
     och 18,2 ton. Lyften kan även anpassas för segelbåtar (se fig. 11). 
     Kostnad: ca 30 000 kronor och uppåt      

     Eventuella havstulpaner dör efter ca fyra dagar i luften 

                   
 

 
 
3. Borsta av båten när påväxten har etablerat sig.  
Det är viktigt att veta när havstulpanlarverna sätter sig på skrovet. I 
Östersjön sker detta 2-3 ggr/år, oftast i mitten eller slutet av juli och i 
augusti/september. På västkusten sker detta under hela säsongen p.g.a att 
här finns flera arter. I Östersjön kan man anmäla sig till tjänsten 
”Havstulpan-varning” (sms:a ”havstulpan start” till 711 20, eller så anmäler 
du dig på nätet, se länk 5). Om man plockar bort havstulpanslarverna när de 
nyligen har fastnat så går det ganska lätt att få bort dem. Denna metod 
passar för den som har starka armar och en lätthanterbar båt. 
 
4. Båtbottentvätt 
I en borsttvätt dras båten över roterande borstar alternativt att roterande 
borstar förs under båten och rengör båtbotten från påväxt. Med en 
borsttvätt slipper du att bottenmåla båten och hösttvätta den på land. Du 
sparar tid, pengar och samtidigt som du skonar havsmiljön. Det bästa 
resultatet fås om man tvättar båtbotten strax efteråt det att havstulpan-

1. Skrovduk  
Det är en membranduk (se fig. 9) som man 
lägger på båtplatsen. Båten kör upp på 
skrovduken som då skyddar båtbotten mot 
påväxt. Dessutom stabiliserar skrovduken 
båten när den ligger i hamn. Skrovduken 
passar till mindre motorbåtar upp till 32 fot 
(9,8 m).  
Kostnad: Mellan 5000 och 10 000 kronor. 

 

Fig. 10 Brygglyft 

Fig. 9 Skrovduk 

Tillåtelse från Ekeröds Utveckling 

Fig. 11 Segelbåtslyft 

Tillåtelse av Greene Marine Tillåtelse av Greene Marine 
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larverna har satts sig på skrovet. I Östersjön behöver man tvätta båten 2-3 
gånger/år. På västkusten behövs mer regelbunden tvätt (se punkt 3 ovan).  
 
OBS! Båtbottentvätten måste även ha en reningsanläggning om båtar med 
gammal giftig färg tvättas. Se även riktlinjer för båtbottentvätt från Hav- 
och vattenmyndigheten13. 
Kostnad för hamnen för stationär maskin: C:a 1,3 miljoner och uppåt (fig. 12) 
Kostnad för hamnen för en mobil maskin: C:a 250 000 kronor (gäller endast för 
flatbottnade båtar upp till 8 m, bredd 3m & 2800 kg, se fig. 13). 
Viktigt att få rätt storlek och kringutrustning på borsttvätten för att 
tillgodose kundens behov och önskemål (se fig. 14 & 15). 
Kostnad för båtägaren: Från omkring 400 kronor/tvätt och uppåt beroende 
på storleken. 
 

          
 
  
      

         
 
         
 
 
Spolplattan består av en hårdgjord yta med en uppsamlingsränna för 
spillvattnet. Båten placeras över spolplattan och därefter används en 
högtryckstvätt för att spola av påväxtorganismerna och få botten ren. 
Vidare diskussion om spolplattan tas inte upp här eftersom borsttvätt är ett 
effektivare sätt att göra ren en båtbotten. 
 
 
 
 

Fig. 12 Stationär borsttvätt 
Tillåtelse av Rent Under 

Fig. 14 Borsttvätt med stödbryggor, tvätt av drev 

och akterspegel med högtrycksspruta eller borste. 

Fig. 15 Borsttvätt med uppsamlingsbassäng 

Fig. 13 Mobil borsttvätt 

Tillåtelse av BoatWasher 
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5. Ultraljud 
En sändare sänder ut ultraljud längs skrovet vilket gör det oattraktivt för 
djur och sjögräs. Ultraljud kan användas på båtar som är gjorda av plast, 
aluminium eller stål. Det är viktigt att sändaren placeras rätt på skrovet för 
att få bästa resultat annars skyddas inte drev, propeller och trimplan. Den 
del av skrovet som befinner sig undervattnet skyddas mot påväxt. Därför 
kan den del av skrovet som är ovanför vattenlinjen få en viss beväxning av 
grönt gräs och alger. Denna beväxning kan dock lätt tas bort med en 
levang.  
Kostnad för båtägaren: Från 6000 kronor och uppåt beroende leverantör och 
storlek på båt. 
 
