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VINDÖ-ÖVERBY VILLAÄGAREFÖRENING UPA
EKSJÖVÄGEN 29
13975 DJURHAMN

ÖVERBY 180:1: Inspektionsrapport från planerat
platsbesök på verksamheten Vindö-Överby
Villaägarförenings brygganläggningar
Datum: den 16 september 2021
Medverkande: Ulla Nyberg för verksamheten och Olle Åman för myndigheten
Tillsynsområde: Båtverksamheter

Punkter som behöver åtgärdas

Bygg- och miljöavdelningen anser att verksamheten ska vidta åtgärder och
redovisa uppgifter enligt punkterna:
1. Inkomma med dokumentation över hur båtklubben har säkerställt att alla
båtar inom verksamheten är TBT-fria. Dokumentationen ska inkludera en
redogörelse för hur arbetet utförts.
Punkterna bör åtgärdas så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2021.
Informera bygg- och miljöavdelningen så snart åtgärderna är utförda. Om
punkterna inte är åtgärdade inom angiven tid, kan ett beslut komma att fattas. Ett
sådant beslut är möjligt att överklaga.

Uppföljning vid nästa platsbesök
Följande punkter bedöms inte vara av sådan allvarlig art att de behöver åtgärdas
omgående.
1. Sätta upp kontaktuppgifter vid olycka på anslag vid respektive
brygganläggning (se mer under avsnitt "Övrigt" nedan).
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Ärendet
Under platsbesöket kontrollerades utvalda tillsynsområden i verksamheten för att
se att gällande lagstiftning följs, samt att verksamheten arbetar aktivt med att
förebygga risker för människors hälsa och miljön.
Uppföljning från tidigare tillsynsbesök
Föregående platsbesök genomfördes 2013. Inga avvikelser noterades då.

Beskrivning av verksamheten
Vindö-Överby Villaägarförening driver fyra stycken brygganläggningar (via
mindre enskilda bryggföreningar inom villaägarföreningen): Överby
Bryggförening, Köksviken, Barnvikens Bryggförening, och Överby Båtklubb. Vid
platsbesöket den 16 september 2021 besöktes de två förstnämnda.
Totalt finns det cirka 170 sommarplatser fördelad på de fyra stycken
brygganläggningarna samt ett mindre antal gästplatser. Ingen vinteruppläggning
av båtar sker vid någon av brygganläggningarna. Inget arbete eller underhåll av
båtarna är tillåtet inom verksamheten. Vid Överby Bryggförening finns en låst
ramp där sjösättning/upptagning sker av majoriteten av båtarna.

