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Information om sanering av träbåtar 

Miljökontoret har tidigare (genom ett informationsbrev som skickats per e-post den 18 juni 2020) gått ut 

med följande information gällande sanering av träbåtar: 

 

Träbåtar 

Då TBT är totalförbjudet finns det inga undantag från kraven om sanering av TBT för vare sig 

småbåtar, metall eller träbåtar. För båtar med hemmahörande hamn i sötvatten gäller samma regler 

oavsett typ av fritidsbåt, nämligen att biocidfärg inte får förekomma på skrovet. 

Miljökontoret är medveten om att numera otillåtna ämnen såsom TBT eller bly kan ha sjunkit in i 

skrovet på en träbåt. Miljökontorets bedömning är att båtar som ska sjösättas efter den 31 december 

2020 ska saneras från otillåten färg. Observera att spärrfärg inte är en acceptabel saneringsmetod då 

det inte är bevisat att den håller för mekanisk nötning. Transportstyrelsen utvärderar lämpliga 

saneringsmetoder för träbåtar, miljökontoret vill uppmärksamma båtägare som väljer att invänta 

utvärderingen att det finns risk för att sjösättning 2021 inte kan ske. 

 

Miljönämnden har motiverat detta med att det inte är möjligt att ge dispens från något som är förbjudet, 

vilket TBT faktiskt är. Vidare kan kravet om sanering motiveras med 3 och 4 §§ miljöbalken, om 

försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen. Däremot gäller kraven i miljöbalken i den utsträckning 

det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (6 § miljöbalken). 

Då det till dagens datum ännu inte finns någon beprövad metod för sanering av träbåtar bedömer 

miljönämnden att det inte är rimligt att kräva att träbåtar ska saneras. 

Då träbåtar är en liten del av båtbeståndet har kommunerna vid Mälaren i väntan på nationell vägledning 

valt att inte prioritera frågan om sanering av träbåtar. Dock gäller samma regler för träbåtar som för 

plastbåtar när det gäller användning av biocidfärg i Mälaren och insjöar samt otillåtna färger för 

ostkusten. Samma regler gäller också vid underhåll; slipning, skrapning och tvätt. All hantering ska ske 

utan föroreningsspridning till omgivande miljö och med skydd för den egna hälsan. 

 

 

 

 

 

Välkommen att höra av dig om du har några frågor! 

 

Florencia Pino Méndez Miljökontoret 

08-523 012 28 08-523 010 00 (Kontaktcenter) 

florencia.pino-mendez@sodertalje.se  miljokontoret@sodertalje.se 
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