6. Silikonfärg – är en ny produkt som kommit ut på marknaden.  
Silikonfärgen är uppbyggd av silikonpolymerer. Den har en slät mjuk yta 
med låg ytspänning som ger den beväxningssläppande egenskaper. 
Eftersom färgen kom ut på marknaden förra året har man lite erfarenhet av 
den fortfarande. Den kan bli ett intressant alternativ i framtiden. Färgen är 
dock känslig för hårda material som kan repa ytan. 
 
 
Det är glädjande att nästan alla tillfrågade båtägare4 vill ha ett friskt och 
välmående hav med biologisk mångfald. För att påskynda övergången från 
antifoulingprodukter till ett miljövänligare anternativ är det också viktigt 
att myndigheterna stöder hamnarna/båtklubbarna för att denna övergång 
sker till en rimlig kostnad. Framför allt förordas här att båtbotten ska 
tvättas några gånger per säsong. Många inom båtbranschen är positiva till 
båtbottentvättar.  
 
 
Förorenad mark 
Det har visat sig att de flesta båtägare4 som har tillfrågats inte vidtar några 
åtgärder alls för att samla upp färgrester när de skrapar och slipar båten. 
Flera miljötekniska markundersökningar visar att båtuppställningsplatser 
ofta är kraftigt kontaminerade av ett flertal gifter. Eftersom kommunerna 
är tillsynsmyndighet över småbåtshamnarna ville Länsstyrelsen Skåne veta 
hur väl kustkommunerna har dokumenterat sina förorenade områden i 
anslutning till småbåtshamnarna. Resultaten visar att det finns 
dokumentation över förorenad mark, enligt MIFO-metoden, i bara en 
tiondel av hamnarna vilket är en betydlig lägre siffra än man har förväntat 
sig.  
 
Så länge biocidfärger används så är det viktigt att ta hand om färgresterna 
när man skrapa bort gammal färg från skrovet. Ett sätt är att lägga ut en 
presenning under båten. Man kan också använda en speciell skrapa som är 
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kopplad till en dammsugare (se fig. 16 & 17).  Denna metod gör att man 
minimerar nedfallet av båtbottenfärgen till marken.   
 

                             
 
 
 
Sedimentprovtagning 
I två femtedelar av hamnarna har sedimentprov tagits. Även här var antalet 
hamnar som tagit sedimentprov lägre än förväntat.  Över hälften av 
hamnarna som har tagit sedimentprover har också en avfallsplan och 
latrintömning. Latrintömning är en del av avfallsplanen. Det fanns inte 
någon korrelation alls för hamnar som tagit sedimentprov och 
klimatanpassat sin hamn eller installerat spolplatta. 
  
Nästan 40 % av de skånska småbåtshamnarna som har tagit sedimentprover 
har blivit identifierade enligt MIFO-metodiken och därefter registrerade i 
en databas (Efterbehandlingsstödet - EBH). Processen har dock inte gått 
vidare eftersom småbåthamnarna inte varit prioriterade områden för EBH. 
Alla ärenden har därmed avslutats. Alla berörda småbåtshamnar har fått 
branschklassning 2 (läs mer om branschklassning – BKL på Naturvårds-
verkets hemsida, se länk 6). 
 
Generellt sett så har de flesta proverna som tagits, både när det gäller 
förorenad mark och sedimentprov, föregåtts av någon form av planerat 
ingrepp (byggnation eller muddring). Provtagning av förorenad mark är 
både en prioriterings- och kostnadsfråga för kommunerna och det kan vara 
en rimlig förklaring till att inte fler prover har tagits.  
 
 
Kreosot 
Det är vanligt att bryggstolpar i småbåtshamnar är impregnerade med det 
giftiga medlet kreosot (se länk 7) för att hålla längre. Kemikalie-
inspektionen har nu beslutat att kreosotprodukter inte längre får användas 
för behandling av virke som är avsett för marina anläggningar som bryggor. 
Orsaken till detta beslut är att man bedömer att behovet inte är tillräckligt 
stort för att motivera ett godkännande. 
 
