Bra att veta om miljöreglerna på Stora Hundudden
Nu gällande miljöpolicy med rekommendationer återfinns på vår hemsida men dessa skall –
efter anmärkningar och ålägganden i juni 2018 från Miljöförvaltningen i Stockholms stad –
revideras under hösten 2018 och följande gäller för framtiden.
Samtliga båtar på varvet skall vara sanerade från eventuell TBT-färg till år 2021.
Samtliga båtar på varvet målade med biocidfärg skall vara sanerade till år 2023.
Ingen högtryckstvätt får äga rum på varvsområdet om bottenfärgen innehåller TBT eller
biocider. Tvätt får ske med hink och svamp samt eventuellt skrapning med fönsterskarpa eller
dylik om det behövs. Giftfria båtar kan tvättas med högtryck om än inte i samband med
upptagning. Vissa båtar – beroende på båtbottenfärgens beskaffenhet – kan, till reducerat pris
(20 %) om man ligger på Hundudden, tvätta båten på BoatWasher (www.boatwasher.se).
Angående TBT – det är högre risk att båten varit målad med TBT-färg om den är äldre än
1993 och ingen risk om båten är nyare än 2008. Varvsföreningen skall överväga hur båtägare
bäst skall kunna få hjälp med att ta prov för att utröna om båtbotten är målad med TBT-färg.
Angående biocidfärger finns det fortfarande några som kemikalieinspektionen godkänner och
av dem har varvsföreningen hitintills accepterat de hårda, men detta till trots avråder
miljöförvaltningen från användning av dylika färger på grund av den miljöskada färgen
förorsakar både på land och i vatten.
Vid allt framtida arbete med att rengöra båtbotten med hjälp av skrapning, slipning eller
blästring skall marken under båten och båtens sidor täckas för att undvika läckage. Avfallet
skall lämnas i miljöstationen. Det kommer också att ställas krav på att båtägarna använder
skyddsutrustning vid underhållsarbeten.
Ytterligare information om varvsföreningens reviderade miljöpolicy och eventuella åtgärder
för att leva upp till miljöförvaltningens krav kommer att publiceras och spridas under hösten
2018.
Miljöansvarig på varvet är Anna-Lena Järvstrand och hon nås på miljo@hundudden.se

-----------------------------------

Information om hanteringen av dina personuppgifter – apropå GDPR

I varvsföreningens köregister finns redan eller kommer att registreras uppgifter om båtägares
namn, postadress, telefonnummer och e-postadress samt uppgifter om den båt som är aktuell
för en eller annan plats på Hundudden. Uppgifterna är nödvändiga att registrera för att
båtägare i framtiden ska kunna ingå ett avtal med varvsföreningen. Se vidare den GDPRinformation som finns på varvsföreningens hemsida www.hundudden.se

