
VEM FÅR BESTÄMMA OCH STÄLLA KRAV PÅ 
SMÅBÅTSHAMNAR OCH BRYGGOR

Sveriges miljömål 

Sveriges miljömål preciseras i 16 miljö-
kvalitetsmål. Två av dessa, och som berör 
småbåtshamnar lite extra, är:

Giftfri miljö: Farliga kemiska ämnen i 
produkter varor och byggnader riskerar 
att hamna i miljön och kan tas upp av 
växter, djur och människor

Hav i balans samt levande kust och skär-
gård: Havsmiljön påverkas av miljögifter 
och utsläpp som hamnar i haven, fi ske 
och utsläpp av näringsämnen. Skärgård 
och kustnära miljöer påverkas också av 
fartygs- och småbåtstrafi k.

Miljöbalken är en 
ramlag

I en ramlag anges inte krav/regler för 
mänskliga aktiviteter (verksamheter) i 
detalj. Det innebär att lagar/riktlinjer/
krav för småbåtshamnar och bryggor inte 
står reglerade i Miljöbalken med para-
grafhänvisningar. Miljöbalken berör var 
och en: företag, kommun, ideell förening, 
fritidsaktivitet och privatperson.

Tillsynsmyndigheten ställer kraven

I Kungsbacka kommun är Miljö & Hälsoskydd tillsynsmyndighet.

Det är Miljö & Hälsoskydd som fattar beslut och ställer åtgärdskrav med utgångspunkt 
från ramarna i miljöbalken. 

Miljö & Hälsoskydds beslut och åtgärdskrav är en tolkning av Miljöbalken och kan över-
klagas till högre instans för rättslig prövning.

BÅTLIV OCH MILJÖKRAV

Även godkända botten-
färger är giftiga

Båtbottenfärger som på kemisk eller 
biologisk väg förhindrar att havstulpaner, 
musslor och alger fastnar på skrovet räk-
nas som bekämpningsmedel. Båtbotten-
färger som är godkända av Kemikalie-
inspektionen har ett registreringsnummer 
och uppgift om färgens behörighetsklass. 
Produkter märkta med klass 3 får använ-
das av alla. Tänk på att även godkända 
färger räknas som bekämpningsmedel.

Tvättning, målning och 
slipning

All tvätt av båtar ska ske över spolplatta. 
Det är inte tillåtet att tvätta båten i en 
trädgård, uppfart till hus eller annat sätt. 
Mindre småbåtshamnar/bryggor kan 
teckna avtal med båthamnar som har 
spolplatta så att medlemmar kan åka dit 
och tvätta båten. 
All målning och slipning av båtar ska 
ske med heltäckande täckduk eller 
presenning runt hela båten, framförallt 
under båten, så att allt slipdamm och 
målarstänk samlas upp. Avfallet lämnas 
sedan till återvinningscentralen sorterat 
som farligt avfall.

Alternativ till bottenfärger

Istället för kemiskt/biologiskt verkande färger kan du använda mekaniska metoder 
eller skyddsduk. Tänk på att även fysikaliskt verkande båtbottenfärger i vissa fall är 
skadliga för miljön. Mekaniska metoder fungerar ofta utmärkt, exempelvis:

• Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
• Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Har du målat med ytmjuk eller 

kemiskt verkande färg måste slammet samlas upp under båten.
• Har du en dagstursbåt kan den med fördel förvaras på trailer på land.
• Andra metoder som båtlyft, skrovduk, pontoner med mera.
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Miljö & Hälsoskydd
Kungsbacka kommun . 434 81 Kungsbacka . 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se . www.kungsbacka.se

Kemikalieinspektionen
•	 Regler om båtbottenfärger  

och bekämpningsmedel
Kemi.se 

Miljö & Hälsoskydd  
Kungsbacka kommun
•	 Krav på småbåtshamnar och 

bryggor i Kungsbacka kommun
Kungsbacka.se

Miljöbalken (1998:808)
•	 1 kapitlet 1 och 3 §§
•	 2 kapitlet 2-7 §§
•	 9 kapitlet
•	 26 kapitlet (tillsyn)
Riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ 

Havs- och vattenmyndigheten
•	 Riktlinjer för båtbottentvätt
Havochvatten.se 

Transportstyrelsen
•	 Lagar om toalettavfall
Transportstyrelsen.se 
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Småbåtshamnar
Så berörs hamnar och  

bryggor av miljöbalken

Källor och lästips:

Sverige har en av världens största skärgårdar med fler än 60 000 öar längs våra kuster.  
I inlandet finns 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Knappt 10 procent av landets 

yta täcks av sjöar och vattendrag. Båtlivet är viktigt för svenska regioner, företag och utövare. 
En levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig 

för alla, ger utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv.


