Båtbottenfärger
Cirka 50% av alla medlemmar svarade på vår enkät om bl. a. bottenfärger.
Glädjande är att ett antal redan har ”skrovrena” båtar och ytterligare ett antal har målat med helt
giftfria hårda färger. Totalt sett har cirka 15% bottnar som är helt OK att sjösätta och framföra i
Mälaren. Övriga är tvungna att börja planera hur man ska hantera sin båtbotten inför säsongen 2015.
Regelverket är glasklart: Du får inte använda din båt i Mälaren om du har en bottenfärg som
innehåller gifter (dvs godkänd Östersjöfärg) och med denna typ av färg får varken du eller Bro
Båtklubb rengöra båtbotten med den högtryckslösning vi har idag.
De eventuella vinterliggare som har sin båt i Östersjön hela säsongen kan i värsta fall fortfarande
använda Östersjöfärger om man endast kör från vår hamn direkt ut till Östersjön. Dessa båtar
kommer fortsättningsvis heller inte kunna bottentvättas på varvet med nuvarande högtryckslösning.
Har man, i dag, en färg som innehåller gift är det inte tillåtet att endast måla på en giftfri färg utan
den befintliga färgen måste tas bort eller förseglas. Detta gäller således även de båtägare som inte
vet vilken typ av färg som finns mellan gelcoaten och senast påmålade färg. I dagsläget är det

dock tveksamt om en försegling kommer att accepteras av kommunen, för spolning på land
utan flerstegs filtrering, så vår rekommendation är att man tar bort all gammal färg i år.
Klubbens målsättning är att alla båtar skall vara fria från biocidfärg i alla färglager senast
2017.
Försegling kan göras med primerfärg eller med epoxy och skall utföras i enlighet med fabrikatens
anvisningar Borttagning av befintliga färglager, som är den slutgiltiga lösningen, kan utföras genom
slipning eller skrapning. I bägge alternativen är det viktigt att inget avfall hamnar på marken utan
utförs enligt klubbens miljöregler.
Bro BK har tagit fram klara direktiv för hur vi gemensamt ska kunna uppfylla de miljökrav som ställs
på oss som klubb men det är du som båtägare som ensamt har det slutgiltiga ansvaret för din båt.
De som inte följer gällande miljölagar och våra regler kommer inte kunna erbjudas plats i Bro BK då
båten varken får ligga i hamnen eller hanteras på land.
Regelverk som du som båtägare ska känna till:
1

Miljöbalkens hänsynsregler kap.2 stipulerar bl.a. att du ska införskaffa den kunskap
som krävs samt inte använda produkter som kan medföra risk för hälsa & miljö.

2

Det är förbjudet med giftfärger i Mälaren

3

Bro BK:s miljö och avfallsregler

Utdrag ur miljöbalken, Bro BK’s miljöregler och avfalshanteringsplan finns upplagda på vår hemsida.
Bro BK godkänner enbart hårda biocidfria båtbottenfärger och för närvarande är enbart följande
godkända:
International VC17m Eco
International Lago racing II
Innan du påbörjar vårarbetet med din båt är det lämpligt att införskaffa information från
färgleverantörerna om hur just du kan lösa ditt specifika problem.
Jag har tagit del av ovanstående och är införstådd med de regler som gäller.
(lämnas senast vid årsmötet till hamnkapten Mats Lindblad)
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