
Anmälan till ESS avseende önskemål om sanering i egen regi

För sanering i egen regi av giftig och blödande bottenfärg inom ESS båtpark finns ett antal 
förhållningsregler. Syftet är att båten på sikt ska bli godkänd för sjösättning via kran eller slip, kunna 
tilldelas båtplats i sjön samt kunna utnyttja borsttvätten. Det är därför ett oeftergivligt krav att den som vill 
sanera i egen regi, först ansöker om detta till styrelsen och beslut om godkännande av metod och ev 
saneringsbidrag ska fattas innan arbetet får påbörjas.

Ansökningsdatum: 

Sökande medlem: Medlemsnummer

Sökandes e-post:

Ansökan avser båt (fabrikat/modell etc):  

Båten är registrerad i BAS: 

Skrovmaterial

Finns XRF-mätprotokoll   JA

Båtens längd (i meter) 

NEJ

Om XRF-mätprotokoll finns, ange protokollets värde (µgram /cm2) 

Tenn Koppar Zink Bly

Bedömning av om båten har blödande färg är gjord JA NEJ

Bedömningens resultat Har blödande färg Har inte blödande färg

Bedömningen är gjord av Mig själv ESS funktionär

Saneringsmetod

Om du valt alternativet "annan metod", beskriv metoden här nedan:

ESS hanterar endast ansökan för båtar registrerade i BAS

I kommande avsnitt ska båtägaren beskriva olika steg i saneringsprocessen, mer i detalj, så att ESS kan 
bedömma om den tänkta metoden följer de riktlinjer som Länsstyrelsen har satt upp för att projektet ska 
vara bidragsberättigat



Beskriv plats för saneringen, var ska det göras, görs det inomhus eller utomhus?

Beskriv skydd mot spridning av saneringsrester 

Beskriv omhändertagnade av avfall på plats 

Ange transportör av farligt avfall  

Ange mottagningsställe för farligt avfall     

Sökt bidrag (kr)

Båt < 8 meter Båt 8 - 12 meter Båt > 12 meter

600 kr 1200 kr 1800 kr

Söker annat belopp, med motiv (ange belopp och motiv för detta nedan.
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