 

Fig. 16 Båtbottenskrapa med inkopplad     

         dammsugare 

   Fig. 17  Tillåtelse av HF Marin Sweden AB 
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Verksamhetsutövarens ansvar 
Båtägarna är verksamhetsutövare och med innehavet följer förpliktelser 
enligt miljöbalken. Verksamhetsutövaren har därmed ansvar för vilka farliga 
ämnen båten släpper ifrån sig vare sig om det är läckage från båtbotten-
färgen till vattnet, färgflagor när man skrapar och slipar båten eller utsläpp 
av olja, glykol, etc. Båtägaren ska informera sig om ifall färgen som ska 
målas på båten följer Kemikalieinspektionens riktlinjer beroende om man 
befinner sig väst- eller ostkusten d.v.s. om båtbottenfärgen är tillåten eller 
inte. Det är dock viktigt att komma ihåg att trots väst- och ostkustfärgerna 
är godkända för användning är de giftiga för både växter och djur i vattnet.  
 
När det gäller båtuppställningsplatserna är verksamhetsutövaren den som 
driver/äger hamnen samt marinor och det kan t.ex. vara en kommun/ 
båtklubb/aktiebolag eller företag som bedriver kommersiell vinterförvaring 
av fritidsbåtar inomhus. Verksamhetsutövaren har ansvar för att 
båtuppställningsplatsen eller annan plats (t.ex. tillfällig spolplats för 
fritidsbåt innan den sätts in för vinterförvaring, se ovan) inte förorenas. 
Tillsynsmyndigheten kan vid misstanke om att marken är förorenad ge 
verksamhetsutövaren ett föreläggande om att inventera, undersöka och 
eventuellt åtgärda problemet. 
 
 
Tillsynsmyndighetens roll 
Ägare till fritidsbåtar har traditionellt inte varit en målgrupp för tillsyn.   
Enligt AFS-förordningen (nr 782/2003 från den 14 april 2003 som gäller 
förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg) är kommunerna tillsyns-
myndigheten för småbåtshamnarna. Tillsynen av småbåtshamnarna är ett 
viktigt tillsynsområde, men är idag eftersatt. Det kan vara lämpligt att göra 
tillsynskampanjer för att inspektera båtuppställningsplatserna under 
september och mars månad när fritidsbåtarna tas upp ur vattnet respektive 
innan de ska sjösättas. I tillsynen kan information ges om listan på 
båtbottenfärger som Kemikalieinspektionen rekommenderar. 
 
 
Alternativa provtagningsmetoder 
Att ta borrprover på förorenad mark följt av traditionella analyser på ett 
laboratorium är ofta kostnadskrävande. I en nyligen publicerad vetenskaplig 
artikel8 har tungmetaller såsom koppar, zink och bly mätts i förorenad 
mark och sedimentprover med en för fältbruk portabel röntgen-
flourescensspektrofotometer (FPXRF, se fig. 18) med god precision. Man 
får en bra överensstämmelse mellan de analyser som gjordes in situ (på 
plats) och de som gjordes ex situ (ej på plats). Kostnaden för att ta prover 
med FPXRF är lägre än de traditionella metoderna och görs snabbare och 
kan bli intressanta i framtiden.  
 



 

29 

Med FPXRF kan man mäta: 
• metaller och TBT i båtbottenfärgen (eller färgerna om det finns flera  
  färglager) på båtskrovet 
• läckaget av metaller från båtbottenfärger 
• metaller på marken (se fig. 19) 
 
Begränsningen med FPXRF är att den bara mäter metaller (Cu, Zn, Pb, Sn, 
As, m.fl.)  
 

     
 
 
 
Avfallsplan       
Över hälften av småbåtshamnarna har en avfallsplan. Transportstyrelsen, 
som tillsynsmyndighet (på avfallsutrustningen), säger att alla fritidsbåts-
hamnar är skyldiga att se till att det finns mottagningsanordningar för att 
kunna ta emot avfall som normalt anlöpande båtar har behov att göra sig av 
med. Enligt SJÖFS 2001: kapitel 2 § 2 är det den som tar ut en generell 
avgift i hamnen är också ansvarig för att mottagningsanordningar finns och 
uppfyller gällande krav. På Transportstyrelsens hemsida (se länk 8) finns en 
mall för vad en sådan plan ska innehålla. Denna avfallsplan ska vara 
nedskriven och ha utarbetas i samråd med kommunen, som är 
tillsynsmyndighet, så att avfallet tas omhand och transporteras bort på ett 
säkert sätt så att inte miljön skadas. Avfallsplanen ska finnas tillgänglig i 
hamnkontoret/båtklubb och revideras med högst 3 års mellanrum. Det är 
också viktigt att tänka på vilka fraktioner (fig. 20) som man bör ta med i sin 
avfallsplan. Om det finns motorbåtar och/eller segelbåtar med motor bör 
det bl.a. finns möjlighet att lämna sin olja, oljefilter, glykol, färgrester, etc. 
i hamnen för destruktion för att undvika att det istället hamnar i naturen. 
 
