Miljöpolicy och miljöregler
Essinge Båtklubb
Miljöpolicyn och miljöreglerna har som mål att minska
medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och
underhållsarbeten och bidra till ett hållbart båtliv
Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i
Essinge båtklubb (EBK)
och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

Essinge båtklubb och dess medlemmar ska:
• 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 avfallhanteringsplan som klubben tagit fram samt genom
att följa gällande miljölagstiftning.
• Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter
som godkänts av
myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båtfärd (drivmedel)
och vid omhändertagande av avfall.
• EBK:s miljöpolicy, miljöregler och avfallshanteringsplan ska granskas årligen
av styrelsen och uppdateras vid behov.
• Som medlem i Essinge Båtklubb förbinder man sig att följa klubbens
miljöpolicy och miljöregler.

Miljöregler

• Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det
mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.
Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier
fåranvändas.
• Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av
båtbottenfärger.
• För båtar som målats med biocidfärg, d.v.s. giftfärg råder förbud mot
tvättning.
• Båtar som är omålade eller som är målade med biocidfri färg godkända
för Mälaren får tvättas.
• Vid tvätt av båtdäck och båtens ovansida ska biologiskt nedbrytbara
produkter användas.
• Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i
vattnet! Uppsamling måste ske och tömning göras på EBK:s
miljöstation.
• Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med
presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas på EBK:s
miljöstation.
• Vid slipning av bottenmålade skrov skall slipmaskin vara försedd med
uppsamlingspåse. Klubbens slipmaskiner med dammsugare ska
användas.
• Särskilda regler gällande båtbottensanering av giftfärg ska följas.
• Medlem som skaffar ny båt, nya medlemmar med båt och sommargäster
ska från 2021 uppvisa intyg på att båt har biocidfri botten.

• Båt som har hemmahamn i Östersjön och inte har biocidfri bottenfärg
ska efter sjösättning lämna EBKs hamn inom 10 dagar. Likaså får sådan
båt inte angöra för längre tid än 10 dagar inför torrsättning.
• Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda
marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
• Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten kontakta
Räddningstjänsten, telnr 112. Hjälp räddningstjänsten att visa källan till
utsläppet.

Rutin vid underhåll och sanering av båtbotten
1. Vid sanering av båtskrov från biocidfärg och vid underhåll ska:
a. marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden
där det finns risk för spridning och läckage) täckas och täckningen ska
vara tät.
b. biocidfärg skrapas och/eller slipas bort med Essinge båtklubbs
slipmaskiner med dammsugare.
c. vid underhåll av båtbotten ska den som utför arbetet använda
personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, heltäckande
kläder, handskar och glasögon för att skydda sig. Vid särskilt
underhåll såsom t ex vid sanering av båtskrov från biocidfärg ska av
EBK särskild angiven skyddsutrustning användas. Vid sådant tillfälle
upprättas särskild instruktion
d. damm och sliprester samlas upp och hanteras som farligt avfall
e. det farliga avfall som uppkommer vid sanering av båtar läggs på
angiven plats i Essinge Båtklubbs miljöstation.
f. arbetet omedelbart avbrytas vid utsläpp, olycka eller om brister
upptäckts i skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner.
g. Miljöförvaltningen omgående kontaktas vid olyckor och utsläpp.
Räddningstjänsten/kustbevakningen ska kontaktas vid större utsläpp.
h. underhåll av båtbotten ske med biocidfri färg i det fallet båt har sin
hemmahamn vid Essinge båtklubbs bryggor.

2.

I det fallet båtbotten ska underhållas med epoxi ska det strykas på.
Sprutmålning är inte tillåten.

3.

Båtar som är målade med biocidfärg får enbart tvättas om tvättvattnet
samlas upp och renas genom avancerad rening. Skrovrena båtar och
båtar som är målade med en hård biocidfri färg får tvättas på
varvsområdet.

4.

Båtägare vars båtar inte är skrovrena ska till EBKs miljöchef anmäla vad
och vilket fabrikat som är påmålat båtbotten Fr.o.m. 2021 ska alla båtar
exklusive träbåtar tillhörande Essinge båtklubb med hemmahamn vid
klubbens bryggor vara helt giftfria.

5.

Borttagning av giftfärg medelst kemikalier av någon form är inte en
tillåten åtgärd.

6.

Slagvatten innehållande oljerester ska tas omhand som farligt avfall och
får inte länspumpas.

7.

Övrigt farligt avfall som uppkommer i verksamheten, såsom spillolja,
oljefilter, batterier, glykol, färgrester, lösningsmedel etc. ska tas
omhand och läggs/töms på angiven plats i Essinge Båtklubbs
miljöstation.

8.

Toalettavfall får inte släppas ut i hamnen eller på marken.

9.

Kemikalier ska förvaras och hanteras så att mark och vatten inte
riskerar att förorenas.

10. Vid utsläpp till mark eller vatten ska åtgärder för att förhindra vidare
läckage och spridning omedelbart vidtas (utplacering av länsar och
absorbenter).
11. Underhåll och tillsyn av båt ska ske kontinuerligt av ägaren så att mark
och vatten inte förorenas.

12. Om båten lämnas utan tillsyn, överges, riskerar att sjunka eller på annat
sätt medför en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön har
båtklubben rätt att ingripa och vidta nödvändiga åtgärder för att
förhindra att detta.

