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Denna beskrivning syftar till att tydliggöra båtägarens ansvar och uppgifter för att se till att 
båtbotten inte är målad med giftig bottenfärg och blödande bottenfärg. 

 Åtgärder beskrivs för målade båtar, efter det att båten har XRF-mätts och vid behov
sanerats och XRF-mätts igen.

 Den beskriver också hur båtägaren till omålade båtar, intygar att båten inte har varit
målad.

 Slutligen beskrivs hur samtliga båtägare ska intyga att båten inte kommer att målas med
giftig bottenfärg och blödande bottenfärg.

Det är möjligt att till ESS redovisa/rapportera förändrad status i systemet BAS och via 
särskild e-post från och med mars 2022. 

På sista sidorna i denna handling, finns detaljerade anvisningar för båtägaren, som visar hur 
man ändrar/rapporterar förändringar av båtens status i BAS 

Innehållsförteckning 
1 Sammanfattning 
2 Bakgrund till ESS-LOVA-projekt 
3 Utdrag ur ESS fattade beslut avseende båtars bottenfärg m m 
4 Beskrivning av arbetsgång, inkl båtägarens ansvar, för olika typfall 
5 Definitioner 
6 Regler för sanering av båtbotten i egen regi 
7 Anvisningar rörande båtägarens rapportering i BAS 
8 Manual för rapportering i BAS 

1 SAMMANFATTNING 
 Från och med sjösättning 2026 kommer ESS inte att sjösätta eller upplåta platser i

sjön till båtar som inte är dokumenterat fria från giftig bottenfärg och blödande
bottenfärg.

 Samtliga målade båtar registrerade i BAS, före 2021-12-31, kommer att XRF-mätas av
ESS innan eventuell sanering, om ägaren inte meddelar annat. Det är en bedömning
att ett antal båtar vid en sådan mätning, kommer att underskrida referensvärdena,
och därmed kommer att kunna klassas som godkända utan att behöva saneras.

 ESS bekostar XRF-mätningar av båtar som registrerats i BAS före 2021-12-31. Om
båten inte godkänns vid 1:a mätning, står ESS även för nästkommande verifierande
mätning (efter genomförd sanering), under förutsättning att den leder till godkända
referensvärden.

 Nytillkomna båtar efter 2022-01-01 ska snarast registreras med kompletta uppgifter i
BAS båtregister. Ägaren ska kunna visa att båten inte är målad med giftig bottenfärg
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och blödande bottenfärg, alternativt åta sig att inom ett år sanera båten för att få 
sjösätta i ESS regi. 

 Om XRF-mätningen av båtbottenfärgen visar att den underskrider referensvärdena 
kan den godkännas utan åtgärd och inget saneringsbidrag utbetalas. 

 Om XRF-mätningen av båtbottenfärgen visar att den överskrider referensvärdena kan 
den inte godkännas utan att den sanerats och därefter XRF-mätts igen. 

 Om båten har blödande färg ska den saneras innan XRF-mätning. 

 Det är båtägarens ansvar att båten saneras enligt en verifierad metod och 
kontrollmäts efter sanering enligt SBU regler. 

 ESS stödjer medlemmar genom att samordna och upphandla och erbjuda sanering 
enligt verifierad metod. 

 Båtägaren måste aktivt agera för att boka sin båt för sanering 

 Båtägaren är ansvarig för alla kostnader som uppstår vid sanering minus ev bidrag 
 Sanering i ESS regi förutsätter att båtägaren bokar samt förbereder sin båt för 

sanering vid de tillfällen som ESS överenskommit med saneringsfirman. 

 Då båtägaren väljer att sanera i egen regi ska en ansökan göras till styrelsen och 
beslut om godkännande av metod och ev saneringsbidrag fattas innan arbetet får 
påbörjas. 

 Båtar som aldrig varit målade med bottenfärg och nyttjar sjösättning eller bryggplats 
inom ESS XRF-mäts för att verifiera statusen. Om en aldrig bottenmålad båt inte 
sjösätts vid ESS kran eller slip och heller inte har bryggplats hos ESS, räcker ett intyg 
från ägaren om att båten nu inte är och i framtiden inte kommer att, målas med 
giftig bottenfärg eller blödande bottenfärg. 

 För att båt ska bli klassad som godkänd för att nyttja ESS resurser krävs båtägarens 
intyg i BAS. 

