
Bottensanering av båtar som saknar analysvärden i Happy Boat 
rapporten. 
 
Detta utskick går till samtliga båtägare i Piludden men riktar sig främst till de båtägare som 
har båtar som inte analyserats enligt rapporten från Happy Boat.. 
 
Det finns ett antal båtar där man inte kan finna några analysvärden för biocider i rapporten 
från Happy Boat Rapport XRF mätning Piluddens BK 2020-12-14 av Happy Boat AB. 
Detta kan ha flera orsaker. Båten kan ha köpts in av klubbmedlem efter analystillfället, den 
kan ha vinterförvarats på en annan plats än på Piluddens varv,  man kom inte åt att mäta på 
båten vid analystillfället 2020-12-14, båten saknade bottenfärg eller så kan ID märkningen ha 
försvunnit eller blivit oläslig så att det inte går att koppla båten till något analysvärde. Även 
ägarna till dessa båtar skall avge en försäkran om att deras båt är fri från biocider.  

Piluddens båtklubb anser att en båtbotten är biocidfri om den uppfyller något av 
nedanstående kriterier vilka delats upp i tre kategorier.  

Kategori 1 
En båt som har ett analysintyg från XRF-eller skrapanalys från något av företagen nedan som 
visar att den är fri från biocider.  
 
Kategori 2 
En båt som inte har någon bottenfärg på skrovet.  
 
Kategori 3 
En båt som haft biocider i bottenfärgen och som sanerats från all synlig biocidfärg ner till 
gelcoat eller primer (skrovren) 
 
Åtgärder  

Följande åtgärd krävs av båtägare för att båtbotten skall anses som biocidfri enligt den 
reviderade handlingsplanen.  

För båtar av kategori 1 
Ett mail skall sändas till ordförande i PBK med uppgift om båtägares namn, medlemsnummer 
och en försäkran om att båten fri från biocider tillsammans med analysintyg som visar detta. 
 
För båtar av kategori 2 
Ett mail skall sändas till ordförande i PBK med uppgift om båtägares namn, medlemsnummer 
och en försäkran om att båten inte har någon färg utanpå skrovet. Gärna kompletterat med 
foto på botten. 
 
För båtar av kategori 3 
Ett mail skall sändas till ordförande i PBK med uppgift om båtägares namn, medlemsnummer 
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 gärna en bild på sjösättningsklar båtbotten.  



Försäkran om att botten är biocidfri skall lämnas till klubben senast till sjösättningen 2023 

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 oavsett var båten sjösätts.  

Med vänlig hälsning 

Mattis 

Ordf. 

 

Happy Boat mäter biocider med XRF-analys direkt på skrovet 

https://www.happyboat.se  

Inomhusanalys genomför XRF-analyser på skrapprover på båtbottenfärg (samarbetar med 
Båtunionen) 

https://www.inomhusanalys.se/batbottenfarg 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


