SUNDBYBERGS BÅTKLUBBS MILJÖPOLICY

MILJÖPOLICY
Sundbybergs båtklubb (SBK) är en allmännyttig ideell förening som har som mål
att lokalt främja båtlivet samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet
måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark,
luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.
Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Bällsta ån i Mälaren gör att SBK och
dess medlemmar har en hög ambitionsnivå avseende miljöförbättrande
åtgärder.
Vid årsmöte fastställs årligen rullande treårsplaner för avfallshantering och
handlingsplan för miljön.
SBK och dess medlemmar ska:
1. Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår
verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande,
framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben
tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
2. Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter
som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid
båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
3. Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att SBK:s
ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
SBK:s miljöpolicy, avfallsplan och handlingsplan ska granskas årligen av
styrelsen och därefter fastställas vid ordinarie årsmöte.
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HANDLINGSPLAN FÖR SUNDBYBERGS BÅTKLUBB
SBK ambitioner och mål är att vara aktiva och skapa en handlingsplan för att
informera, verkställa och involvera alla medlemmar i båtklubbens miljöarbete
och tänkande.
Klubbens handlingsplan har som syfte att ge medlemmarna en gemensam
målsättning och handlingsplanen skall vara en riktlinje för klubbens
miljöarbete. Handlingsplanen är ett levande dokument som skall förändras i
takt med att ny kunskap, nya produkter och nya möjligheter att minska
miljöpåverkan blir kända och praktiskt användbara. Årsmötet fastställer
miljöplanen, nytt beslut fattas varje år, i den mån planens innehåll förändras.
Gällande plan se sidan 9.
Varje medlem i SBK ska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Följa den miljöpolicy som båtklubben har tagit fram.
Följa miljölagstiftningen och de miljöregler som gäller.
Följa avfallsplanen och sortera avfallet enligt den samma.
Agera enligt instruktion om olyckan är framme.
Att via hemsidan hålla sig informerad om vilka regler som gäller
Delar sina personliga erfarenheter och kunskaper för en bättre miljö.
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SUNDBYBERGS BÅTKLUBBS MILJÖPOLICY
MILJÖREGLER
SBKs medlemmar rekommenderas använda de mest miljövänliga produkterna
vid underhåll och drift av båten
Endast båtbottenfärger godkända av myndigheter får användas. Information
om båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida. Se kortlista
nyttiga länkar.
Glykol, spillolja och bensin/diesel lösningsmedel får EJ tömmas på marken eller
i vattnet! Uppsamling av miljöfarliga ämnen måste ske och tömning ska göras
på miljöstation.
Tankning eller arbete med drivmedel FÅR EJ ske i hamn eller från bryggan. Då
läckage i ån och brandrisk föreligger.
Starka och giftiga rengöringsmedel får inte användas.
Vid borttagning av bottenfärg ska hela den underliggande marken skyddas med
presenning som är tejpad vid ev. skarvar. Huvudmetoden skall vara att använda
färgborttagningsmedel och skrapa. Slipning får endast förekomma för att
förbereda ytan för målning med epoxifärg. Vid sådan slipning skall slipmaskinen
vara kopplad till en professionell dammsugare för att samla upp slipdammet.
Samtliga medlemmar i SBK ska:
1. Följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan
klubben tagit fram.
2. Verka för en god avfallshantering enligt klubbens regler.
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SUNDBYBERGS BÅTKLUBBS MILJÖPOLICY
AVFALLSPLAN
Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet!
Uppsamling måste ske och tömning ska göras på miljöstation. Under nyttiga
länkar finns adresser till återvinningscentraler.
Ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar infördes den 1 april
2015
Utnyttja sugtömning vid de mottagningsstationer som finns.
Karta för tömningsstationer: Se kortlista nyttiga länkar, Transportstyrelsen –
Tömningsstationer.
Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten omhändertas och
transporteras bort av medlem. Vid bortskrapning av bottenfärg ska
underliggande mark täckas och uppsamlade färgrester tas hand om så som
miljöfarligt avfall och lämnas till miljöstationen av respektive medlem. Vid
slipning skall slipmaskin kopplad till dammsugare användas. Uppsamlade
sliprester i dammsugaren skall behandlas som miljöfarligt avfall och
transporteras till miljöstation av respektive medlem.
Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda
marken från eventuella bränsle- och oljespill.