Bedömning
Utfasning av TBT
TBT (tributyltenn) är hormonstörande och mycket giftigt för vattenlevande
organismer. Färg innehållande TBT har varit förbjudet att sälja för användning till
fritidsbåtar sedan 1989 och 2008 förstärktes förbudet att gälla alla svenska fartyg
oavsett storlek eller trafik. Sedan 2008 är det inte bara förbjudet att applicera
båtbottenfärg innehållande TBT utan det får inte alls förekomma på skroven.
Höga halter TBT har uppmätts i sediment och mark samt höga halter av tenn
(härrörande från TBT) har också nyligen uppmätts på båtskrov i Stockholms län,
vilket tyder på att gamla underliggande lager färg finns kvar på båtarna. Båtar
som någon gång har målats med färger som innehåller TBT måste därför saneras,
även om båten har målats om med andra färger efter det, då underliggande
färglager kan läcka TBT. Båtbottnar som någon gång har målats med okänd
båtbottenfärg kan vara potentiellt förorenade med TBT då de tidigare kan ha
målats med båtbottenfärg innehållande TBT.
Verksamheten behöver jobba vidare för en TBT-fribåtklubb. Vid platsbesöket
diskuterades att verksamheten bör inleda arbetet med att inventera samtliga båtars
ålder, där båtar äldre än 1995 klassas som riskobjekt (se informationsbladet om
TBT som gavs vid besöket).
En avrapportering ska göras till bygg- och miljöavdelningen senast vid årsskiftet
hur båtklubben arbetat med utfasning av TBT, samt redovisa hur de säkerställt att
ingen TBT-färg förekommer på de båtar som finns inom båtklubben.
Verksamheten behöver även redovisa hur de ska säkerställa att TBT-färg inte
tillförs på nytt, t.ex. genom nytillkomna medlemmar.
Bottenfärger och båtbottentvättning
Inga arbeten med båtbottenfärger förekommer vid verksamheten och inte heller
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någon båtbottentvättning (det finns inget indraget vatten vid någon av
anläggningarna). Verksamheten saknar dock skriftliga regler om detta.
Även om underhållsarbete av båtarna inte sker inom verksamheten utan sker på
annan plats (i regel på enskilda medlemmars tomter) kan verksamheten med
fördel förmedla ut information till enskilda medlemmar, aningen via egna
hemsidan eller sätta upp skriftliga anslag, om miljöregler kopplat till bottenfärger
och båtbottentvättning. Exempelvis kraven kopplat till tvätt av bottenmålade
båtar. Se informationsblad som gavs vid besöket och som finns digitalt här.
Kemikalier
Inga kemiska produkter förvaras inom verksamheten.
Avfallshantering
I åtminstone en av anläggningarna finns möjlighet att lämna hushållssopor som
uppkommer. Eventuellt farligt avfall som uppkommer inom verksamheten
behöver båtägarna själva hantera. Vid platsbesöket framkom det att båtägarna i
regel tar hem även hushållssopor. Det saknas skriftliga regler om detta samt
hänvisning till närmsta mottagningen för farligt avfall.
Mikroplaster
Mikroplaster kan spridas t.ex. från frigolit, rep och båtbottenfärg. Bojarna vid
bryggorna är gjorda av hårdplast. Dock noterades det att vissa däck användas som
fendrar. Verksamheten bör informera medlemmarna om mikroplasters
verkan och hur man kan begränsa spridningen av dessa (se infoblad).
Egenkontroll och verksamhetsrutiner
Många av de miljöregler/förhållningsregler som återgavs vid platsbesöket finns
inte uppsatt skriftlig eller återfinnes ej på hemsidan. Verksamheten bör tydliggöra
vilka regler som gäller inom verksamheten, samt generella miljöregler som är bra
att känna till som båtägare. Förslagsvis kan verksamheten kommunicera/sätta upp
mycket av den information som gavs vid besöket kopplat till informationsblad.
Övrigt
Verksamheten saknar rutiner och redskap för oförutsägbara händelser så som
brand och oljespill/utsläpp. Kontaktuppgifter vid akuta ärenden till t.ex
kustbevakningen, räddningstjänsten, hamnkapten och kommunens miljöavdelning
behöver finns uppsatt vid respektive anläggning.

Information och upplysningar
Avgift
Enligt miljöbalken 27 kap. 1 § har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att
ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tillhörande föreskrifter
samt förordningar inom balkens tillämpningsområde. Kommunfullmäktige har
antagit taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen. Av taxan framgår vilken avgift som
ska tas ut. Enligt 9 kap. 5 § i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken kan beslut om avgift gälla omedelbart även om det överklagas.
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Exempel på vad som ingår i handläggningstiden:
·
·
·
·
·
·

Registrering, komplettering, inläsning och beredning av inkomna ärenden.
Platsbesök
Behandling av inkomna handlingar
Upprättande av skrivelser, rapporter och beslut
Kontakter med sakkunniga, t.ex. jurister
Resor (max fyra timmar per platsbesök)

Enligt denna taxa är avgiften 1200 kr per timme nedlagd arbetstid. Arbetstiden för
ärendet är för närvarande 4 timmar och 30 minuter vilket hittills ger en avgift på 5
400 kr.
Synpunkter
Vid eventuella frågor, funderingar eller synpunkter går det givetvis bra att
kontakta undertecknad, enklast via e-post.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Olle Åman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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