 BAS kommer att användas för båtägarens rapportering av ändringar av båtens status 
avseende bottenfärg. I BAS kommer också XRF-mätprotokoll, andra intyg om 
båtbotten att lagras så att både ESS och båtägaren har tillgång till dessa samt att de 
är arkiverade. Den i BAS angivna statusen för respektive båts bottenfärg kommer att 
styra över möjligheterna att boka sjösättning, i enlighet med ESS uppdaterade 
regelverk. 

 Det är därför viktigt att ESS medlemmar använder BAS för att följa upp och 
rapportera förändringar av sin båts status. 

 ESS utfärdar ett ”intyg” på att båten klassats som ”Godkänd” när detta är klart. 
Denna kvittens kommer att sändas via e-post till medlemmen. 

 

För hjälp med detaljer, hur man rapporterar i BAS och annat, läs resterande delar i detta 
dokument. 
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2  Bakgrund till ESS-LOVA-projekt 
 

Från och med sjösättning 2026 kommer ESS inte att sjösätta eller upplåta platser i sjön till 
båtar som inte är dokumenterat fria från giftig bottenfärg och blödande bottenfärg. 

 

3  Utdrag ur ESS fattade beslut avseende båtars bottenfärg m m 
 Alla båtar som är registrerade i BAS båtregister före 2022 förses av ESS med uppgifter 

om att registreringen skett före årsskiftet 2021/22. Båtbottnens status antas initialt vara 
”osanerad”.

 Nytillkomna båtar från 2022-01-01 ska snarast registreras med kompletta uppgifter i BAS 
båtregister. Ägaren ska kunna visa att båten inte är målad med giftig bottenfärg och/eller 
blödande bottenfärg, alternativt åta sig att inom ett år sanera båten för att få sjösätta i 
ESS regi. Eventuell sanering bekostas av båtägaren.

 Inga båtar i ESS båtpark får målas med giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg 
från och med 2022 oavsett var båten har sin huvudsakliga hemmahamn

 Alla båtar som sjösätts i ESS regi (kran o slip) måste fr o m sjösättningen 2022 vara 
registrerade i BAS båtregister för att kunna boka sjösättningen

 

Från 2026 gäller enligt ESS beslut att: 
 Samtliga båtar i ESS båtpark skall vara registrerade i BAS båtregister med kompletta 

uppgifter
 Sjösätts inte båtar som inte kan visa att de inte är målade med giftig bottenfärg och 

blödande bottenfärg, i ESS regi.
 Endast godkända båtar utan giftig bottenfärg och blödande bottenfärg kommer att 

tilldelas båtplats
 Endast godkända båtar utan giftig bottenfärg och blödande bottenfärg kommer att få 

nyttja ESS båtbottenborsttvätt
 

Generellt gäller följande beträffande XRF-mätning i ESS regi av båtar som registrerats i BAS 
före 2021-12-31: 

 

 Samtliga målade båtar registrerade i BAS, före 2021-12-31, kommer att XRF-mätas av ESS 
innan eventuell sanering, om ägaren inte meddelar annat. Det är en bedömning att ett 
antal båtar vid en sådan mätning, kommer att underskrida referensvärdena, och därmed 
kommer att kunna klassas som godkända utan att behöva saneras. Se dock punkterna 
nedan avseende undantag för blödande bottenfärg och antal fria mätningar.

 

 Båtar som är målade med blödande bottenfärg kommer inte att XRF-mätas av ESS, utan 
ska saneras av ägaren innan ESS mäter dessa.

 

 ESS bekostar XRF-mätningar av båtar som registrerats i BAS före 2021-12-31. Om båten 
inte godkänns vid 1:a mätning, står ESS även för nästkommande verifierande mätning
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(efter genomförd sanering), under förutsättning att den leder till godkända 
referensvärden. 

 

Med utgångspunkt i kommunens inspektionsmeddelande tillämpar ESS de angivna 
referensvärdena för tenn 100 µgram och koppar 1000 µgram tills vidare för godkännande 
vid XRF-mätning och att blyhaltig färg inte ska förekomma på båtskrov. 

 
 

4  Beskrivning av arbetsgången för olika typfall 
 

Fem typfall är beskrivna i det följande avsnittet: 
1 Bottenmålade båtar som XRF-mäts i ESS regi (oavsett om den frimäts direkt eller 

måste saneras innan en andra XRF-mätning (frimätningen) och därefter kan 
godkännas) 

 

2 Bottenmålade båtar som XRF-mätts i ägarens regi (oavsett om XRF-mätningen gjorts 
av tidigare ägare (ex.vis vid ägarbyte) eller om ESS-medlem väljer annan mätning än 
genom ESS. 

