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Till de båtägare som byter båt eller kommer med ny båt eller bara önskar varvs- 

och/eller hamnplats på Stora Hundudden 

Varvsföreningens nu gällande Miljöpolicy, januari 2021, återfinns på Varvsföreningens 

hemsida. I och med att båtägare betalar sin avgift till Varvsföreningen så har båtägaren också 

accepterat att följa bland annat Varvsföreningens miljöpolicy. Av denna framgår bland annat 

att alla båtägare måste underteckna en förbindelse om att båtägaren är medveten om 

Miljöpolicyn och dess innebörd.  

Av Miljöpolicyn framgår vidare att Stockholms stads miljöförvaltning har ålagt 

varvsföreningen att ta fram en utfasningsplan avseende otillåtna båtbottenfärger med 

målsättningen att samtliga båtar målade med TBT-färg skall vara sanerade till år 2021 och 

samtliga båtar målade med för Östersjön otillåtna biocidfärger skall vara sanerade till år 2023.  

Detta innebär att samtliga båtar på varvet skall vara sanerade från eventuell TBT-färg till 

år 2021. Det innebär också att vissa båtägare inför sjösättning år 2021 måste intyga att båten 

inte har någon otillåten TBT-färg på sin botten. Detta gäller dels de båtar som vi efter XRF-

mätning vet har otillåten mängd TBT på sin botten men också de som är nya på varvet eller 

som Varvsföreningen av annan anledning inte vet något om båtbottenbeskaffenheten.  

Samtliga båtar på varvet målade med otillåten biocidfärg skall vara sanerade till år 2023. 

De tillåtna biocidfärgerna är de som är godkända av Kemikalieinspektionen för användning 

på Ostkusten och som är hårda. Även om det finns självpolerande/mjuka färger som är 

godkända av Kemikalieinspektionen är det inte tillåtet att använda dem om man ligger på 

Stora Hundudden eftersom färgen lätt färgar av sig på slingorna som används vid upptagning. 

Inte heller får dylika färger tvättas i den båtbottentvätt som finns i hamnen. Även i detta fall 

kan det bli aktuellt att underteckna ett intyg i samband med sjösättning. Varvsföreningen ser 

gärna att alla båtar är helt biocidfria från och med år 2023.  

Giftfria båtar kan tvättas med högtryck om än inte i samband med upptagning. Båtar som 

har giftfri botten eller gammal giftfärg kan tvättas i den båtbottentvätt –  BoatWasher – som 

finns i hamnen.  

För det fall båtbotten har ”färsk” biocidfärg (målad samma år som tvätt) och således inte får 

tvättas i BoatWashern så återstår endast att lägga presenning på marken, tvätta med hink och 

svamp men se till att samla upp vattnet och hälla det i den tank som är placerad bredvid 

miljöstationen. Eventuella tulpaner och beväxning kan förstås skrapas av och läggas i tunna i 

miljöstationen men det kanske inte behövs om båtbotten haft giftfärg på sig.  

Vid allt framtida arbete med att rengöra båtbotten med hjälp av skrapning och slipning skall 

marken under båten och båtens sidor täckas för att undvika läckage. Avfallet skall lämnas i 

miljöstationen. Det ställs också krav på att båtägarna använder skyddsutrustning vid 

underhållsarbeten. Se vidare Miljöpolicyn.  

Miljöansvarig på varvet är Anna-Lena Järvstrand och hon nås på miljo@hundudden.se 
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