Avfallsplanen ska vara ett stöd för alla hur hamnen ska skötas samtidigt som 
den är ett underlag för tillsynsmyndigheten. Transportstyrelsen 
kontrollerar att hamnarna har ändamålsenliga system för att ta emot avfall 
från båtarna. Kommunerna har tillsynsansvar för att avfallet tas omhand och 
transporteras bort på ett säkert sätt så att inte miljön skadas. I enkäten 
svarade knappt hälften av hamnarna att de har en avfallsplan. Det finns 

Fig. 18 En FPXRF 

 
Fig. 19 Maria Lagerström använder en FPXRF 

för mätning av tungmetaller i förorenad mark 

 

Foto: Lars Risinger Foto: Britta Eklund 
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exempel på att även medelstora småbåtshamnar inte har utarbetat en 
avfallsplan. En ökad information behövs från ansvariga myndigheter. 
                

 
 
    
Latrinavfall 
Från och med 1 april 2015 blev det förbjudet att tömma sitt latrinavfall i 
havet. Det blev därför nödvändigt för småbåtshamnarna att bygga ut sin 
avfallshantering för att också kunna ta emot latrinavfall. Omkring hälften av 
hamnarna (37 st) kan ta emot latrinavfall direkt eller båtägarna hänvisas till 
en närliggande hamn/kaj med latrintömning. Enligt Transportstyrelsen 
finns det 20 båtlatrinstationer i Skåne. Det är framför allt de stora och 
medelstora hamnarna som har latrintömning.   
                  
Under sommaren 2015 gjorde Transportstyrelsen14 stickprov på hur 
toatömningen fungerade på landets småbåtshamnar. Tyvärr fungerade 
latrintömning dåligt på många håll vilket resulterade i att ett 50-tal 
småbåtshamnar längs den svenska kusten fick anmärkningar. Ofta handlar 
detta om barnsjukdomar vilket gör att Transportstyrelsen räknar med att 
det kommer att rätta till sig om några år. Transportstyrelsen har nu öppnat 
en hemsida (se länk 9) där du som fritidsbåtanvändare kan påtala brister och 
få färsk information om vilka tömningsstationer som fungerar eller inte. 
 
 
Nedskräpning av våra hav 
Idag kan man hitta alltifrån spökgarn, annan spökfiskeutrustning, 
mikroplaster och stora plastdunkar. Ägarna till fritidsbåtar kan här vara till 
stor hjälp att minska nedskräpningen av haven genom att slänga sitt avfall på 
hamnarnas miljöstationer samtidigt som man inrapporterar till kommunens 
miljökontor om man ser skräpiga stränder, spökgarn och annan 
spökfiskeutrustning i havet. 
 
 

Fig. 20 Avfallsstation med flera fraktioner Foto: Lars Risinger 
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Klimatanpassning 
2014 kom Länsstyrelsen Skåne ut med en handlingsplan15 för att 
klimatanpassa samhället för stigande havsnivå (översvämningar) och 
extremväder på grund av den globala uppvärmningen. Kustkommunerna 
kommer att känna av detta extra mycket av naturliga anledningar. 
Länsstyrelsen vill stärka Skånes väg mot ett robust samhälle. 
Klimatanpassningen av de skånska marina småbåtshamnarna är en del av 
detta arbete. Hittills är det bara 14 % av småbåtshamnarna som är 
klimatanpassande (klara eller har ett pågående arbete). I ytterligare 6 % av 
småbåtshamnarna har man planer på att klimatanpassa eller har lösningar 
med flytbryggor. Detta kan tyckas vara en låg siffra och beror säkert på att 
sådana här åtgärder kräver en långsiktig samhällsplanering. För de övriga 80 
% av småbåtshamnarna finns det ännu inga planer på att klimatanpassa 
dessa. I sin samhällsplanering skulle kustkommunerna kunna göra en 
översyn om behovet av klimatanpassning 
  