 

3 Omålade båtar, dvs båtar som aldrig har varit målade (gäller inte båtar som har varit 
målade och sedan sanerats), och som sjösätts av ESS eller har plats i sjön hos ESS 

 

4 Omålade båtar, dvs båtar som aldrig har varit målade (gäller inte båtar som har varit 
målade och sedan sanerats), och sjösätts i egen regi och inte har plats i sjön hos ESS 

 

5 Specialfall, båt som inte kan saneras, utan med goda skäl måste få ett undantag från 
reglerna 

 

Typfall 1 Bottenmålade båtar som XRF-mätts i ESS regi (före och/eller efter eventuell 
sanering) 

 

Denna beskrivning hanterar arbetsgången för: 
 Båtar som finns i ESS båtregister i BAS före 2021-12-31, där ägaren väljer att XRF- mäta i 

ESS regi. 
 och 

 

 Tillkommande båtar i ESS båtpark efter 2022-01-01, p.g.a. att: 
 medlem registrerar en tidigare befintlig (före 2022-01-01) men ej registrerad båt 
 medlem byter båt 
 medlem skaffar ytterligare båt 

 ny medlem i ESS som kommer till föreningen med en båt som tidigare inte ingått i ESS 
båtpark. 
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Alla tillkommande båtar ska snarast registreras i BAS av ägaren, för att kunna sjösättas. 
 

1 Vid mätningen görs först en kontroll avseende förekomst av blödande bottenfärg. Vid en 
bedömd förekomst av sådan färg avbryts mätningen, statusen antecknas och ägaren 
meddelas att båten troligen måste saneras innan mätning. 

2 Båtar utan blödande bottenfärg mäts, och efter mätning skannas mätprotokollet in och 
lagras i BAS av XRF-mätgruppen 

3 Båtägaren erhåller mätprotokoll i original. 
4 Båtägaren anmäler i BAS att båten är godkänd vid XRF-mätning i ESS. 
5 Båtägaren intygar i BAS att båten inte kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller 

blödande bottenfärg 
6 Efter mottagande av ägarens intyg enligt pkt 4 och 5, uppdateras BAS av XRF- 

mätgruppen så att båten erhåller status ”Godkänd”. 
7 Båten registreras av XRF-mätgruppen i sektionen ”Sanerad/Godkänd botten” (medger 

sjösättning m m ”för evigt”) 
8 Båtägaren erhåller e-post, med ett intyg om att båten klassats som ”Godkänd”, som 

kvitto på att statusen ändrats. 
 

 

 
Typfall 2 Bottenmålade båtar som XRF-mätts i ägarens regi 

 

Denna beskrivning hanterar arbetsgången för: 

 Båtar som finns i ESS båtregister i BAS före 2021-12-31, men där ägaren väljer att 
sanera och XRF-mäta sin båt i egen regi (externt ESS) 

och  

 Tillkommande båtar i ESS båtpark efter 2022-01-01, p.g.a att: 
 medlem registrerar en tidigare befintlig (före 2022-01-01) men ej registrerad båt 
 medlem byter båt 
 medlem skaffar ytterligare båt 
 ny medlem i ESS som kommer till föreningen med en båt som tidigare inte ingått i 

ESS båtpark. 
Tillkommande båtar ska snarast registreras i BAS av ägaren, för att kunna sjösättas m m. 

 

1 Båtägaren ansvarar för framtagning av godkänt mätprotokoll. 
2 Båtägaren sänder in XRF-protokoll (post eller epost) till ESS 

(giftfri@enkopingssegelsallskap.se) 
3 XRF-mätgruppen tar emot mätprotokoll samt kontrollerar uppgifterna. 
4 Mätprotokollet sparas i elektroniskt i BAS av XRF-mätgruppen. 
5 Båtägaren anmäler i BAS att båten är godkänd vid XRF-mätning. 
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6 Båtägaren intygar i BAS att båten inte kommer att målas med giftig bottenfärg 
och/eller blödande bottenfärg 

7 Efter mottagande av ägarens intyg enligt pkt 5 och 6, uppdateras BAS av 
XRF- mätgruppen så att båten erhåller status ”Godkänd”. 

