
Miljöplan för Blombergs båtsällskap 2022

Detta dokument beskriver vilka regler som gäller, för Blombergs båtsällskaps ”BBS” medlemmar, för

att minimera påverkan på miljön på de områden som klubben förfogar över.

Blombergs Båtsällskap ”BBS” ska verka för medlemmars långsiktiga och aktiva båtliv såväl på land

som till sjöss. Genom information, egna rutiner samt bra produktval verka för ett positivt

miljötänkande och därigenom minska miljöpåverkande föroreningar.

BBS’s miljöpolicy och miljöregler syftar till att särskilt värna om den känsliga naturmiljön inom de

mark- och vattenområden som klubben disponerar.

”Påmålning av TBT är sedan 1989 förbjudet på fritidsbåtar och sedan 2003 på kommersiella fartyg.

Sedan 2008 gäller ett totalförbud mot förekomst av båtbottenfärger som innehåller TBT på alla fartyg,

oavsett storlek och trafik, inklusive fritidsbåtar.

Med användningsvillkoret ”huvudsaklig förtöjningsplats” syftar man på den egna fasta, båtplatsen

som du äger eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar

över, varav den ena är i sötvatten eller norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande

båtbottenfärger eftersom det inte finns godkända färger för dessa områden. Huvudsaklig

förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte

omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller

liknande. För båtar som har sin så kallade huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken, norr om

Örskär, eller i inlandsvatten (sötvatten) finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara

använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därmed inte kräver godkännande.”

Miljöplanen innehåller:

1. Miljöpolicy

2. Miljöregler

3. Avfallsplan

4. Handlingsplan vid miljöolycka

5. Aktuella telefonnummer

6. Tidsplan för åtgärder miljö
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1. MILJÖPOLICY

1.1 Verka för en helhetssyn i miljöarbetet och så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår
verksamhet.

1.2 Bedriva vår verksamhet med ansvar för naturen och miljön och följa de miljöregler och den
avfallsplan som klubben tagit fram.

1.3 Följa gällande miljölagstiftning och tillämpa de föreskrifter och följa de krav som är aktuella.

1.4 Integrera miljöarbetet i BBS verksamhet. En förutsättning för förverkligande av miljöpolicyn är att
alla klubbmedlemmar arbetar för ständiga förbättringar så vår belastning på naturen och miljön
minimeras.

1.5 Efter bästa förmåga använda de mest miljövänliga och godkända alternativen av de produkter
som används för arbeten på och framdrift av den egna båten.

1.6 Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler så att BBS ambitioner avseende
miljöförbättrande åtgärder får genomslag.

1.7 Verka för ökad sopsortering och återvinning.

BBS:s styrelse har ansvar för att:

1.8 Miljöpolicy, miljöregler och avfallsplan skall vara tillgängliga och kända av alla klubbmedlemmar.

1.9 Leverantörer och entreprenörer ska känna till och leva upp till BBS miljöpolicy.

1.10 Genomföra miljöpolicyn praktiskt genom att sätta upp miljömål i en miljöplan. Fördela
arbetsuppgifter inom styrelsen och dess kommittéer.

1.11 Utvärdera miljöarbetet och följa upp eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller
vedertagen praxis liksom policyns relevans.
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2. MILJÖREGLER

2.1 Högtryckstvättning av båtar med bottenfärg får endast ske vid uppläggningsplats om båten
har miljögodkänd bottenfärg. Har båten giftig bottenfärg bör den EJ tvättas i hamnen.

2.2 Motorkonserveringsmedel (glykol el. liknande) ska efter användning samlas upp och hanteras
som farligt avfall av båtägaren. Konserveringsmedel får inte släppas ut i mark, i sjön eller
avlopp utan skall lämnas till återvinningscentralen av den enskilde båtägaren. För ändamålet
måste varje enskild medlem ansvara för att hen har med sig dunkar eller dylikt som är av
sedda för ändamålet. Båtägaren måste även se till att hen har en säker lösning för hur
hanteringen av konserveringen genomförs utan att något spill kommer på marken, sjön eller
avlopp.

