
Hej! 
Nu kan Österhaninge båtklubb erbjuda mätning av våra bryggplatsinnehavares båtbottnar, 
enligt nedan. 
 

Erbjudande om mätning 
Nu erbjuder vi er, som är intresserade och, som har bryggplats i Askvik, mätning av er 
båtbotten. Mätningen kommer att ske mellan 17/11 och 21/11 och båtägaren behöver inte 
vara med. 
Anmälan görs med mejl till hakan@hakana.se, senast 15/11-21. Ange: 

• Ägare: 

• Mobilnummer: 

• Båttyp: 

• Båtens namn: 

• ID-nummer (ex. skrovnr, båtregisternr, segelnr): 

• Andra kännetecken(ex skrovfärg): 

• Byggår: 

• Byggmaterial plast, trä etc: (Om din båt är byggd av annat material än plast. Ring mig 
innan du anmäler dig så får vi prata om det.) 

• Var båten står: 
Du måste ange var båten står så jag kan hitta den vid mätningen. 
Ex 1. "Hamnplan, från vägen, högra raden tredje båten." 
Ex 2. "Efter vägen till klubben, sjunde båten, söder ifrån." 
Båten måste vara märkt med namnbricka (höger bak). Om du inte har namnbricka, skriv ditt 
namn på vaggans/bockarnas styrbords akterdel. 
Avgiften (250:-) betalas, samtidigt som anmälan, med Swish till 0705936195 (Håkan 
Andersson) eller med bankgirobetalning till konto 5391-3034. Märk betalningen ”TBT 
mätning”. Ingen mätning kommer att genomföras på båt där ägaren inte betalt avgiften i 
förskott. 
 

Vem bör mäta? 
Det är förbjudet sedan 1989 att använda båtbottenfärger som innehåller TBT i samtliga våra 
vatten. Sedan dess finns inte sådana bottenfärger i handeln. Förbudet är utformat så, att 
man, om man inte vet om TBT förekommer på ens båtbotten, är skyldig att ta reda på det. 
Du bör mäta botten om: 

• din båt är satt i drift före 1996 (SBUs rekommendation), och 

• du inte vet att den är sanerad, och 

• du eller tidigare ägare inte åtgärdat skrovet för böldpest 
eller 

• du är intresserad av att veta vilka metaller som dina bottenfärger innehåller 
 

Hur går det till? 
För att få så tillförlitliga mätvärden som möjligt mäter vi på åtta olika ställen på varje  båt, tre 
på styrbordssidan, tre på babordssidan och två på aktern. Det är sedan medelvärdet som 
”avgör” resultatet för båten. 
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Vi mäter metallerna koppar, zink, tenn och bly och svaret ges som mikrogram per 
kvadratcentimeter. Resultaten redovisas i en samlingsrapport för alla mätta båtar 
(anonymiserat).  
 Mätningen utförs av klubbens mätningsförrättare (dvs mig), som är utsedd av klubbens 
styrelse, och utbildad av SBU (Svenska Båtunionen). Instrument och metod är utvecklad av 
SBU. 
Vid mättillfället kommer alla båtar som mäts vara märkta med ett unikt nummer på styrbord 
akterstötta eller på styrbords aktre del av vaggan. Detta nummer kommer jag att tilldela 
båtägarna efter att anmälan gjorts. Detta identitetsnummer kommer vi att använda i vår 
rapport, så att inga namn rapporteras utan bara ett nummer. Klubben kan sedan koppla ihop 
det med respektive båtägare. Mätningen kostar 250:- och varje båtägare står för sin egen 
kostnad, men du behöver alltså inte vara med själv. 
Enskilda mätprotokoll utfärdas för varje båt. De skrivs efter SBUs mall och båtägaren får ett 
protokoll där resultatet för varje metall på varje enskild mätplats presenteras. 

Frågor? Mejla mig, eller ring. 
 

/Håkan Andersson 

Sekreterare 
Tel. 070-593 61 95 
Mail. hakan@hakana.se 
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