8 Båten registreras av XRF-mätgruppen i sektionen ”Sanerad/Godkänd botten” 
(medger sjösättning m m ”för evigt”) 

9 Båtägaren erhåller e-post, med ett intyg om att båten klassats som ”Godkänd”, 
som kvitto på att statusen ändrats. 

 

 

Typfall 3 Båtar som aldrig har målats med bottenfärg och sjösätts av ESS eller har plats 
i sjön hos ESS och som har XRF-mätts i ESS regi 

 

Denna beskrivning hanterar arbetsgången för 
 Båtar som aldrig varit målade med bottenfärg och som sjösätter och/eller 

tilldelas plats i sjön i ESS regi. 
Och avser 

 Ej bottenfärgsmålade båtar som registrerats i BAS före 2021-12-31 
 Ej bottenfärgsmålade tillkommande båtar i ESS båtpark efter 2022-01-01, p.g.a att: 

 medlem registrerar en tidigare befintlig (före 2022-01-01) men ej registrerad båt 
 medlem byter båt 
 medlem skaffar ytterligare båt 
 ny medlem i ESS som kommer till föreningen med en båt som tidigare inte ingått 

i ESS båtpark. 
Tillkommande båtar ska snarast registreras i BAS av ägaren, för att kunna sjösättas m m. 

 

1 Efter mätning skannas mätprotokollet in och lagras i BAS av XRF-mätgruppen 
2 Båtägaren erhåller mätprotokoll i original. 
3 Båtägaren anmäler i BAS att båten är godkänd vid XRF-mätning i ESS. 
4 Båtägaren intygar i BAS att båten inte kommer att målas med giftig 

bottenfärg och/eller blödande bottenfärg 
5 Efter mottagande av ägarens intyg enligt 3 och 4, uppdateras BAS av 

XRF- mätgruppen så att båten erhåller status ”Godkänd/Giftfri”. 
6 Båten registreras av XRF-mätgruppen i sektionen ”Sanerad/Godkänd 

botten” (medger sjösättning m m ”för evigt”) 
7 Båtägaren erhåller e-post, med ett intyg om att båten klassats som ”Giftfri”, 

som kvitto på att statusen ändrats. 
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Typfall 4 Båtar som aldrig har målats med bottenfärg och sjösätts i egen regi och inte 
har plats i sjön hos ESS 

 

Denna beskrivning hanterar arbetsgången för 
 Båtar som aldrig varit målade med bottenfärg och som sjösätts i egen regi (på 

ramp eller annat sätt) och som inte har bryggplats hos ESS 
Och avser 

 Ej bottenfärgsmålade båtar som registrerats i BAS före 2021-12-31 

 Ej bottenfärgsmålade tillkommande båtar i ESS båtpark efter 2022-01-01, p.g.a att: 
 medlem registrerar en tidigare befintlig (före 2022-01-01) men ej registrerad båt 
 medlem byter båt 
 medlem skaffar ytterligare båt 
 ny medlem i ESS som kommer till föreningen med en båt som tidigare inte ingått 

i ESS båtpark. 
Tillkommande båtar ska snarast registreras i BAS av ägaren, för att kunna sjösättas m m. 

 

1. Båtägaren intygar i BAS att båten är omålad. 
2. Båtägaren intygar i BAS att båten inte kommer att målas med giftig bottenfärg 

och/eller blödande bottenfärg och att båten inte sjösätts via ESS kran/slip och 
inte har bryggplats hos ESS. 

3. Efter mottagande av ägarens intyg enligt pkt 1 och 2, uppdateras BAS av 
XRF- mätgruppen så att båten erhåller status ”Godkänd/Rampbåt”. 

4. Båten registreras av XRF-mätgruppen i sektionen ”Sanerad/Godkänd 
botten Rampbåt” (medger inte sjösättning i ESS regi) 

5. Båtägaren erhåller e-post, med ett intyg om att båten klassats som 
”Godkänd Rampbåt”, som kvitto på att statusen ändrats. 

 

Typfall 5 Specialfall 
Specialfallet med båt som inte kan saneras, utan med goda skäl måste få ett undantag 
från reglerna. Särskild ansökan med hantering av styrelsen. 
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5  Definitioner 
Med ”giftig bottenfärg” förstås en färg/bemålning som vid mätning med 
godkända mätmetoder, överskrider de av tillsynsmyndigheter meddelade 
referensvärdena. 

 
Med ”bottenfärg med godkända nivåer” förstås en färg/bemålning som vid mätning med 
godkända mätmetoder, underskrider de av tillsynsmyndigheter meddelade referensvärdena. 

