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Inspektionsrapport 

Den 23 september 2022 genomförde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund en 

inspektion på Österhaninge Båtklubb (ÖBK) på fastigheten STEGSHOLM 3:1. 

Närvarande från verksamheten var Fredrik Hammarqvist (ordförande), Ove Öberg 

(kassör), Janis Straume (sammankallande i miljökommitén) och Jan Rensvik 

(styrelseledamot). Syftet med besöket var att kontrollera om gällande krav i miljöbalken 

samt dess förordningar och föreskrifter uppfylls.  

Verksamheten är en U-verksamhet utan tillstånds- eller anmälningsplikt som bedriver 
ideell båtklubb med 150 båtplatser och 150 uppställningsplatser. 

Avgiftskod Klassificering 

63.2002 Fritidsbåtshamn med fler än 50 men högst 600 fritidsbåtar 
eller liknande med tvättplats och vinterförvaring. 

 
Resultat och uppföljning 

Samtliga områden som kontrollerades vid inspektionen uppfyllde gällande lagstiftning. 

Inga fortsatta åtgärder kommer att vidtas och ärendet kommer att avslutas.  

Följande framkom vid inspektionen 

Utfasning av biocidhaltiga båtbottenfärger 
I årsrapporten för 2021 informerade ÖBK om en XRF-mätning som gjordes under hösten 

2021 för att utreda förekomst av TBT och andra tungmetaller. Åtta båtar mättes, av dessa 

var det en som hade förhöjda mätvärden av tenn. Under inspektionen informerade 

klubben att den aktuella båten har sanerats. 

Under hösten/vintern 2022 planerar styrelsen att erbjuda alla medlemmar möjlighet att till 

ett subventionerat pris mäta sin båt med en XRF-mätare.  

ÖBK har en skriftlig policy att enbart godkända båtbottenfärger får användas på klubben.  

Klubben lämnade 2017 in en handlingsplan för utfasning av giftiga båtbottenfärger till 

förbundet. Av handlingsplanen framkommer bland annat att en miljögrupp ska driva 

miljöarbetet, båtar ska inventeras och att medlemmar ska genomgå en miljöutbildning. 
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ÖBK har tagit fram en reviderad version av handlingsplanen som kommer tas på årsmötet 

i februari 2023. Av den reviderade handlingsplanen framkommer bland annat att ÖBK ska 

vara biocidfråga år 2027. Från och med 2023 kommer klubben bara erbjuda högtryckstvätt 

av biocidfria båtar och klubben kommer inte ta in nya båtar som inte kan uppvisa att de är 

biocidfria.  

Förbundet framförde vid tillsynen att de önskar att ÖBK skickar in den reviderade 

handlingsplanen när den är antagen. 

ÖBK har tre skyltar med information till personer som vistas inom båtuppställningsplatsen 

att markförorening kan förekomma och på vilka sätt de undviker exponering av eventuella 

markföroreningar.  

Bottentvätt 
På ett år högtryckstvättar ÖBK cirka 100-110 båtar. Det är enbart medlemmars båtar som 

tvättas. Tvättvattnet infiltreras i marken utan någon ytterligare rening.  

Avlopp och toalett 
ÖBK har en pump där medlemmarna kan tömma sin latrin, tanken är på sex kubik. SRV 

Återvinning AB tömmer latrintanken vid behov.  

Underhåll 
Vid slipning och skrapning har ÖBK skriftliga rutiner för att minimera dammspridning. 

Båtarna ska täckas runt och under vid underhållsarbetet. Torrslipning är förbjuden. 

Kemikalier 
I dagsläget har ÖBK ingen policy eller regler för vilka kemikalier som får användas inom 

båtklubbens område. Förbundet uppmuntrar till att reglera användningen av 

tvättkemikalier.  

Klubben har heller inga särskilda krav på hur medlemmarna hanterar sina egna kemikalier. 

Förbundet informerar om att kemikalier inte bör stå ute under en längre tid för att 

minimera risken att ett utsläpp sker som orsakar skada på människors hälsa eller miljön. 

Vid förvaring utomhus ska kemikalierna placeras på tät hårdgjord yta. De ska vara 

nederbördsskyddade och om det är flytande kemikalier ska de även förses med invallning. 

Där det finns risk för påkörning ska ett påkörningsskydd finnas. 

ÖBK har inga regler för tyngder till presenningar men de menar att de flesta använder sig 

av sand. Förbundet informerar om att hinkar med glykol och spolarvätska bör undvikas 

och ersättas med t.ex. sand/grus.  

Avfall 
ÖBK bistår inte med avfallskärl. Alla medlemmar tar med sig sitt eget avfall. Klubben har 

ett miljöskåp för farligt avfall där spillolja och glykol hanteras, färgrester får medlemmarna 

lämna in själva på ÅVC:n.  

Under städdagar brukar ÖBK beställa containrar för hantering av avfall.  

Vid inspektionen stod det två-tre fat med farligt avfall utomhus på grusplanen, utan 

invallning och påkörningsskydd. Klubben informerade om att SRV Återvinning AB skulle 
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hämtat upp det farliga avfallet i början på veckan men att upphämtningen uteblivit. Det 

var oklart när SRV skulle komma och hämta avfallet. Normalt brukar klubben ställa ut det 

farliga avfallet dagen innan en upphämtning. Förbundet informerade om att farligt avfall 

inte bör stå utomhus utan invallning eller påkörningsskydd under en längre period.  

Energi 
ÖBK har luft-luftvärmepump som primär energikälla för uppvärmning och elelement som 
reserv.  
 
De processer som använder energi är bland annat klubbhuset, lampor, några maskiner och 
batteriladdning. Majoriteten av klubbens lampor har bytts ut till LED. 
 
ÖBK har en traktor som drivs med Diesel RME. Klubben framför att traktorn är för 
gammal för att kunna byta ut till nyare drivmedel. Traktorn används cirka 40 timmar per 
år.  

Det här kontrollerades vid inspektionstillfället 

✓ Egenkontroll 

✓ Kemikalier 

✓ Farligt avfall och övrigt avfall 

✓ Reningsmetoder (utsläpp till luft el vatten) 

✓ Energi 

Information 
Vid tillsyn kontrollerar vi inte allt vilket innebär att det kan finns brister i er verksamhet 

som vi inte observerade. Om vi behöver utföra fler inspektioner med anledning av 

bristerna så kan vi ta ut en timavgift för vårt arbete.  

På Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbsida https://www.smohf.se/lag-ratt/ 

går det att läsa mer om lagstiftningen. 

Om du har frågor eller synpunkter på innehållet i inspektionsrapporten är du välkommen 

att kontakta mig mikaela.dahlberg@smohf.se. 

Digital expediering 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar skrivelser och beslut digitalt, detta 

innebär att du inte kommer få en papperskopia på denna handling om vi har din e-

postadress. 

Med vänlig hälsning 

Mikaela Dahlberg 

Miljöinspektör 

https://www.smohf.se/lag-ratt/
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