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Projekt giftfria båtbottnar

På flera platser i Kalmarsund, liksom många andra platser i Östersjön, har
det uppmätts förhöjda halter tributyltenn (TBT). TBT är ett mycket giftigt
och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer.

Den största källan till de höga halterna TBT är äldre båtbottenfärger. Färger
innehållande TBT har varit förbjudna sedan 1989 men kan finnas kvar
under nyare färglager och läcker då ut vid behandling, underhåll och
sjösättning av målade båtar.

Under 2019 och 2020 genomförde vi mätningar på omkring 400 båtbottnar i
kommunen. Av dessa hade ungefär 25 procent förhöjda halter av
tributyltenn (TBT). Därför genomför vi nu ett projekt för att minska antalet
båtbottnar som läcker giftiga ämnen till vattnet.

Därför får du detta brev
Du får detta brev eftersom du ännu inte mätt halten av TBT på din
båtbotten. Har du redan fått informationen kan du bortse från detta brev. Därför
vill vi informera dig om att vi under perioden 1-4 maj 2021 kommer att
erbjuda gratis mätningar. Vi har inga fler mätningar inplanerade efter detta
tillfälle så missa inte chansen att få ett gratis mätprotokoll.

Du kan läsa mer på transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se

Borsttvätt på plats 2021
Som en insats i projektet ”Giftfria båtbottnar” installerar vi en borsttvätt
centralt i Kalmar. Ambitionen är att den ska vara på plats till midsommar
2021. När skrovet borstas i borsttvätten två till tre gånger per år försvinner
påväxten och det behövs ingen bottenmålning. Hur ofta du behöver borsta
skrovet beror på hur länge din båt ligger i sjön.

För att få använda borsttvätten krävs att du har ett godkänt mätprotokoll
som visar att du inte har för höga halter av TBT i din båtbottenfärg. Om din
båt är tillverkad efter 1995 behöver du inte ha ett godkänt mätprotokoll för
att få använda borsttvätten.
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Nya krav 2025
Från och med 2025 kommer vi att ställa krav på att samtliga båtägare som
hyr eller arrenderar bryggplats i Kalmar kommun ska kunna uppvisa ett
mätprotokoll där tennhalten inte får överstiga 100 mikrogram/cm2 som
medelvärde. Alternativt måste du kunna visa att båten är byggd efter 1995,
eftersom vi konstaterat att samtliga båtar med för höga mätvärden var
byggda tidigare än så.

Under hösten 2020 erbjöd vi gratis mätningar på T-bryggan (Stensö), Drag,
Revsudden och Kullö. För att alla ska ha möjlighet att få ett mätprotokoll
kommer vi att upprepa mätningarna 1 till 4 maj i år. Vi har inga fler
mättillfällen inplanerade därefter.

Tider för gratis mätning
Observera att båten måste ligga på land för att den ska kunna mätas.

Lördag 1/5
09.00 – 10.00 Ljungnäs
10.30 – 11.00 Revsuddens hamn
11.30 – 12.00 (cirkatid) Drag
14.00 – 15.00 Stensö T-bryggan (upplag C vid bryggorna C och D).

15.00 – 17.00 Lindö, Jutebron, Ängö och Kullö. Vi kommer att mäta alla
båtar som ligger på land. Om du inte kan vara på plats, märk din båt med:

● ditt namn och Mobilnummer
● båttyp
● båtens tillverkningsår
● skrovnummer/segelnummer eller annan id-märkning. Om båten

saknar id-märkning kan du istället själv märka den med tre
bokstäver och två siffror (ex. ABC 85). Ta sedan en tydlig bild på
båten när den ligger i vattnet eller står upprätt på land så att det
syns att bilden visar just denna båt.
(Bilden kan sedan läggas in i mätprotokollet)

Söndag 2/5
09.00 – 10.00 Ekenäs
11.00 – 12.00 Stensö T-bryggan (Upplag C vid bryggorna C och D).

Måndag 3/5
17.00 – cirka 18.00 Ekenäs. Tidsbokning krävs!
Om inga tider bokas åker vi inte till Ekenäs och gör mätningar.
19.00 – 20.00 Ljungnäs. Tidsbokning krävs!
Om inga tider bokas åker vi inte till Ljungnäs och gör mätningar.

Tisdag 4/5
Om ovanstående tider inte alls fungerar för dig kan du boka tid denna dag.
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Tidsbokning
Bokning av tid för mätning kan göras på vardagar klockan 07.30 – 16.00.
Ring kommunens kontaktcenter på 0480-45 00 00 och fråga efter Ingemar
Gustafsson eller skicka e-post till ingemar.gustafsson_1@kalmar.se

Kontaktuppgifter mätningsutförande
Om du har frågor om mätningen under mätningsdagarna 1-4 maj kan du
även kontakta
Britta Eklund, 073 – 660 00 11, e-post britta@happyboat.se

Kontakta oss
Har du praktiska frågor och funderingar gällande mätningar kontakta
Ingemar Gustafsson genom kommunens kontaktcenter på 0480- 45 00 00
eller ingemar.gustafsson_1@kalmar.se

Med vänliga hälsningar

Staffan Johnson Madeleine André
Verksamhetschef miljö Produktionschef, Serviceförvaltningen