 
Med ”blödande bottenfärg” (ibland kallad för ytmjuk färg) förstås en båtbottenfärg som har 
s k upplöslig matrix till skillnad från en hård färg som har en oupplöslig matrix, vilket 
framgår av färgtillverkarnas produktblad för respektive färg. (kommentar: blödande färg 
”släpper” ytterst lätt från skrovet vid beröring/mekanisk påverkan) 

 

Med ESS ”båtpark” förstås medlemsägda båtar, registrerade i BAS, som nyttjar ESS 
resurser (sjösättning, bryggplatser) eller båtar ägda av organisationen ESS. 

 

Med ”XRF-mätning” förstås mätning enligt SBU regelverk och utförd av en av SBU 
utbildad och behörig mätningsförrättare. 

 
XRF, en förkortning av X-Ray Fluorescence eller röntgenfluorescensteknik, är en 
analysmetod för snabb detektion av tungmetaller. Det handhållna instrumentet skickar ut 
en röntgenstråle som joniserar materialet man mäter på, och kan på så sätt identifiera och 
kvantifiera metaller. Den joniserande strålningen innebär att strålningen slår ut elektroner 
ur atomer som den kolliderar med, vilket omvandlar atomerna till joner. (källa: båtmiljö.se) 
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6  Regler för sanering av båtbotten i egen regi 
 

I LOVA-beslutet föreskrivs villkor för hur en båtbotten ska saneras från giftig bottenfärg för 

att hanteras och kunna ingå i ESS båtpark. Båten ska heller inte ha blödande färg för att på 

sikt hanteras inom ESS båtpark. ESS förordar att båten saneras genom våtsandblästring 

inom ramen för vårt LOVA-delprojekt ”Blästring”. 

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: 

 Båten ska vara registrerad i BAS båtregister 

 Med utgångspunkt i kommunens inspektionsmeddelande tillämpar ESS de angivna 

referensvärdena för tenn 100 µgram och koppar 1000 µgram tills vidare för godkännande 

vid XRF-mätning. Blyhaltig färg ska inte förekomma på båtskrov. 

 Med ”XRF-mätning” förstås mätning enligt SBU regelverk och utförd av en av SBU utbildad 

och behörig mätningsförrättare. 

 ESS bekostar XRF-mätningar av båtar som registrerats i BAS före 2021-12-31. Om båten inte 

godkänns vid första mätningen står ESS även för nästkommande verifierande mätning (efter 

genomförd sanering), under förutsättning att den leder till godkända referensvärden. 

 Om båten har blödande färg ska den saneras och därefter XRF-mätas före ett godkännande 

 Om XRF-mätningen av båtbottenfärgen visar att den underskrider referensvärdena kan den 

godkännas utan att den behöver åtgärdas och inget saneringsbidrag utbetalas 

 Om XRF-mätningen av båtbottenfärgen visar att den överskrider referensvärdena kan den 

inte godkännas utan att den åtgärdats och därefter XRF-mäts igen. 

 

 Då båtägaren väljer att sanera i egen regi ska en ansökan göras till styrelsen och beslut om 

godkännande av metod och ev saneringsbidrag fattas innan arbetet får påbörjas. 

 Ett ansökningsformulär finns på ESS webb-sidor, på sidan ESS om LOVA. Klicka på länken där 

och fyll i ansökan och klicka sedan på sänd in-knappen. Du får en bekräftelse via e-post. 

 En ansökan kan även sändas med e-post till: giftfri@enkopingssegelsallskap.se Ansökan ska 

då innehålla uppgifter om: 

 Sökandes namn och medlemsnummer 

 Vilken båt det gäller (registrerad i BAS) 

 Båtens längd 

 Ev uppgift om XRF-protokoll och datum 

 Saneringsmetod och utrustning 

 Plats för planerad sanering 

 Skydd mot spridning av saneringsrester 

 Omhändertagande av avfall på plats 

 Transportör för farligt avfall 

 Mottagningsställe för avfallet 

 Efter att styrelsen godkänt metod för sanering och beslutat om ev saneringsbidrag skall en 

inspektion göras på plats av funktionär som styrelsen utser av att Länsstyrelsens villkor 

nedan kan följas och uppgifterna i ansökan stämmer innan arbetet får påbörjas. 

 ESS ska när som helst under saneringen kunna genomföra en inspektion av arbetet. 

mailto:giftfri@enkopingssegelsallskap.se
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 Eventuellt saneringsbidrag betalas till båtägaren om båten är registrerad före 2022. 

