Angående förekomsten av TBT färg på båtar i ÖBKs hamn.
Det är Haninge Kommun, genom Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF), som är
ansvarig tillsynsmyndighet för användandet och hanteringen av båtbottenfärger. Sedan 2008 gäller
totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg oavsett storlek
och trafik. Det finns krav på att färger som innehåller TBT måste avlägsnas eller inneslutas med en
spärrfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar
är verksamma mot TBT. Ansvaret för att båten är fri från TBT är båtägarens. Det finns inga undantag.
Det ankommer på ÖBK att garantera att de båtar som ligger i vår hamn är fria från TBT. Det kravet
har vi från Haninge Kommun. Styrelsen har beslutat att varje båtägare skall inkomma med en
försäkran att dess bottenfärg inte innehåller TBT. Detta för att undvika förlägganden, eventuella
viten eller krav från kommunen att mäta alla båtbottnar i vår hamn.
Denna försäkran är obligatorisk. Lämnas inte försäkran in kan båtplatsen komma att förverkas.

Försäkran
Skicka blanketten till Österhaninge Båtklubb, Box 3030 136 03 HANINGE, undertecknad, senast
2019-04-01. Det går också̊ bra att skanna in eller ta ett foto på̊ ditt underskrivna svar och maila det
till hakan@hakana.se eller lägga den direkt i lådan i klubbhuset.

Namn: __________________________________
Båtmodell: _______________________________ Årsmodell: _______
Kryssa

ETT av nedanstående alternativ:
1. Jag vet att min båt är målad med bottenfärg innehållandes TBT
Vilken åtgärd tänker du vidta för att sanera båten från TBT?
________________________________________________________________
2. Jag vet inte om min båt är målad med bottenfärg innehållandes TBT
o Jag är intresserad av att mäta min båt avseende förekomsten av TBT.
Vilken åtgärd tänker du vidta om du inte avser att mäta båtbotten?
________________________________________________________________
3. Jag VET att min båt INTE är målad med bottenfärg innehållande TBT
HUR vet du att bottenfärgen inte innehåller TBT?
________________________________________________________________
4. Jag har målat min båt med spärrskyddsfärg för att förhindra TBT läckage.
Vilken färg?____________________________________________________________

___________________________________
Ort och datum:

__________________________________
Underskrift:

__________________________________
Namnförtydligande:

