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Så här får båtbottenfärg användas - allmänna regler 
I miljöbalken  finns allmänna hänsynsregler som ska tillämpas 

• i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller 
• av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, 

det vill säga verksamhetsutövare. Ett exempel: när en båtägare målar sin 
båtbotten. 

Hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken) omfattar bland annat kunskapskravet, 
försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2–4 §§). 

Godkända båtbottenfärger 
Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor 
och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som bekämpningsmedel. Färgerna måste 
därför granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller 
användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan 
påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa. 

De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en 
ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få 
säljas. 

Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen är godkänd av 
Kemikalieinspektionen, innebär det inte att färgen är miljövänlig. 

• Olika färger för östkusten respektive västkusten 
• Inga godkända färger för båtar i insjöar och Bottniska viken 
• Färger för yrkesfartyg respektive fritidsbåtar 

Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämpningsmedel på sin 
webbplats. 
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Beroende på var båten huvudsakligen ska vara förtöjd finns det olika färger som 
är godkända att använda. 

Risken för påväxt kan variera lokalt och framför allt varierar den med salthalten i vattnet, 
vilket leder till att påväxten är kraftigare och att det finns fler påväxtarter på västkusten 
än på östkusten. Kemikalieinspektionen tar vid bedömningen av båtbottenfärger särskild 
hänsyn när färgerna ska användas i Östersjön, eftersom detta hav räknas som en 
särskilt känslig miljö. 

Kemikalieinspektionen fastställer villkor för bland annat i vilka områden en godkänd 
påväxthämmande bottenfärg får användas, beroende på miljöernas känslighet för 
färgernas giftverkan, påväxtens förekomster och tryck. 

https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/allmanna-regler/
http://www.kemi.se/
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/farger-for-ostkusten-respektive-vastkusten/
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/Farger-for-batar-i-insjoar-och-bottniska-viken/
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/farger-for-yrkesfartyg-respektive-fritidsbatar/
http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/farger-for-ostkusten-respektive-vastkusten/
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/farger-for-ostkusten-respektive-vastkusten/
http://www.kemi.se/


Så här lyder formuleringarna som används för båtbottenfärger för fritidsbåtar i nationella 
godkännanden: 

• Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg 
och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten (från Örskär till Trelleborg). 

• Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg 
och med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten (från Trelleborg till norska 
gränsen). 

• Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg 
och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär 
till norska gränsen). 

• Insjöar och Bottniska viken räknas som extra känsliga vatten. 

• För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i en sjö eller i Bottniska viken får 
endast alternativa metoder eller biocidfria färger användas. Det finns godkända 
färger, men de är inte klassade som bekämpningsmedel och hanteras därmed 
inte av Kemikalieinspektionen. 
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Fyra snabba tips 

Använd inte bekämpningsmedel i onödan 
Använd i första hand mekaniska metoder mot påväxten. Mer information om dessa 
alternativ finns på www.batmiljo.se. Om du måste måla, följ instruktionen på färgburken 
för korrekt mängd färg. Och fundera på om färgen verkligen behöver målas på varje år. 

Använd godkända medel med rätt användningsområde 
Om du väljer att måla båten, så använd godkänd färg för det område du tänker använda 
båten i. De färger som är godkända av Kemikalieinspektionen har ett 
registreringsnummer och uppgift om vilken behörighetsklass färgen tillhör. Färger i klass 
3 får användas av alla. På etiketten finns också viktig information om var och hur du ska 
använda medlet. 

Var försiktig när du målar eller tar bort färg 
Båtbottenfärger kan innehålla hälsofarliga ämnen. Kemiskt verkande färger innehåller ett 
eller flera aktiva ämnen (till exempel koppar). Dessutom kan andra metaller, organiska 
lösningsmedel och allergiframkallande ämnen finnas i produkterna, och det gäller även 
fysikaliskt verkande färger. Täckande klädsel, handskar och ett enkelt munskydd kan 
skydda mot exponering och inandning av färg och slipdamm. Samla upp slipdamm och 
färgrester och lämna till närmaste miljöstation tillsammans med förpackningen. 

Var extra försiktig vid köp på internet eller utomlands 
Om du köper båtbottenfärg på internet, har du alltid rätt att få all information om 
produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men 
att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler. 
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