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Båtbottenfärger och spolplatta vid Tegelhagens 
båtuppläggingsplats 

Bakgrund 
Sollentuna Båtsportunion (SBU) fick 2010 ett förslag till föreläggande från miljö- och 
hälsoskyddsenheten i Sollentuna Kommun. Förslaget innebar att vi skulle anlägga en 
(eller flera) spolplattor för att samla upp miljöfarliga färgresten från bottenavspolningen 
vid upptagningarna.  
 
SBUs styrelse undersökte hur andra klubbar i Stockholmstrakten hanterat motsvarande 
ärende och tog reda på hur de ansvariga myndigheterna ser på framtiden. Det mesta tydde 
på att de så vanliga mjuka (blödande) bottenfärgerna baserade på giftigt zink kommer att 
förbjudas. Istället kommer vissa hårda kopparbaserade färger att bli tillåtna, under 
förutsättning att de släpper ut tillräckligt låga halter av koppar. 
 
Mot denna bakgrund föreslog SBUs styrelse att vi istället skall verka för att förmå 
båtägarna att gå över till hårda (icke blödande) tillåtna färger eller alternativt inte måla 
alls, utan istället använda båtbottentvätt. SBU anser att detta är det särklassigt bästa för 
miljön i Edsviken och i Sollentuna och samtidigt det ekonomiskt gynnsammaste för 
båtägarna. 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsenheten beslöt i september 2011 att gå på vår linje, visserligen 
med det självklara förbehållet att myndigheterna kan komma med nya regler som 
påverkar vad som är tillåtet. Vi måste självfallet också kunna visa att båtägarna i stor 
utsträckning följer uppmaningen, annars väntar säkerligen ett nytt föreläggande om en 
dyrbar spolplatta. 
 
SBUs styrelse har därför i oktober 2011 enigt beslutat att 
 

1. Uppmana klubbarna att verka för en övergång till användning av tillåtna hårda 
bottenfärger alternativt omålade båtbottnar bland klubbarnas båtbestånd. 

2. Uppdra åt klubbarna att följa upp och redovisa för SBUs styrelse hur övergången 
framskrider. 

3. I SBUs ordningsföreskrifter för uppläggningsplatsen i Tegelhagen föra in kravet 
på utfasning av blödande bottenfärger. 

 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har inte angivit några absoluta tal om tidpunkt och 
utfasningsgrad. SBUs styrelse önskar ändå att utfasningen genomförs snabbt, så att vi kan 
visa på att en klar majoritet av båtägarna genomfört bytet inom två säsonger, till 
sjösättningen 2013. 
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Nuläge 
Under sommaren och hösten 2011 har Kemikalieinspektionen gradvis förändrat sin syn 
på båtbottenfärgerna. I båttidningarna har det förekommit flera artiklar i frågan. 
Förändringarna fortgår för närvarande. 
 
Ett antal kopparfärger med lågt läckage av koppar har den senaste tiden blivit godkända 
för bruk från Örskär och söder ut till norska gränsen (4 bottenfärger och 2 propeller och 
drevfärger). 
 
Kemikalieinspektionen har för avsikt att förbjuda zinkfärgerna, men räknar med att det 
dröjer innan ett förbud kan vinna laga kraft eftersom fabrikanterna kan överklaga ett 
beslut. 

Uppmaning till klubbarna 
SBU´s styrelse uppmanar härmed klubbarna att utan dröjsmål implementera styrelsens 
beslut från oktober. 
 
Vi har fört in beslutet i ordningsföreskrifterna, som bifogas denna skrivelse. 
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