 
Slutsats 
Projektet kartläggning har ökat kunskapen om miljötillståndet i de skånska 
småbåtshamnarna och har därför uppfyllt sitt syfte. Länsstyrelsen Skåne kan 
utifrån denna kunskap stärka och intensifiera miljöarbetet i hamnarna.  
Det som är överraskande är att flera/många båtuppställningsplatser och 
hamnbassänger har höga halter av TBT, koppar, zink, etc. som härstammar 
från båtbottenfärger. Ingen vet idag hur mycket gifter som finns lagrade på 
de skånska fritidsbåtarnas skrov. Det kommer att bli mycket viktigt att 
kunna motivera båtägarna varför det är så viktigt att sluta använda 
antifoulingprodukter. Om båtägaren vet vilka gifter deras båt innehåller så 
förstår de bättre varför det behöver åtgärdas. Kanske finnas det ett behov 
av att följa Stockholms stad exempel med att undersöka fritidsbåtar inom 
samtliga båtklubbar i Skåne för att ta reda på den potentiella giftstatusen. 
Härifrån kan man bättre avgöra vilka insatser som behöver göras. En åtgärd 
som Länsstyrelsen Skåne skulle kunna göra är att ge LOVA-bidrag för att 
sanera (blästra båtskroven) de värsta miljöbovarna. 
 
Kommunerna behöver ha en mer aktiv roll när det gäller tillsynen av 
småbåtshamnarna. Länsstyrelsen Skåne bör också stödja kommunerna i den 
här frågan genom att ta fram en tillsynsvägledning för småbåtshamnar. 
 
Olika aktörers samverkan i framtiden spelar en viktig roll för att få bästa 
möjliga resultat. Nedan ges förslag på åtgärder för de olika aktörerna. Vissa 
av åtgärderna föreslås flera aktörer och då kan det vara en bra utgångspunkt 
för ett samarbete dem emellan. Några av de förslagna åtgärderna har en del 
av aktörerna redan börjat arbeta med. 
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Förslag på vad de olika aktörerna kan göra:  

 

Båtklubb/Ägare/Driftansvariga av småbåtshamnar 
• Se till att uppställningsplatserna töms på våren i syfte att förhindra  
   uttjänta båtar övervintrar år efter år i stället för att föras till båtskrot. 
• Upprätta avfallsplaner & avfallsstationer i olika fraktioner tillsammans  
   med kommunen. 
• Sök LOVA-bidrag tillsammans med kommunen till båtbottentvättar och 
  blästring av båtar. 
• Arbeta med att skapa attitydförändringar i så att alla båtägare lämnar sitt  
   avfall på rätt ställe, sorterar i miljöfarligt avfall, förpackningar, brännbart  
   och deponi. 
• Ha en egenkontroll – att man följer lagen gällande avfall, latrin och TBT. 
• Planera/verkställa eventuella åtgärder för klimatanpassning 
• Informera om miljöregler för båtägare och föreslå andra alternativ i stället  
  för biocidfärger. Om man som båtägare ändå måste måla båten med  
  biocidfärg – använd endast godkända båtbottenfärger beroende på om båten är  
  stationerad på ost- eller västkusten. 

 
Kommunens miljökontor 
• Öka tillsynen av förorenad mark/sediment, båtuppställningsplatser,  
   bränsledepåer, hamnbassänger, etc.   
• Genomför tillsynskampanjer på fritidsbåtshamnar inom ramen för  
   Miljösamverkan Skåne.   
• Kräv av båtklubb/ägare/driftansvariga att uppställningsplatserna töms på  
   uttjänta båtar under sommaren 
• Stöd utbyggnaden av båtbottentvätt genom att söka LOVA-bidrag till- 
   sammans med båtklubben/småbåtshamnen  
• Driv kampanjer och uppmuntra båtägarna att minska/sluta använda  
  antifoulingprodukter. 
• Ha samråd med hamnen för att skapa en avfallsplan. Viktigt att  
   fraktioner som olja, oljehaltigt avfall, lösningsmedel samt färgrester finns  
   med i avfallsplanen 
 

Länsstyrelsen Skåne 
• Riktade åtgärder gällande LOVA-bidrag till båtbottentvättar som inte  
  kräver att båten lyfts, gärna i kombination med föregående blästring.  
• Ta fram en tillsynsvägledning (TVL) för småbåtshamnarna. 
• Informera i informationsblad om miljöregler för båtägare och föreslå  
   andra alternativ istället för att använda biocidfärger.   
• Bevaka Transportstyrelsens projekt ”Skrovmålet” som pågår fram till 2018  
  samt delge kommunerna information om resultaten från projektet i  
  deras tillsyn av småbåtshamnarna 
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Citadellhamnen Malmö 