2.3 Vid slipning av båten ska marken under båten skyddas av en plastduk, presenning eller
likvärdigt och slipresterna samlas och hanteras som farligt avfall. Slipdamm från bottenfärg
får inte lämnas på marken. Avfallet får medlem själv lämna på återvinningscentral.
Sandblästring är ej tillåtet av enskild båtägare utan tillstånd från styrelsen som ställer krav på
att det ska utföras av auktoriserad personal/företag.

2.4 Endast miljövänlig bottenfärg får användas inom hamnområdet.

2.5 Container som står på området får endast användas för brännbart avfall.

2.6 Miljöstationen skall endast användas för klubben och klubbens båtgästers avfall, EJ till för
enskildmedlems behov. Se tabell 1.

2.7 Enskild medlem ansvarar föra att omhänderta eget avfall.

2.8 Klubbens maskiner ska köras på miljödiesel alternativt akrylatbensin.

2.9 Klubben har absorberingsmedel för oljespill vid ett olyckstillbud.
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3. AVFALLSPLAN

Blombergs båtsällskap har ej insamling av hushållssopor.
I huvudsak ansvarar varje medlem för att hantera sitt eget avfall.

Miljöfarligt avfall som härrör från brukande och underhåll av båten lämnas på återvinningscentral i
hemkommunen.
Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska, av respektive båtägare, källsorteras och
lämnas på återvinningscentral i hemkommunen.
Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten tas hem.
Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen
för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.
Tömning av toalettavfall i vattnet är enligt lag ej tillåtet. Utnyttja sugtömning på mottagningsstation i
hamnen.
Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens miljöansvarige. Se även BBS hemsida för mer
information.

Tabell 1 för hur avfall från klubbverksamheten skall omhändertas

Avfallstyp Medlem Klubb och gäster

Hushållssopor Ta med hem Miljöstation

Brännbart Ta med hem, Miljöstation Miljöstation

Dryckesförpackning ”pant” Ta med hem, Pantställe Pantställe

Oljor, filter ÅVC Miljöstation, ÅVC

Glykol ÅVC Miljöstation, ÅVC

Småbatterier ÅVC Miljöstation, ÅVC

Stora batterier ”fritid, Bil” ÅVC, Inköpsställe Miljöstation, ÅVC, Inköpsställe

Elavfall ÅVC Miljöstation, ÅVC

Färgrester och lösningsmedel ÅVC Miljöstation, ÅVC

Tomma färgburkar ÅVC Miljöstation, ÅVC

Glas ÅVC Miljöstation, ÅVC

Metall ÅVC Miljöstation, ÅVC

Förbrukat täckningsvirke,
pallningsvirke och gamla
presenningar

ÅVC Miljöstation, ÅVC

Latrinavfall från båtar Sugtömningen vid kranen Sugtömningen vid kranen
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4. HANDLINGSPLAN VID MILJÖOLYCKA

I båt

- I båten och dess motorrum eller kölsvin bör absorberande material finnas för att ta upp mindre
utsläpp lokalt.

På land

- Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material, så att

vätskan inte tränger ner i marken.

- Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas i MS

eller ÅVC.

- Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige eller vice hamnkapten.

I sjön

- Vid större utsläpp larma Räddningstjänst tel. 112.

- I händelse av utsläpp som inte härrör från klubben utan kommer drivande från sjön, larma
Räddningstjänst 112 och håll uppsikt på spridningen tills räddningstjänst anländer.

- Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige eller styrelsemedlem.

5. AKTUELLA TELEFONNUMMER

Vid AKUT ärende 112

Mindre miljöhändelser

Miljöansvarig Peter Nordlund 070-639 19 69

Bryggvärd se hemsidan
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6. Tidplan för åtgärder miljö

År och månad Vad ska göras När åtgärdat Kommentar
2022 01 - 03 Styrelsebeslut om Miljöplan
2022 01 - 03 Informera medlemmarna
2022 01 - 03 Undersöka mätning med XRF

instrument eller Skrap prov.
2022 03 - Påbörja mätning mot TBT mm
2022 05 Förbjudet att sjösätta med TBT Efter 2008 total förbud
2022 03- Införskaffning av miljö skydds.utr
2023 12 Alla båtar ska var kontrollerade mot

TBT
2022 03 Miljöstation på plats
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