
Komplement till  
Reviderad handlingsplan (2021-03-28) för hur HAV:s riktlinjer skall uppfyllas av klubben. 
 
En skrovren båt är en biocidfri båtbotten. 
Piluddens båtklubb anser att en båtbotten är biocidfri om den uppfyller något av 
nedanstående kriterier vilka delats upp i tre kategorier. 
 
Kategori 1 
En båtbotten som vid mätning med XRF-mätning har värdet <LOQ på samtliga uppmätta 
biocider Sn Cu Zn Pb. (Tenn/TBT, Koppar, Zink och Bly). 
<LOQ = värde mindre än XRF instrumentets kvantifieringsgräns. 
50 µg/cm2 för TBT (Sn) och 100 µg/cm2 för Cu. 

 
Kategori 2 
En båt som inte har någon färg utanpå skrovet. 
 
Kategori 3 
En båt som sanerats från all synlig biocidfärg ner till gelcot eller primer (skrovren) 
Detta synsätt har verifierats med XRF- mätningar på ytor med olika grad av sanering den 
30/3 2021 
 
Åtgärder 
Följande åtgärd krävs av båtägare för att båtbotten skall anses som biocidfri och få sjösättas 
enligt den reviderade handlingsplanen. 
 
Båtar av kategori 1 
Ett mail skall sändas till ordförande i PBK med uppgift om båtägares namn, 
medlemsnummer, ID nummer och en försäkran om att båten har biocidvärden  <LOQ .  
 
Båtar av kategori 2 
Ett mail skall sändas till ordförande i PBK med uppgift om båtägares namn, 
medlemsnummer, ID nummer och en försäkran om att båten inte har någon färg utanpå 
skrovet. 
 
Båtar av kategori 3 
Ett mail skall sändas till ordförande i PBK med uppgift om båtägares namn, 
medlemsnummer, ID nummer och en försäkran om att båtbotten har sanerats från all synlig 
biocidfärg. 
Mailet ska även innehålla en bild på båtbotten före sanering och en bild där biocidfärgen är 
borttagen efter sanering, samt en bild på sjösättningsklar båtbotten. 
 
Båtbottnar med TBT (Sn) 
För båtar med värden av TBT (Sn) som ligger ovanför gränsvärdet 100 µg/cm2  

(medelvärdet av uppmätta värden gäller) skall försäkran om biocidfri båtbotten skickas in till 
ordförande i PBK senast dagen före sjösättningen 2021 
Båtägare som har för avsikt att sjösätta vid klubbens sjösättning 2021 men inte tror sig hinna 
att sanera sin båtbotten dessförinnan, skall kontakta varvschefen senast 5 dagar innan 



sjösättningen. 
 
För båtar med påvisade värden av TBT (Sn) som ligger under gränsvärdet 100 µg/cm2 skall 
försäkran om biocidfri båtbotten skickas in till ordförande i PBK senast dagen innan 
sjösättningen 2022. 
 
Båtbottnar med Cu Zn Pb 
För båtar med uppmätta värden av Cu, Zn, Pb som ligger över gränsvärdena så skall 
försäkran om biocidfri botten skickas in till ordförande i PBK senast dagen innan 
sjösättningen 2022 
 
För båtar med uppmätta värden av Cu, Zn, Pb  som ligger under gränsvärdena så skall 
försäkran om biocidfri botten skickas in till ordförande i PBK senast dagen innan 
sjösättningen 2023 
 
Alla båtar i Piluddens båtklubb 
Försäkran om biocidfri båtbotten gäller alla båtar i Piluddens båtklubb. Såväl båtar som 
förvarats på varvet, båtar på andra uppställningsplatser samt nytillkomna båtar.  
Kraven gäller givetvis oavsett var båten sjösätts. 