Västra hamnen Malmö 

Malmö Dockan Marina Malmö 

Småbåtshamnen i Limhamn AB Malmö 

Andelshamnen Lagunen Malmö 

Lotskajen på Ön Malmö 

Klagshamn Hamnförening Ek, För. 
(KHF) 

Malmö 

Gislövs hamn Trelleborg 

 Smyge hamn Trelleborg 

Skåre hamn Trelleborg 

Lomma hamn                                    Lomma 

Falsterbokanalens småbåthamn                                 Vellinge 

Halörs Fritidsfiskarförening Vellinge 

Bjärreds Båtklubbs Brygga Lomma 

Skanörs hamn Vellinge 

Vikhögs Hamn                                                          Kävlinge 

 Barsebäcks Hamn                             Kävlinge 

Knähakens hamn                                                 Helsingborg 

Norra Hamnen Marina AB Helsingborg 

Råå småbåtshamn Helsingborg 

Domstens Hamn                                                 Helsingborg 

Bäckvikens hamn,                                               Landskrona 

Kyrkbackens hamn AB                                         Landskrona 

Norreborgs Föreningshamn Ek. För. Landskrona 

Lustbåtshamnen    Landskrona 

Nyhamn Marina Landskrona 

Lundåkrahamnen                                                    Landskrona 

Lindeshamn                                     Landskrona 

Borstahusens Hamnförvaltning AB  Landskrona 

Sundsviks hamn Landskrona 

Ålabodarnas Hamn AB Landskrona 

Wikens hamnförening Höganäs 

Höganäs småbåtshamn Höganäs 

Lerbergets hamn  Höganäs 

Jonstorps hamn  Höganäs 

Arilds Hamnförening Höganäs 

Lerhamns hamn                                     Höganäs 

Nyhamnsläge hamn Höganäs 

Mölle Hamn Ek. Förening Höganäs 

Svanshalls hamn Höganäs 

Farhults hamn (Årnacke hamn) Höganäs 

Norra Häljaröds hamn Höganäs 

Skärets hamn Höganäs 

Hamn Kommun 

Bilaga 1 

Marina småbåtshamnar i Skåne 
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Vejbystrands hamnförening Ek. 
För. 

Ängelholm 

Ängelholms Föreningshamn EK. 
För. 

Ängelholm 

Magnarps hamns båtägarförening Ängelholm 

Båstads hamn AB Båstad 

Båstads Fritidshamn EK. För. (BFEF) Båstad 

Torekov hamn  Båstad 

Katteviks Hamn  Båstad 

Norrebro hamn Båstad 

Segeltorp/Ranarp Båstad 

Ramsjö Hamnförening Båstad 

Lerviks hamn Båstad 

Öllövsstrand Båstad 

Ystads Gästhamn Ystad 

Ystad Marina Ystad 

Kåseberga hamn                                                   Ystad 

Skillinge hamn                                      Simrishamn 

Simrishamns småbåtshamn Simrishamn 

Baskemölla hamn                         Simrishamn 

Viks hamn                                             Simrishamn 

Vitemöllas hamn                     Simrishamn 

Kivik hamn                                               Simrishamn 

Branteviks hamn,                                             Simrishamn 

Hörte hamnförening                                         Skurup 

Abbekås hamn Skurup 

Tosteberga gästhamn Kristianstad 

Åhus småbåtshamn                                            Kristianstad 

Åhus Gästhamn/STF Åhus - 
Cigarrkungenshus 

Kristianstad 

Christianstads SS hamn i Åhus                                    Kristianstad 

Edenryds hamn Bromölla 
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Foto: Lars Risinger 



 

 

Avsikten med projektet har varit att kartlägga de marina 
småbåtshamnarna ur miljösynpunkt. Informationen samlades 
in genom att skicka ut enkäter till kommuner, privata 
intressenter som driver/äger hamnen och båtklubbar. 
Frågorna i enkäten handlade bl.a. om antalet båtplatser, om 
det finns båtuppställningsplatser på land, hamnutrustning 
(t.ex. båtlyft, spolplatta, etc.), GIS-koordinater på hamnar 
och utrustning, avfalls-hantering, förorenade områden, 
användning av antifoulingprodukter och klimatanpassning av 
hamnen. Svaren har sammanställts i cirkeldiagram och 
hamnarnas GIS-koordinater har bearbetats och sedan förts in 
på en GIS-karta över Skåne.  
 
Sammanställningen har gett Länsstyrelsen Skåne en god 
inblick i vad som behöver göras för att förbättra hamnarna 
sett ur ett miljöperspektiv.  
 
Rapporten ger förslag på vad som behöver göras. 
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