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Exempel: Stallmästaregårdens Båtsällskap 



Vad är problemet?



● Tributyltenn (TBT)
● Koppar (Cu)
● Zink (Zn)
● Bly (Pb)

● Polyklorerade bifenyler (PCB) 
● Irgarol 
● Kvicksilver (Hg)
● Barium (Ba)
● Arsenik (As)
● DBT och MBT
● Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Markföroreningar = tungmetaller och organiska föreningar

Vad är det som har gett upphov till dessa 
föreningar på båtuppställningsplatser? 

Dessa ämnen binder hårt till partiklar 
och finns därför kvar i marken efter 
lång tid!  



Underhållsarbete! 



Varför ska vi bry oss?



Markmiljö

För att skydda mark- och vattenmiljön samt människors hälsa finns lagar och regler i form av gränsvärden och riktvärden 

Människors 
hälsa

Vattenmiljö



Naturvårdsverkets klassificeringar av förorenad mark
● MRR - Mindre än ringa risk
● KM - Känslig markanvändning (förskola)
● MKM - Mindre känslig markanvändning (båtklubb/industri)
● FA - Farligt avfall 

=> Naturvårdsverkets generella riktvärden 
     för förorenad mark (mg/kg TS)

Sen finns det gränsvärden/riktvärden för 
ytvatten (kemisk/ekologisk status), 
sediment mm... 



Länsstyrelsens inventering av 
båtuppställningsplatser - MIFO fas 1

Metodik för 
Inventering av 

Förorenade 
Områden

MIFO fas 1 = inventering och schablonklassning (historik, ortofoto, skyddsvärd miljö, avstånd till 
brunnar mm) 

Riskklasser (1-4)
1. Mycket stor risk (för människors hälsa och miljön)
2. Stor risk
3. Måttlig risk 
4. Liten risk 

MIFO fas 2 = provtagning och markundersökning



58 procent i 
riskklass 1





Vad händer sen?
● Kommunerna kommunicerar och tar ställning till MIFO fas 1
● Prioritering av objekt dvs riskklass 1 och 2
● Kommunerna ställer krav på provtagning av mark....

OBS! 
Hanteringen kommer variera från kommun till kommun
- Finns nämndbeslut? Finns en kommunal handlingsplan för förorenade 

områden? 
- Är båtklubbarna “högst” prioriterade jmf andra förorenade områden? 

- Detaljplaner - utbyggnad av skolor/förskolor, nya bostadsområden, centrum mm. 
- Arrenderas marken eller äger båtklubben marken? 

Kommunerna är medvetna om att markföroreningar och sanering är väldigt kostsamt och 
att det inte är lönt att börja med provtagning om alla båtskrov inte är sanerade och rena. 





Hur går båtklubben 
tillväga nu? 

- Informera medlemmar 
- Se över finansiering(konsult mm.) 
- Bidragsansökningar? 
- Samverka med andra klubbar



Processen från ett 
myndighetsperspektiv 



1. Provtagningsplan 
2. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
3. Fördjupad miljöteknisk markundersökning
4. § 28 anmälan (Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)
5. Beslut med försiktighetsmått

=> Påbörja saneringsarbetet av marken  

Kommun ställer krav på sanering av förorenad mark 



1. Upphandling av konsult
2. Provtagningsplan 

a. Godkänd av kommunen
3. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

a. Godkänd av kommunen
b. Upplysningsplikt enligt 10 kap 11 § Miljöbalken
c. Samråd med kommun om ytterligare åtgärder, avgränsningar i 

sidled och djupled. Tolkning av resultat
4. Fördjupad miljöteknisk markundersökning

a. Godkänd av kommunen
b. Behov av ytterligare underlag? Spridningsvägar?

5. § 28 anmälan 
a. Hantering av förorenade massor, provtagning, uppföljning - 

PSRV?
6. Beslut med försiktighetsmått

a. Delegationsbeslut eller nämndbeslut 

=> Påbörja saneringsarbetet av marken 

Det tar tid!



Exempel: Stallmästaregårdens Båtsällskap 



Provtagningsplan
- Provtagningsstrategi

- Slumpmässig provtagning?
- Samlingsprover?
- Utrustning (spade/borr)

- Egenskapsområden
- Homogent eller heterogent 

- Avgränsning djupled/sidled 
- Provtagning grundvatten?

Jordproverna skickas in på 
analys till ackrediterat 
laboratorium. 



93 gånger över MKM! 

Vad mer säger tabellen oss?
- Föroreningarna är homogent 

spridda över ytan 
- Upplysningsplikt enligt Miljöbalken
- Berättigat med skyltar!



Vad mer säger tabellen oss?
- Föroreningshalterna avtar 

med djupet!
=> Avgränsa saneringen 

1. Upphandling av konsult
2. Provtagningsplan 

a. Godkänd av kommunen
3. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

a. Godkänd av kommunen
b. Upplysningsplikt enligt 10 kap 11 § 

Miljöbalken
c. Samråd med kommun om ytterligare 

åtgärder, avgränsningar i sidled och 
djupled. Tolkning av resultat

4. Fördjupad miljöteknisk markundersökning
a. Godkänd av kommunen
b. Behov av ytterligare underlag? 

5. § 28 anmälan 
a. Hantering av förorenade massor, 

provtagning, uppföljning - PSRV?
6. Beslut med försiktighetsmått

a. Delegationsbeslut eller nämndbeslut 

=> Påbörja saneringsarbetet av marken  



Saneringsmetoder



● Deponi?

● Jordtvätt?

● Biologiska 
metoder?

Vilken metod som är bäst? 
- Bedömning från fall till fall 
- Geologiska förhållanden avgörande
- Kostnad varierar med val av metod



Sammanfattningsvis
- Det tar tid 
- Det är dyrt 
- Det är komplext
- Hitta samarbeten mellan båtklubbarna
- Ha en god dialog med tillsynsmyndigheten  



Läs mer 



Tack!

carl.ronnow@batunionen.se 

08-545 859 67

mailto:carl.ronnow@batunionen.se


Konsulter? 



Hårdgjord yta?
- Kan fungera som en tillfällig åtgärd (behåller föroreningarna i 

marken). Kompletteras helst med dagvattenrening 
- Om ytan redan är hårdgjord - komplettera helst med 

dagvattenrening 



XRF-mäta marken?
- Ja, det kan fungera som ett 

komplement till jordprover 
som skickas på analys och 
användas i ett screeningsyfte.


