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Checklista avseende sanering av båtbottnar 

Båtplatsinnehavare namn Båtplats nummer: Båt som har sanerats/omålad

Kontaktpersonens namn samt 
telefonnummer 

Datum för sanering/skrov omålad Företag som ansvarar för 
sanering (om inget företag, skriv ”på 
egen hand”) 

1. Information
Denna checklista skall fyllas i och lämnas till Nockebyhovs båtklubb. Det är mycket viktigt 
att samtliga säkerhetsrutiner och åtgärder i listan vidtas för att skydda människor samt 
miljön.  
Observera att det är av mycket stor vikt att använda lämplig skyddsutrustning vid sanering 
på egen hand. Andningsskydd (av rätt klass), skyddskläder, handskar, skyddsglasögon samt 
skyddsskor ska användas. 

Saneringsmetod 

□ Blästring □ Slipning □ Skrapning       □ Annan metod:____________________

Miljöskydd och farligt avfall 

□Marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden där det finns risk för
spridning och läckage) har täckts och är täta.

□ Det farliga avfallet ska tas omhand av en godkänd transportör/mottagare för farligt
avfall. (Det kan vara enklast att låta denna del ingå i det avtal om sanering som har ingåtts.)

□ 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.)

_____________________ 
Ort och datum 

_________________ 
Underskrift 

Nockebyhovs båtklubb
Checklista samt Intyg 

Skannas och skickas till: info@nockebyhovsbatklubb.se 
Skall vara båtklubben tillhanda snarast men senast före 
fördelning av båtplatser 31/3 2021 

Intygar härmed att ovanstående båt är fri från biocider


	Checklista inför sanering av båtbottnar
	Saneringsmetod
	□ Blästring □ Slipning □ Skrapning       □ Annan metod:____________________
	Miljöskydd och farligt avfall


	Adress Närmaste gatuadress: 
	Antal båtar som ska saneras: 
	Kontaktpersonens namn samt telefonnummer: 
	Datum för sanering: 
	Företag som ansvarar för sanering om inget företag skriv på egen hand: 
	Blästring: Off
	Slipning: Off
	Skrapning: Off
	Annan metod: Off
	undefined: 
	Det farliga avfallet ska tas omhand av en godkänd transportörmottagare för farligt: Off
	Arbetet avbryts omedelbart vid utsläpp olycka eller om brister upptäcks i skyddsåtgärder: Off
	Ort och datum: 
	Kontaktperson: 
	Båtklubbens namn: 
	Marken under båten sidorna runt båten och eventuellt tak områden där det finns risk för: Off


