
Miljötillsyn av marinor under 2016 
 
Miljöenheten bedriver miljötillsyn vid marinor i våra tre kommuner Lysekil, Munkedal och Sotenäs. 
Det operativa tillsynsprojektet startade under våren 2016 med ett informationsmöte i Sotenäs 
kommun, dock har Miljönämnden i mellersta Bohuslän tidigare bedrivit informationsarbete och 
hjälpt till med LOVA-ansökningar för spolplattor.  
 
Målet för projektet är att minska belastningen på mark och vatten av båtbottensfärg och oljor samt 
att öka kunskapen om den negativa miljöpåverkan som båtar och båtliv kan medföra. 
 
Sedan april 2016 har lite mer än 2/3 av de marinor som vi känner till haft dokumenterad miljötillsyn. 
Främst har vi varit ute på småföretag som bedriver upptag, spolning och förvaring och reparation av 
fritidsbåtar. Genomgående så bedriver dessa mindre företag ett mycket gott miljöarbete och har 
gjort stora egna investeringar för miljön. Kommunernas verksamheter och båtklubbar har också fått 
tillsyn, dock med lägre frekvens. Inom Sotenäs kommun har det också etablerats en borststvätt för 
fritidsbåtar, som miljöenheten har bedrivit tillsyn vid. Ingen större tillströmning av kunder till 
borsttvätten har noterats. De verksamheter som har fått tillsyn har oftast både spolplatta och rening 
av spolvattnet, med några få undantag. En del mindre verksamheter har trekammarbrunn, vilket kan 
vara acceptabelt. Genomgående har vi som miljöhandläggare mötts av trevliga verksamhetsutövare. 
Vi har mötts med förståelse från verksamhetsutövarna, men samtidigt med misstro och besvikelse 
eftersom vi ännu inte har bedrivit tillsyn vid alla de större företagen eller alla kommunala 
verksamheter eller alla fristående båtklubbar, som enligt uppgift både saknar spolplattor och rening. 
De verksamheter som är lite större, har vi ännu inte lyckats riktigt nå ut till. Dock finns inbokade 
tider för miljötillsyn för flera av dessa verksamheter under tidig vår 2017. Sedan finns ju ett stort 
antal fristående båtklubbar och kommunala verksamheter som vi alla ännu inte har inventerat 
eller besökt. Vi planerar att bedriva tillsyn vid dessa verksamheter under våren 2017.  
Under projektets gång har ett informationsblad skapats och vår (www.sotenas.se) hemsida har 
uppdaterats vad det gäller både information till båtägare och företagare. Informationsbladet innehöll 
information och rekommendationer om t.ex. plast i havet, marint skräp, marinor, spolplattor och 
tömning av latrinavfall.  
Informationsbladet har lagts ut på hemsidan och delats ut både före och efter tillsyn. Samtidigt har 
HAV:s uppdaterade riktlinjer om båtbottentvätt delats ut. I samband med utskick av 
inspektionsprotokoll har en hel del information skickats ut (Informationsblad, HAV:s riktlinjer för 
båtbottenstvätt, KEMI:s rekommendationer om båtbottensfärg samt en hel del relevant lagtext).   
Under våren 2017 planerar vi att uppdatera informationsbladet med fler rekommendationer om var 
och hur kommuninnevånare bör lösa sitt båtupptag/spolning. Vi kommer däri att rekommendera att 
använda sig av företag med spolplatta och rening av spolvattnet, alternativt använda sig av 
borsttvätt.  
Vissa marinor kommer att få krav (föreläggande) på sig från Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Det som är nytt sedan 2016 är att Länsstyrelsen i Västra Götalands Län nyligen har klassat marinor 
som KLASS 1 objekt, dvs. prioriterade objekt (med möjlighet till statligt finansieringsstöd vid 
eventuell sanering/ombyggnation). 
 
Slutsatsen är att mer pedagogisk information, utbildning och tillsyn behövs. 
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