ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR
BORTTAGNING AV BIOCIDFÄRG
2019

Malmö stad

Miljöförvaltningen

Information om bidraget
För att påskynda processen med att få fritidsbåtar fria från biocidfärger vill Malmö stad ge båtägare ett bidrag om de avlägsnar
biocidfärger från sina båtbottnar och att de därefter använder sig av mekanisk rengöring för att ta bort påväxt. Bidraget har
gjorts möjligt genom att Malmö stad har beviljats LOVA-bidrag från Länsstyrelsen Skåne. Bidraget beräknas räcka till cirka 160
fritidsbåtar och ansökningar kommer att behandlas i den ordning som de inkommer till miljöförvaltningen i Malmö stad. Det är
endast privatpersoner som kan erhålla bidraget. Bidraget betalas ut efter att behandlingen är genomförd. Bidraget får inte
överstiga 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Bidraget per båt är maximalt 7 000 kronor inklusive moms.
Blanketten ska skickas in senast fyra veckor innan planerad behandling påbörjas.
Under perioden 1 juni – 15 augusti kommer inga ansökningar att behandlas.
Förutsättningar för att få ansöka
•
Båten som bidraget avses användas för måste vara en fritidsbåt.
•
Båtägaren måste vara medlem i en båtklubb i Malmö kommun och får inte vara en juridisk person.
•
Båten som bidraget avses användas för måste ha hemmahamn i Malmö kommun.
Någon av följande metoder ska användas
•
Skrapa bort färgen med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa.
•
Slipa bort färgen, antingen genom torrslipning eller våtslipning.
•
Blästra bort färgen.
Efterbehandlingar av skrovet såsom till exempel epoxibehandling får inkluderas i kostnaderna.
Förutsättningar för att bidraget ska betalas ut
•
Färgborttagningen ska utföras av ett företag som innehar F-skattesedel.
•
Företaget ska följa de regler och förordningar som finns för färgborttagning enligt miljöbalken.
•
Om blästring av båten sker i ett mobilt uppbyggt tält ska tältet vara helt tätt och blästringen ska godkännas
av fastighetsägaren och hamnen.
•
Om företaget blästrar mer än 500 m2 (vid samma hamn eller totalt per år ska företaget i förväg ha gjort en
anmälan om sin verksamhet till Miljöförvaltningen enligt miljöprövningsförordningen.
•
Bidrag betalas endast ut mot uppvisande av kvitto på behandlingen där det tydligt framgår vilken tjänst som
har utförts och av vilket företag.
•
Om behandlingen utförs på mark som hamnen ansvarar för måste vald utförare, innan behandlingen
påbörjas, godkännas av hamnen.
•
Avfall från behandlingen (färgrester med mera) ska omhändertas som miljöfarligt avfall. Inget avfall från
färgborttagningen får hamna på marken.
•
Miljöförvaltningen ska informeras om när och var båten kommer att rengöras från färg och efterbehandlas.
•
Ett antal stickprovskontroller kommer att utföras efter färgborttagning och efterföljande behandling för att
säkerställa att alla rester av biocider avlägsnats. Bidrag kommer inte betalas ut om det kvarstår rester av
biocidfärg vid provtagning. Vid provtagning måste miljöförvaltningen meddelas var båten står.
Stickprovskontroller ska kunna genomföras inom Malmös kommungräns. Båten ska ställas till förfogande för
detta ändamål.
•
Foton ska tas på båtskrovet före och efter behandlingen, och ska skickas till miljöförvaltningen i Malmö stad.
De ska tydligt visa att gamla färglager har tagits bort på undersidan av skrovet.
•
Efter behandlingen ska mekanisk rengöring för avlägsnade av påväxt användas. Båten får efter
färgborttagningen ej målas med biocidfärger.
SÖKANDEN
Namn

Personnummer

Telefon

E-postadress

Adress

Postnummer och postort
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Båtens namn

Båtens modell

Utförare av behandlingen samt plats och datum för behandling

Utföraren är godkänd av hamnen för det fall att behandlingen kommer att utföras på
hamnens mark

☐Ja
Båtens tillverkningsår

Metod

Båtens storlek (längd och bredd i meter)

Efterbehandling

Skrapning ☐
Epoxi

☐

Slipning ☐

Blästring ☐

Annan efterbehandling (ange vilken)

Är medlem i följande båtklubb

Kontonummer (det konto dit bidraget betalas ut)

Medlemsnummer (eller motsvarande) hos båtklubben

Eventuell övrig information

☐

Underskrift av sökande

Ansökan skickas till Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö.
Märk kuvertet med Bidrag för borttagning av biocidfärg.
Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på
malmo.se/personuppgifter.
.
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