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Anmodan om att inkomma med
uppgifter avseende blästring av
båtskrov

Miljöförvaltningen i Stockholms stad uppmanar
Motorbåtsklubben Tre Kronor med org. nr. 802002-3464 att
inkomma med följande uppgifter senast den 16 april 2018:
1. Uppgift huruvida det kommer att utföras blästring av
båtskrov på båtklubben under 2018.

OBS! Om blästring av båtskrov inte kommer att utföras på
klubben under 2018, vänligen meddela miljöförvaltningen
detta senast 9 april 2018 och bortse från nedanstående.
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2. När och var blästringen kommer att ske samt hur
många båtar som ska blästras.
3. Vilken typ av blästring som kommer utföras
(kolsyra/våt sand/torr sand).
4. Utförlig beskrivning av hur täckning av mark och
skrov kommer att ske.
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5. Hur blästersand och eventuellt annat farligt avfall
kommer hanteras under och efter blästring samt hur det
ska transporteras bort och omhändertas.
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6. Utförlig beskrivning av vilka skyddsåtgärder
båtklubben kommer vidta ex. vid läckage eller olycka.
7. Rutin för användning av personlig skyddsutrustning
under blästringen.
8. Om sådan finns, namn på avtalad blästringsfirma och
kopia på avtalet.

Bakgrund
Miljöförvaltningen bedriver årligen tillsyn på båtklubbar och
varvsföreningar som har uppläggningsplats och
mottagningsanordningar för farligt avfall. Vid inspektion
kontrolleras bland annat avfallshanteringsplan, hantering av
farligt avfall och utfasning av biocidfärger. Biocidfärger är
förbjudna i Mälaren och har negativ inverkan på mark- och
vattenlevande organismer. Miljö- och hälsoskyddsnämndens
mål är att samtliga båtar som har hemmahamn i Mälaren ska
vara sanerade och biocidfria till utgången av år 2020.
Förvaltningen arbetar därför aktivt med informationsspridning
om hur sanering kan utföras och alternativa metoder till
användning av biocidfärg.
Blästring är en av de tre saneringsmetoder som är tillämpliga
för att ta bort gammal biocidfärg. På grund av risken för
läckage av förorenade partiklar till omgivande mark och
vatten vid blästring behöver blästringen utföras på ett
yrkesmässigt sätt.
Som en del i miljöförvaltningens arbete med att verka för
utfasning av biocidfärger och att uppnå målet om att alla båtar
som är målade med biocidfärger ska saneras, behöver
förvaltningen även säkerställa att saneringsarbetet utförs på ett
miljömässigt säkert sätt. Därför behöver miljöförvaltningen
efterfrågade uppgifter.
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Båtklubbsverksamhet omfattas av miljöbalkens regler. Som
verksamhetsutövare har man en skyldighet att ha kunskap om
de verkningar som verksamheten medför och vidta de
försiktighetsmått och skyddsåtgärder som behövs för att
förebygga skada och olägenhet för människors hälsa och
miljön. Enligt bestämmelserna i 26 kap. 19 § miljöbalken ska
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ni genom egna undersökningar hålla er underrättade om
verksamhetens påverkan på miljön.
Miljöbalken och dess förordningar finns i fulltext till exempel
på www.notisum.se.

Tillsynsavgift
Regeringen har beslutat att den som bedriver verksamhet som
omfattas av miljöbalkens regler ska betala för den tid som
läggs ned på tillsyn av verksamheten. Stockholms kommunfullmäktige har tagit beslut om taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken (Kfs 2017:12). Timavgiften är för
närvarande 1130 kr.

Med vänlig hälsning

Peter Brådenmark
Enhetschef

Kopia
E-post till båtklubb enligt uppgift i BAS,
styrelsen@mbktrekronor.se, ekonomi@rorstrandsbk.se
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