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Klart för båtskrotningspremie
DET BLIR EN premie för 
skrotning av fritidsbåtar redan 
i höst. Båtar upp till tre ton kan 

lämnas in gratis för skrotning. Det står 
klart efter ett beslut från HaV (Havs- och 
Vattenmyndigheten).

Totalt anslår HaV 2 Mkr till landets 
båtägare. Skrotningspremien ska admi-
nistreras av Båtskroten AB i Stockholm, 
som redan har ett system för att ta hand 
om gamla uttjänta båtar, tillsammans 
med Sweboat och Stena Recycling AB.

Svenska Båtunionen (SBU) har varit 
drivande i arbetet mot HaV för att få fram 
skrotningspremien. SBU ska i höst öka 
informationen till landets båtägare om 
att det finns 2 Mkr att dela på.

Totalt finns det uppemot 100 000 båt-
ar som är mogna för skroten. Det system 
som lanserades 2015 har inte blivit någon 
succé. Men förutsättningarna finns och 

med den nya premien så borde utskrot-
ningen kunna sätta fart.

Begränsningarna för båtskrotning har 
bland annat berott på att det inte funnits 
en entydig prislista för båtskrotning för 
hela landet. Dessutom behöver många 
fler av Stenas filialer ta emot båtar, allt 
för att underlätta hanteringen.

För att visa hur viktig den här frågan är 
finns det även en tidsgräns i beslut- 
et. Pengarna ska användas innan nyår. 
Premien gäller i princip alla fritidsbåtar i 
de vanligaste storlekarna, troligen upp till 
12 m, och oberoende av ägare.

Därmed kan det äntligen bli en upp- 
rensning hos många båtklubbar och i 
marinor. Synen av gamla båtar som ligger 
och skräpar, helt eller delvis förfallna, är 
trist i sig själv. Tänker man dessutom på 
olja och batterier som kan läcka ut efter 
hand så blir en snabb skrotning desto 

viktigare inte minst för miljön.
Upprensningen kommer också att 

frigöra båtplatser för nya engagerade 
båtklubbsmedlemmar som idag står 
utanför staketet och drömmer om 
ett båtliv.

Eftersom plast är en av de värsta 
beståndsdelarna i nedskräpningen av 
världshaven är det viktigt att 
vi alla hjälps åt att se till att 
uttjänta båtar försvinner 
från haven. Annars fort-
sätter nedskräpningen 
i de hav som vi alla är 
beroende av.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

Mobil båtbottentvätt - HULLWASHER 

• Validerad mot Hav och vattenmyndighetens rekommenderade riktvärden
• Bättre miljöprestanda och kostnadseffektivitet jämfört andra alternativ
• Minimal vattenförbrukning
• Genererar inte mikroplaster i våra hav!
• Ingen beväxning  ger minskat koldioxidutsläpp
• Minskar risken för spridning av invasiva arter

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information. Telefon: 070 - 398 83 18 

info@ekowasher.com www.ekowasher.com
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ALTERNATIVET FÖR MILJÖOPTIMERAD BÅTBOTTENVÅRD

ge
ne

ra
to

r

LADDA NER VÅR KÖP & SÄLJ GUIDE

www.svenskasjo.se/kop-och-salj-bat

Råd vid köp och försäljning

Gratis köpekontrakt för båt

Marknadens högsta ersättning  
vid köp och säljtvister*

500 kr i självriskbonus till köpare*

Certifikat med skadehistorik*

*för dig som har din båt försäkrad hos oss
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” Köp och sälj 
 båt tryggt!”

Erik, världsmästare på väg mot  
toppen i F1, kund och en av våra  
247 000 delägare.
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