Beloppet prövas individuellt men kan aldrig överstiga 8000 kr. Som huvudregel gäller att 

saneringsbidrag ges med 600 kr för båtar < 8 m, 1200 kr för båtar 8-12 m och 1800 för båtar 

>12 m. 
 Eventuellt saneringsbidrag betalas till båtägaren efter sanering och godkänd verifierande 

XRF-mätning 

 

 Metoden för sanering ska följa Länsstyrelsens villkor för LOVA-bidraget. Om båtskrovet har 

en uppmätt tenn-, koppar- eller blyhalt som överstiger referensvärdena kan även ett mindre 

spill vid saneringsarbetet orsaka omfattande miljöskador eller hälsorisker. Därför ska färgen 

avlägsnas i enlighet med följande villkor: 

 Arbetet ska endast utföras av personal med yrkesutbildning i saneringsteknik. 

 Arbetet ska endast utföras inomhus och på ett sätt så att inga färgrester, damm eller 

andra saneringsrester sprids till omgivande luft, mark eller vatten. Byggnaden i vilken 

arbetet utförs ska vara helt innesluten med frånluftsventilation som försetts med 

partikelfilter av rätt dimensioner att fånga allt damm som saneringen genererar. 

Byggnaden i vilket arbetet utförs ska ha hårdgjorda golvytor och dammtäta innertak och 

ytterväggar. Ifall det finns avloppsbrunnar ska dessa alltid förses med partikelfilter i rätt 

dimensioner för att fånga upp allt damm och andra rester som saneringen genererar. 

 Lämplig personlig skyddsutrustning ska användas. 

 Allt damm och andra saneringsrester ska behandlas som farligt avfall och bortskaffas på 

ett sätt som inte strider mot lagar och regler. Godkänd transportör/mottagare för det 

farliga avfallet har kontaktats samt kommer omhänderta det miljöfarliga avfallet. 

 Arbetet avbryts omedelbart vid utsläpp, olycka eller om brister upptäcks i 

skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner. (Miljöförvaltningen kontaktas omgående, vid 

olyckor och utsläpp ska även räddningstjänst samt eventuellt kustbevakningen 

kontaktas.) 

 

 Villkor ovan kan frångås om sådan saneringsteknik används vilken innebär att damm och 

andra saneringsrester inte riskerar att spridas i miljön. Exempel på sådan saneringsteknik är 

vissa typer av våt- eller torrslipning med frånluft eller färgborttagningsmedel och skrapning. 

Dessa kan användas under förutsättning att tekniken är fullgod och att följande villkor följs: 

 Området ska kläs in så att det säkerställs att inga färgrester, damm eller andra 

saneringsrester sprids till omgivande luft, mark eller vatten. 

 Lämplig personlig skyddsutrustning ska användas. 

 Allt damm och andra saneringsrester ska behandlas som farligt avfall och bortskaffas på 

ett sätt som inte strider mot lagar och regler. Godkänd transportör/mottagare för det 

farliga avfallet har kontaktats samt kommer omhänderta det miljöfarliga avfallet. 

 Arbetet avbryts omedelbart vid utsläpp, olycka eller om brister upptäcks i 

skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner. (Miljöförvaltningen kontaktas omgående, vid 

olyckor och utsläpp ska även räddningstjänst samt eventuellt kustbevakningen 

kontaktas.) 
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7  Anvisningar rörande båtägarens rapportering i BAS 
 

BAS kommer att användas för båtägarens rapportering av ändringar av båtens status 
avseende bottenfärg. I BAS kommer också XRF-mätprotokoll, andra intyg om båtbotten att 
lagras så att både ESS och båtägaren har tillgång till dessa samt att de är arkiverade. Den i 
BAS angivna statusen för respektive båts bottenfärg kommer att styra över möjligheterna att 
boka sjösättning, i enlighet med ESS uppdaterade regelverk. Inledningsvis sätts alla båtars 
status till ”okänd”, och efterhand som båtarna mäts och eventuellt saneras, kommer 
statusen att ändras till ”Godkänd”. 

 
Det är därför viktigt att ESS medlemmar använder BAS för att följa upp och rapportera 
förändringar av sin båts status. 

