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Skärpta	  regler	  för	  rengöring	  och	  målning	  av	  båtbottnar	  	  

Regler	  kring	  hur	  båtbottnar	  ska	  omhändertas	  i	  samband	  med	  torrsättning	  av	  fritidsbåtar	  
finns	  dokumenterat	  i	  Havs-‐	  och	  Vattenmyndighetens	  ”Riktlinjer	  per	  augusti	  2012”.	  	  Av	  dessa	  
regler	  framgår	  också	  att	  båtar	  som	  huvudsakligen	  finns	  i	  insjövatten	  inte	  ska	  bemålas	  med	  
s.k.	  biocidfärger	  utan	  vara	  s.k.	  skrovrena.	  Skrovytor	  mot	  vattnet	  får	  bara	  vara	  av	  gelcoattyp	  
eller	  målade	  med	  epoxyfärg	  eller	  bottenfärg	  godkänd	  för	  insjöar.	  

För	  dig	  som	  medlem	  i	  Ekerö	  Båtklubb	  och	  som	  vill	  förtöja	  eller	  ta	  upp	  båten	  på	  klubben	  
gäller	  generellt	  följande:	  

1. Inga	  blödande	  bottenfärger	  tillåts.	  
2. Skrapning	  och	  slipning	  av	  skrov	  ska	  ske	  så	  att	  inga	  färg-‐	  eller	  sliprester	  når	  marken	  

utan	  samlas	  upp	  t.ex.	  på	  underliggande	  presenning	  och	  lämnas	  till	  destruktion	  på	  
båtägarens	  ansvar.	  

För	  dig	  som	  har	  din	  båt	  i	  Mälaren,	  d.v.s.	  du	  har	  båten	  förtöjd	  i	  båtklubben,	  du	  färdas	  mest	  i	  
Mälaren	  och	  du	  kanske	  tar	  en	  tur	  på	  några	  veckor	  i	  skärgården	  eller	  längs	  ostkusten	  gäller:	  

1. Du	  kan	  ha	  båtbotten	  omålad.	  
2. Du	  kan	  ha	  båtbotten	  epoxibehandlad.	  
3. Du	  kan	  ha	  båten	  målad	  med	  färg	  godkänd	  för	  insjöar.	  

Klubben	  kan	  vid	  upptagningen	  utan	  hinder	  hantera	  sådana	  (skrovrena)	  båtar	  som	  tidigare,	  
d.v.s.	  tvättning	  på	  varvsplan	  utan	  uppsamling	  av	  tvättvattnet.	  	  

För	  dig	  som	  huvudsakligen	  har	  din	  båt	  i	  saltsjön	  under	  säsongen	  gäller:	  

Du	  kan	  tillämpa	  pkt	  1	  –	  3	  ovan	  och	  kanske	  göra	  rent	  skrovet	  några	  gånger	  under	  sommaren,	  
t.ex.	  med	  hjälp	  av	  en	  borsttvätt,	  manuell	  skrapa	  eller	  på	  annat	  lämpligt	  sätt.	  

Om	  du	  anser	  att	  din	  båtbotten	  måste	  målas	  med	  någon	  form	  av	  biocidfärg	  rekommenderas	  i	  
första	  hand	  för	  Östersjön	  godkänd,	  hård	  kopparfärg.	  Sådana	  båtar	  kan	  hanteras	  av	  EBK	  på	  
följande	  villkor:	  

-‐ Båten	  får	  bara	  tvättas	  om	  spillvattnet	  samlas	  upp.	  Detta	  kan	  ske	  genom	  avtorkning,	  
t.ex.	  med	  skurtrasa,	  som	  vrids	  ur	  efter	  hand	  i	  lämpligt	  kärl	  vars	  innehåll	  därefter	  hälls	  
i	  en	  tank	  som	  klubben	  tillhandahåller.	  Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  skrovet	  våtsugs	  med	  
för	  ändamålet	  anpassad	  våtsugare.	  Även	  här	  samlas	  vattnet	  upp	  i	  tillhörande	  kärl	  och	  
töms	  i	  ovan	  nämnda	  tank.	  	  	  

EBK	  undersöker	  möjligheten	  att	  hyra	  eller	  köpa	  utrustningar	  för	  våtsugning	  av	  skrov	  liksom	  
tank	  för	  spillvatten	  samt	  ansvar	  för	  tömning	  av	  denna.	  

EBK	  kommer	  inte	  att	  investera	  i	  spolplatta	  eller	  liknande,	  permanent	  anordning.	  	  	  


