Angående eventuell TBT bottenfärg på båtar i ÖBKs hamn.
Det är kommunen som är ansvarig tillsynsmyndighet för användandet och hanteringen av
båtbottenfärger. Om man använder en färg i strid mot gällande villkor, begår man ett miljöbrott som
kan få rättsliga påföljder.
Kommunen ålägger båtklubbarna att visa att medlemmarna inte använder otillåten båtbottenfärg.
Sedan 1989 har båtbottenfärger som innehåller TBT (TriButylTenn) varit förbjudna på fritidsbåtar.
Ansvaret för att båten är fri från TBT är båtägarens. Det finns inga undantag.
Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska
fartyg, oavsett storlek och trafik.
Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls
förekomma på skroven. Emellertid hittar man fortfarande båtar med gamla färglager som läcker ut
giftet mer än 20 år efter att det målats på.
Båtar med målade med bottenfärger som innehåller TBT får inte finnas i sjön!
Det finns krav på att färg, som innehåller TBT, måste avlägsnas, eller inneslutas med en speciell
spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. Detta gäller även om färgen som innehöll TBT
målades på innan förbudet kom. I nuläget är det oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar
verkligen är effektiva mot TBT-läckage.
Det ankommer på ÖBK att garantera, att båtar som ligger i vår hamn är fria från TBT. Det kravet har vi
från Haninge Kommun.
För att undvika förelägganden från Kommunen, eller krav på att alla båtbottnar skall mätas för att
konstatera eventuell förekomst av TBT, så har styrelsen beslutat att varje båtägare med båtplats i vår
hamn, skall inkomma med en försäkran angående bottenfärgen på egen båt avseende bottenfärgens
eventuella innehåll av TBT.
ÖBK har krav från Haninge Kommun att visa att båtarna i vår hamn inte är målade med bottenfärger
som innehåller TBT alternativt att de är målade med godkänd spärrskyddsfärg som hindrar TBTläckage.
Därför har årsmötet 2019 givit styrelsen för ÖBK i uppdrag att få bort TBT från våra båtar. Som ett
första steg har styrelsen beslutat att kartlägga eventuell förekomst av bottenfärg innehållande TBT på
båtskroven.
Samtliga medlemmar måste därför besvara denna försäkran, oavsett årsmodell på båten och oavsett
vilken bottenfärg båten har målats med av den nuvarande båtägaren.
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