 

I BAS (under ”Ändra mina uppgifter” – ”Båtuppgifter”) finns det 4 ”fält” där medlemmen ska 
rapportera och samtidigt intyga förändringar av status. (på sidan 14 och framåt beskrivs 
detta i detalj) 

 
 

Fält 1 
Text: Båten är godkänd vid XRF-mätning i ESS regi (dat= mätdatum) 

 

Fält 2 
Text: Jag har lämnat in handlingar från extern part som visar att båten är godkänd vid XRF- 
mätning (dat= rapporteringsdatum) 

 
Fält 3 
Text: Jag försäkrar att båten aldrig varit målad med bottenfärg och att jag ej sjösätter/har 
bryggplats via ESS (dat = rapporteringsdatum) 

 

Fält 4 
Text: Jag intygar att båten är och kommer att vara fri från giftig färg/blödande bottenfärg 
(dat= rapporteringsdatum) 
Underförstått: Intygandet gäller så länge intygande medlem äger båten och den ingår i ESS båtpark. 
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För att båt ska bli klassad som godkänd för att nyttja ESS resurser krävs båtägarens intyg på 
ett av fälten 1 till 3, samt för samtliga båtar också fält 4. 
OBS att ett osant intygande av båtens bottenfärgsstatus är en allvarlig överträdelse mot ESS 
generella regler och stadgar. 

Nedan följer 13 exempel på hur olika båtar; målade, omålade, sanerade, osanerade bör 
rapportera ändrad status i de olika fälten: 

Avsnitt 1: Båtar som ingår i ESS båtpark 2021-12-31 

Grupp 1: Båtar som inte har behövts saneras 

A) Båt som aldrig har målats och där ägaren intygar att båten är omålad och att den inte
kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg. Gäller båtar
som ej sjösätts i ESS regi eller har bryggplats hos ESS
Använd BAS intygsruta 3+4

B) Båt som aldrig har målats, som sjösätts i ESS regi och/eller har bryggplats hos ESS,
och som har XRF-mätts av ESS med godkänt resultat. Ägaren intygar att båten inte
kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 1+4

C) Båt som är bottenmålad och som har XRF-mätts av ESS med godkänt resultat och där
ägaren intygar att båten inte kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller
blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 1+4

Grupp 2: Båtar som har sanerats 
D) Båt som är bottenmålad och som har XRF-mätts med resultat ”icke godkänd” och

därefter sanerats i ESS regi och XRF-mätts igen av ESS med godkänt resultat och där
ägaren intygar att båten inte kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller
blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 1+4

E) Båt som sanerats i ägarens regi (ej genom ESS) och därefter XRF-mätts av ESS med
godkänt resultat och där ägaren intygar att båten inte kommer att målas med giftig
bottenfärg och/eller blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 1+4
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F) Båt som sanerats i ägarens regi (ej genom ESS) och därefter XRF-mätts i ägarens regi
med godkänt resultat och där ägaren intygar att båten inte kommer att målas med
giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 2+4

Avsnitt 2: Nya/Tillkommande båtar från och med 2022 

Grupp 1: Båtar som inte har sanerats och inte behöver saneras, alternativt redan sanerats 
före ägarbyte 

G) Ny båt i föreningen där ESS medlem/nya ägaren lämnar intyg från tidigare ägare om
genomförd XRF-mätning med godkänt resultat och där nya ägaren intygar att båten
inte kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 2+4

H) Ny båt i föreningen som är bottenmålad och som har XRF-mätts av ESS med godkänt
resultat och där ägaren intygar att båten inte kommer att målas med giftig
bottenfärg och/eller blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 1+4

I) Båt som aldrig har målats och där ägaren intygar att båten är omålad och att den inte
kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg. Gäller båtar
som ej sjösätts i ESS regi eller har bryggplats hos ESS
Använd BAS intygsruta 3+4

J) Båt som aldrig har målats, som sjösätts i ESS regi och/eller har bryggplats hos ESS,
och som har XRF-mätts av ESS med godkänt resultat. Ägaren intygar att båten inte
kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 1+4

Grupp 2: Båtar som har sanerats (samtliga tillkommande båtar från och med 2022 saneras i 
ägarens regi/på ägarens bekostnad och utan bidrag från ESS) 

K) Ny båt i föreningen som sanerats i ägarens regi (ej genom ESS) och därefter XRF- 
mätts av ESS med godkänt resultat och där ägaren intygar att båten inte kommer att
målas med giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg.
Använd BAS intygsrutor 1+4

L) Ny båt i föreningen som sanerats i ägarens regi (ej genom ESS) och därefter XRF- 
mätts i ägarens regi med godkänt resultat och där ägaren intygar att båten inte
kommer att målas med giftig bottenfärg och/eller blödande bottenfärg
Använd BAS intygsrutor 2+4
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Avsnitt 3: Specialfall 

M) Specialfallet med båt som inte kan saneras, utan med goda skäl måste få ett
undantag från reglerna. Särskild ansökan med hantering av styrelsen.
Använd inte BAS, skriv e-post till giftfri@enkopingssegelsallskap.se och ange skälen
till önskemålet.

mailto:giftfri@enkopingssegelsallskap.se
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8  Manual:Rapportera ändrad status avseende din båts bottenfärg 
Logga in i BAS, med inloggningsuppgifter som har sänts ut tidigare, men om du saknar dessa 
så kan du få nya genom att beställa lösenordsåterställning, se nedan under inloggning. 

