Välj godkänd båtbottenfärg !
Nu är våren här och båtarna ska i sjön efter de har målats och putsats upp. Tyvärr är
båtbottenfärg ofta ett nödvändigt ont. MEN det finns bättre och sämre alternativ att måla sitt
båtskrov. I nuläget finns inga av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger som man med
säkerhet kan säga inte skadar vattenmiljön.
SÅ måste använda båtbottenfärg som på kemisk väg hindrar påväxt, använd endast färg som
är godkänd av Kemikalieinspektionen. Eftersom båtbottenfärger som tar bort påväxten på
kemisk väg räknas som bekämpningsmedel ska Kemikalieinspektionen granska och godkänna
den färg som får säljas och användas. Titta in och läs på deras webbplats:
http://www.kemi.se/batbotten .
Färger som är godkända för användning på fritidsbåtar finns listade här:
http://apps.kemi.se/bkmregoff/ResultatAnv.cfm?ProdTyp=12&bkmtyp2=0&bkmtyp3=0&kla
ss=9&soktext=&datum=&endgodk=ja&biokem=0&special=&visatext=ja&visa=amnen
Bäst för miljön är givetvis om man kan använda mekaniska metoder mot påväxten. Om man
ändå måste använda båtbottenfärg så ska man ENDAST använda färg som är godkänd i
Sverige.
Giftiga färgflagor följer med spolvattnet
Därför är förbjudet att använda importerade färger som inte är godkända i Sverige. Dessa
innehåller höga halter av giftiga som t.ex tungmetaller som läcker ut i känsliga
vattenområden.

Spolplatta
Vid avspolning av båtbotten följer giftiga färgflagor från gamla färglager med spolvattnet ut
och hamnar i vattnet och havsbottnen. Därför måste större hamnar med över 50 båtplatser ha
en spolplatta för att hindra att giftiga ämnen hamnar på mark och i vattenmiljön. Spolplattan
har hittills oftast försetts med en efterföljande sandfilterbrunn. Havs och Vattenmyndigheten
har nyligen kommit med rekommendation att man bygger trekammarbrunn + filterrenings
anläggning då provtagningar visat att just sandfilter inte fungerat lika bra.

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar
Från 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och
inre vattendrag, enligt föreskrift TFSF 2012:13. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de
som är K-märkta och omfattar hela Sveriges sjöterritorium.
Tänk på hälsa och miljön
 Använd i första hand mekaniska metoder mot påväxten. Fysikaliskt verkande färger
kan fungera bra i vissa områden. Använd inte kemikalier i onödan.
 Om du väljer bekämpningsmedel – använd godkända medel med rätt
användningsområde. Ett godkänt bekämpningsmedel har en etikett på förpackningen
med ett registreringsnummer och viktig information om hur medlet ska användas.
 Följ instruktioner som finns för produkten och använd medlet på rätt sätt.

Vill du ha mer information kontakta:
Miljöskyddsinspektör, Marie Larsson
Telefon 0340-88564
E-post: marie.larsson@varberg.se

