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Intyg avseende bottenfärg och toalett ombord avseende båt i Kallhälls båtklubb 
 
Härmed intygas att jag känner till de regler som gäller för målning av bottenfärger för båtar med 
hemmahamn i Mälaren. 

Härmed intygas även att båten är fri från bottenfärg med TBT (Sn, tenn). Detta ska verifieras med 
mätresultat från XRF-mätning eller analys av skrapprov. Även halterna av bly (Pb), zink (Zn) och koppar (Cu) 
ska, vid utförd XRF-mätning eller analys av skrapprov, skriftligt redovisas för nytillkommande båtar till 
klubben. Alternativt att båten är skrovren. På de befintliga båtar i klubben där XRF-mätning redan utförts 
behövs inget intyg. 

Vidare känner jag till de mål som är uppsatta av Järfälla kommun angående bottenfärger på båtar och jag har 
tagit del av det dokument som skickats ut till alla båtägare i Kallhälls Båtklubb angående bottenfärger, 
”Information angående bottenfärg till alla båtägare i Kallhälls Båtklubb”. 

Eventuella påföljder för att jag inte följt dessa rekommendationer på min båt från myndigheter, eller att jag 
inte följt svensk lagstiftning, är jag som båtägare personligen ansvarig för. 

Jag förbinder mig att se till att inga rester av farlig bottenfärg från min båt, förorenar båtklubbens mark eller 
närmiljön och att jag i övrigt hanterar kemikalier på ett sätt som är förenligt med svensk lagstiftning. 

För nytillkomna båtar till Kallhälls båtklubb gäller att dessa ska vara skrovrena. 

Min båt är skrovren      ☐ 

Min båt är fri från bottenfärg med TBT (SN, tenn) ☐ 

Jag har bottenfärg med koppar på min båt och har för 
avsikt att min båt ska vara skrovren till sjösättningen: 

2023       ☐ 

2024       ☐ 

Toalett ombord: 

Båten saknar toalett     ☐ 

Båten har PortaPotti eller motsvarande lösning  ☐ 

Båten har vattentoalett     ☐ 

Båten har septiktank     ☐ 

Båten har däckstömning av septiktanken  ☐ 
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