Inloggning: Gå till www.bas.batunionen.se skriv in ditt användarnamn och lösenord eller 
begär lösenordsåterställning. 

På din medlemssida (första sidan efter inloggning) kan du göra flera val: 

 Läsa dokument som du är behörig att ladda ner och läsa (genom att ladda ner
dokumentet som pdf-fil)

 Läsa de uppgifter som ESS lagrat om dig och din båt

 Ändra dina uppgifter, adress, telefonnummer, e-postadress, samt föra in och ändra
uppgifter om din båt.

http://www.bas.batunionen.se/
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Börja med att klicka på alternativ 2 ”BAS-K Enköpings Segelsällskap” 

När du valt ”BAS-K Enköpings Segelsällskap”, ser sidan ut så här: 

Välj menyn ”Båtar” uppe till höger, då kommer du till en sida med uppgifter om din båt. 

Här kan du INTE ändra uppgifter, utan bara se samtliga uppgifter som finns om din båt. 
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Här syns de uppgifter som registrerats för din båt. OBS du har bara läsrättigheter i denna vy. 
Inledningsvis klassas alla båtar som fanns i BAS senast 2021-12-31, som ”Bottenfärgsstatus 
Okänd, Ej Godkänd”. Efterhand som båtar sanerats och/eller XRF-mätts med godkänt 
resultat, kommer statusen att ändras till ”XRF-mätt, Godkänd”. 

Utgående från båtarnas status och ESS regelverk kommer möjligheten att boka sjösättning 
att styras, så att endast de båtar som enligt ESS Regelverk ska kunna sjösättas ett visst år, 
blir möjliga att boka sjösättningstid för. 

Ändra dina uppgifter i BAS 
För att ändra uppgifter om dig eller din båt, backa till första sidan du kom till efter 
inloggningen. 

Välj där alternativ 3 ”Ändra mina uppgifter” 

Du ska nu se en sida med dina kontaktuppgifter och dina båtuppgifter, enligt nedanstående 
exempelbild 
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Välj där ”Redigera” i rutan för Båtuppgifter, för att ändra uppgifter om båten. 

I den vänstra delen, fyller du i uppgifter om båten. Det är en stark rekommendation att fylla i 
så detaljerat som möjligt. 

OBS i rutan ”Fabrikat” står ibland ett tecken ( * ) som en markör, * det är en 
teknisk sak i BAS, när du fyller i ”Fabrikat” ta då bort tecknet * , innan du skriver dit din båts 
fabrikat. 

I den högra delen ska du som båtägare göra din rapportering av förändringar av båtens 
bottenfärgsstatus. 
Skriv in aktuella datum i fälten i ett av fälten 1-3 samt alltid i fält 4. 
Datumet som ska fyllas i avser den dag du sänder in rapporten utom i fält 1 som avser XRF- 
mätprotokollets datum. 

En ”lyckad” registrering/förändring syns direkt hos medlem enligt följande bild: 
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När ESS behandlat och godkänt underlagen som styrker att båten är fri från giftig bottenfärg 
och/eller blödande bottenfärg kommer det att synas på följande sätt: 
1) Biocidstatus ändras till ”Godkänd”, samt i rutan ”Anmärkning” redovisas vilka handlingar
och ägarintyg som godkännandet baseras på.

2) Det kommer att finnas ett eller två dokument i din ”dokumentlista”

 En kopia av XRF-mätprotokoll i förekommande fall
 Ett ”intyg” från ESS på att båten klassats som ”Godkänd”. Denna kvittens

kommer också att sändas via e-post till dig. Denna kan användas för
exempelvis båtbottenbortstvätt, för att intyga att aktuell båt är fri från giftig
bottenfärg och/eller blödande bottenfärg.
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Mätprotokoll Kvittens/intyg 

ESS undersöker hur ett elektroniskt bevis skulle kunna skapas och distribueras. 


