
Till alla båtägare i Västerås 

Seminarium om ett giftfritt båtliv  
Allt fler båtägare gör sin båt giftfri.  För att få fler båtägare bidra till ett renare Mälaren öppnas en ny 

borsttvätt i Västerås under 2019.  Målet är att på sikt få bort alla giftiga båtbottnar i Västerås hamnar.   

Kultur, idrotts– och fritidsförvaltningen och miljö– och hälsoskyddsförvaltningen  arbetar tillsammans 

för att nå målet.  Seminariet vänder sig till alla båtägare, som har sin båtuppläggningsplats, så kallad hu-

vudsaklig förtöjningsplats, i Västerås, båtklubbar och marinor i Västerås. 

 

Datum:  15 april 2019 

Tid:   Klockan 16.45 - 18.15 

Plats:  Västerås stadshus lokal A391 

Kostnad:  Kostnadsfritt 

Anmälan:  Senast 9 april till kristina.storfors.aspengren@vasteras.se eller susanna.grystad@vasteras.se 

  Meddela eventuella allergier. 

Program  

16.30   Fika med tilltugg 

16.45   Välkommen, fakta och syfte med seminariet  

    Susanna Grystad och Kristina Aspengren, Miljö– och hälsoskyddsförvaltningen 

16.55   Om mätmetoden XRF-mätning 

   Britta Eklund, Happy Boat 

17.25   LOVA—bidrag  

   Milad Fahimi, Länsstyrelsen i Västmanlands län 

17.35   Vårt arbete för en giftfri båtklubb 

   Eva Stenström, Segelsällskapet  Aros  

17.55   Ny borsttvätt och kommunala båtplatser 

   Karin Spets, Kultur, idrott– och  fritidsförvaltningen 

Inga godkända färger för båtar i insjöar och  Bottniska viken  

Insjöar och Bottniska viken räknas som extra känsliga vatten. Där får endast alternativa 

metoder eller biocidfria färger, så kallad insjöfärg, användas.  

Har du en fritidsbåt med båtplats i Mälaren gäller att du endast får måla din båt med 

insjöfärg även om du delvis eller merparten av tiden har båten liggande på Öst– eller 

Västkusten. 

www.transportstyrelsen.se 



Testa din båt om den är giftfri 
Inför säsongen 2019 erbjuder vi dig som båtägare att testa din båtbotten med XRF-mätning. 

Med en XRF-mätning får man fram mängden skadliga metaller på båtskrov (koppar, zink och tenn). Alla färglager 

på båten mäts, även gamla färglager som kan innehålla skadliga tennföreningar som TBT. Efter mätningen får du 

som båtägare en rapport med ett mätprotokoll. 

 

Datum:   18 april 2019 

Tid och plats:  De som är intresserade samlas vid följande platser och tider: 

   Lövudden/Johannisberg  - Samling klockan 9.00 utanför infarten till den  
   västra båtuppställningsplatsen 

   Lögarängen -  Samling klockan 12.00 utanför Lögastrandskiosken 

   Gäddeholm -  Samling klockan 15.00 utanför hamnkontoret 

Kostnad:   750 kr inklusive moms, swish eller faktura 

NY BORSTTVÄTT - Mekanisk rengöring  
istället för båtbottenfärg 
Västerås stad kommer under 2019 att införskaffa en borstvätt placerad i Kraftverkshamnen som kommer att 

underlätta tvättning av båtbotten. För att du ska få tvätta din båt där måste båtbotten vara giftfri. Här visar du som 

har en målad båt upp ditt mätprotokoll. Upphandlingen av borsttvätten är påbörjad och därför finns ännu ingen 

tidpunkt när den invigs. 

Ta bort giftig färg på ett säkert sätt 

Att ta bort gammal färg på fel sätt kan vara en större hälso- och miljörisk än att låta den sitta kvar. 

Transportmyndigheten har gett ut en broschyr om hur du kan avlägsna gammal färg som innehåller 

biocider på ett säkert sätt.  

www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Sjofartspublikationer/

Fritidsbatliv/giftfri-batbotten 

Kommunala båtplatser 

Västerås stad har idag drygt 3 000 båtplatser och vi kommer att påbörja ett  

utfasningsarbete av giftiga båtbottnar i alla våra hamnar. Ni som båtägare kommer i god tid att få information när vi 

börjar utfasningsarbetet som kommer att pågå under flera år.  

När vi skapar nya båtplatser kommer vi att kräva giftfri båtbotten. 