AVFALLSHANTERING
Typ av avfall

Deponeras i

Olja, bensin, diesel

Särskild tunna i klubbens
Miljöcontainer på
miljöstation för farligt avfall. planen intill verkstad
och grind för bil infart.
Särskilt tråg i klubbens
Miljöcontainer på
miljöstation för farligt avfall. planen intill verkstad
och grind för .
Särskilt fat i klubbens
Miljöcontainer på
miljöstation för farligt avfall. planen intill verkstad
och grind för .
Omhändertas och
Enligt medlems egen
transporteras bort av
försorg.
medlem.
Omhändertas och
Enligt medlems egen
transporteras bort av
försorg.
medlem.

Oljefilter

Glykol

Färgrester från
skrapning
Färgburkar
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Typ av avfall

Deponeras i

Var?

Grovavfall

Placeras i sopcontainer
under arbetsdagar och
bortforslas av klubben efter
arbetsdagar. Vid alla andra
tillfällen omhändertas och
bortforslas grovsopor av
medlem.
Omhändertas och
transporteras bort av
medlem.
Omhändertas och
transporteras bort av
medlem.
Placeras i sopcontainer
under arbetsdagar och
bortforslas av klubben efter
arbetsdagar. Vid alla andra
tillfällen omhändertas och
bortforslas grovsopor av
medlem.
Placeras i sopcontainer
under arbetsdagar och
bortforslas av klubben efter
arbetsdagar. Vid alla andra
tillfällen omhändertas och
bortforslas elektronik av
medlem.
Töms på latrinstation.

Container under
arbetsdagar annars
enskild transport

Hushållsavfall

Batterier

Glas och metall

Elektronik

Latrin från båtar

Omhändertas och
Förbrukat
transporteras bort av
täckningsvirke,
medlem.
pallningsvirke och
gamla presenningar
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Enligt medlems egen
försorg.
Enligt medlems egen
försorg.
Container under
arbetsdagar annars
enskild transport

Container under
arbetsdagar annars
enskild transport

Se nyttiga länkar
Enligt medlems egen
försorg.
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OM EN OLYCKA MED UTSLÄPP INTRÄFFAR
VID PERSONSKADA ELLER SJUKDOMSFALL:
Hjärtstartare finns i klubbhuset.
Ring 1177 vid lättare skada och följ råden.
Vid allvarlig skada, fall eller klämskada ring 112.

VID MILJÖSKADA ELLER TILLBUD:
Stoppa flödet! Tillse att saneringsmedel kommer på plats och används! Lägg ut
oljelänsorna (undervåningen i båtvakshuset) om behov föreligger.
Vid små utsläpp i vattnet ska medlet Ecobark (undervåningen båtvaktshuset)
användas. Detta innehåller bakterier som ”äter upp” oljan. Ecobarken ska
samlas upp och läggas i miljöstationen.
Vid spill på marken av olja, glykol, färg eller bränsle ska medlet Abzoll användas
och samlas upp efter användning, förvaras i miljöstationen.
Vid en större olycka/ utsläpp i hamnen där sanering krävs ska följande rutin
tillämpas:
1. Lägg ut oljelänsorna som finns i vakttornet, koppla ihop till önskad längd.
2. Ring 112 och ange typ och mängd av det som läckt ut.
3. Meddela båtklubbens miljöombud Åke Marhenke 070-6555144 och
Sundbybergs Stad, Miljö och hälsoskyddsavdelning 08-706 80 00.
OBS! Stanna och vänta tills brandkåren eller kommunens jourfirma är
på plats
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SKISS HAMNOMRÅDE
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NYTTIGA LÄNKAR:
Återvinningscentraler – Sundbyberg Avfall & Vatten
Kemikalieinspektionen – Bottenfärger på fritidsbåtar
Transportstyrelsen – Toatömningstationer
Båtbottentvättar och spolplattor i Stockholms län
SMBF Miljöprogram 2016
Transportstyrelsen- båtbåttenfärg
Havs och vatten myndigheten
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MILJÖHANDLINGSPLAN 2020–2022
Mål
Nya medlemmar måste
ha giftfri botten för att
erhålla medlemskap 2020
Handla upp bläster-firma
och iordningställ plats för
blästring och
epoxibehandling av båtar
hösten 2020. Alla båtar
giftfria till sjösättning
2021.
Genomför bottenmätning
på samtliga båtar som ej
har intyg om giftfrihet
hösten 2020.
Utred kostnaderna för en
båttvätt. Med sikte på
2021-22
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Aktivitet
Kontrollera via intyg att
nya medlemmar lever
upp till detta
Förhandla fram ett
attraktivt pris som
erbjuds medlemmarna
som fortfarande har
giftutslag vid mätning

Ansvarig
Hamnkaptenen

Gör mätning och
upprätta register med
bild på båten.

Miljöansvarig

Miljöansvarig /
Varvsansvarig

Sök tillstånd för
Ordförande/
anläggande av båttvätt Miljöansvarig
vid Bällsta åns mynning.
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