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ROPSTENS BÅTKLUBB - UTFASNINGSPLAN FÖR BIOCIDFÄRG 
 

 

 
INSATSER 2020 

 
 

• Genomgång av rapporten (Happy Boat) samt information om biocidfärgers miljö- och 
hälsopåverkan med Miljökontoret. Varje medlem har fått ett individuellt mätprotokoll. 

• Styrelsen beslutar om åtgärder som förankras i Ropstens Båtklubbs miljöplan och utfasningsplan 

• Styrelsen förbereder planering inför start av sanering 2020 
 

• Medlemmar ska fylla i formuläret ” individuell saneringsplan” lämnas till styrelsen senast 1 september 
2020 

• Nya medlemmar ska innan båtplats anvisas redovisa vilken bottenfärg som använts på båtskrovet 
alternativt om båten är skrovren eller behandlad med t.ex. epoxi. Formuläret ”Individuell 
saneringsplan” fylls i och lämnas till Styrelsen. Anm. Finns även på hemsidan 

• Utfasningsplanen för biocidfärg och den individuella saneringsplanen skickas ut till alla medlemmar 
• Offertförfrågan för sanering av båtskrov tas fram av styrelsen 
• Uppmaning till individuell sanering av båtskrov med färg innehållande TBT 

 
 

INSATSER 2021 
 
 

• Uppmaning till individuell sanering av båtskrov med höga halter koppar och zink 
• Nya medlemmar ska redovisa vilken bottenfärg som använts på båtskrovet alternativt om båten är 

skrovren eller behandlad med t.ex. epoxi. Formuläret ” individuell saneringsplan” fylls i och lämnas till 
styrelsen 

• Torrsättning av båtar med blödande färg är inte tillåtet 
 

INSATSER 2022-2025 
 
 

• Uppmaning till individuell sanering av resterande båtskrov med biocidfärg 
• Nya medlemmar ska redovisa vilken bottenfärg som använts på båtskrovet alternativt om båten är 

skrovren eller behandlad med t.ex. epoxi. Formuläret ” individuell saneringsplan” fylls i och lämnas till 
styrelsen 

• Båtar med bottenfärg som kan innehålla TBT får inte torrsättas. 
• Samtliga båtar med otillåtna biocidfärger ska vara sanerade. 

• Endast båtar med hård biocidfärger får torrsättas i Ropstens Båtklubb 
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