Rutin är upprättad/beslutad av EBKs styrelse i september 2020

Avfallshanteringsplan för Essinge båtklubb, EBK
Avfallshanteringsplan
Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska för alla fritidsbåtshamnar
finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid
informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med
funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.
Denna avfallshanteringsplan är upprättad för Essinge Båtklubb, Primusgatan 4,
112 62 STOCKHOLM.

Ansvar
Styrelsen i EBK utser ett miljöombud som har ansvaret att genomföra
avfallshanteringsplanen. (4§ SJÖFS 2001:13). Ytterst vilar dock ansvaret på
varje medlem och sommar- eller vintergäst att se till att avfallet lämnas på
därför avsedd plats.
Miljöombud i EBK är Anna von Malmborg, 072-200 06 28,
miljochef@essingebatklubb.se, vice miljöombud är Thomas Skaarnes Nikitin,
073-929 26 19, vicemiljochef@essingebatklubb.se

Båtklubbens storlek
EBK har 62 båtplatser i hamnen (varav ca 8 används av sommargäster), ca 50
vinteruppläggningsplatser för båtar och 18 kajakplatser.
Klubben tar emot sommargäster som hyr hamnplats under sommarsäsongen.
Andra mer tillfälliga gästplatser finns inte. Klubben tar också emot vintergäster
som hyr vinterplats under vintersäsongen.

Avfallshantering
Varje enskild medlem ansvarar i huvudsak för sitt eget avfall. Det avfall klubben
ansvarar för anges i tabell nedan.
Miljöfarligt avfall ska lämnas i båtklubbens miljöstation som finns på
uppläggningsområdet eller av kommunen anlagd återvinningsstation, t ex Årsta
återvinningscentral.
Förpackningsmaterial som t ex glasflaskor, plats-, kartong och
metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att sortera och
transportera bort till återvinningsstation.
Båtägare och sommargäster ansvarar själva för att tömma båttoalettavfall vid
mottagningsstationer med sugtömning. I klubbens närhet finns sådana
mottagningsstationer vid Pampas Marina, Västerbrohamnen, Helenbors
båtklubb och vid Hammarbyslussen.

Förteckning över de avfall som hanteras inom Essinge Båtklubb, samt
uppskattning av mängder som hanteras under ett år.
Avfallstyp
Hushållssopor
Grovsopor
Oljefilter och bränsle
Aerosoler
Glykol
Färgburkar med rester
Lösningsmedel
Olja
Sprayburkar
Mindre batterier

Mottagningsanordning
Soptunna
Container
Plåtfat, 200 liter
Plåtfat, 200 liter
Plåtfat, 200 liter
Plåtfat, 200 liter
Plåtfat, 200 liter
Plåtfat, 200 liter
Plastbehållare
Plastbehållare

Mottagningsanordningarna töms två-tre gånger per år. Vid behov görs
ytterligare tömningar.

Placering av miljöstation med mottagningsanordningar
EBKs miljöstation, container och soptunna är placerade i anslutning till
grindarna vid Primusgatan 4.

I klubbhuset finns ett kärl för återvinningsbara petflaskor och aluminiumburkar.

Transport av avfall
EBK anlitar Suez Recycling AB för att transportera bort avfall från miljöstation
och container.

Informationsspridning
Avfallshanteringsplanen ska finnas anslagen i klubbhuset samt publiceras på
EBKs hemsida.
Visning av klubbens miljöstation samt information miljöpolicy och miljöregler
ges i samband med att ny medlem kvitterar ut nycklar till båtklubben.
Information om nyheter ges vid klubbens olika medlemsmöten.

Revision
Avfallshanteringsplanen gås igenom årligen och revideras om
avfallshanteringen eller nya krav så kräver.
Reviderad avfallshanteringsplan är antagen av EBKs styrelse i oktober 2020.

* ANDRA MILJÖSTATIONER I NÄROMRÅDET: Årsta återvinningscentral
* TOATÖMNING I NÄROMRÅDET: Pampas marina, Västerbrohamnen,

Heleneborgs BK

Nödlägesplan och information i händelse av olycka
Vid brand, livräddning eller utsläpp inom hamnmordet (land eller vatten) skall
räddningstjänsten eller ambulans tillkallas via telefonnummer 112.

Miljö
För att snabbt kunna begränsa skador av ett oljeutsläpp på mark finns
absorberingsmedel vid miljöstationen. Vid oljeutsläpp i vattnet tillkallas
räddningstjänsten på 112.

Brand, hjälp tillkallas via 112
Sommar: Vid brand finns 2 vattenposter inklusive slang per brygga
Vinter: Vid brand finns brandsläckare i snickarboden respektive klubbhus för
släckning

Livräddning, ambulans tillkallas via 112
Inom hamnområdet finns livräddningsutrustning. Livräddningsbojar och
räddningslinor finns utplacerade på innerbryggan och ytterbryggan under
säsong.

Tillbudsinformation
Information vid eventuella tillbud görs på klubbens ordinarie medlemsmöten

Dokumentation
Alla bränder, olyckshändelser och tillbud skall dokumenteras. Datum, plats,
händelse, orsak till händelse, åtgärd och följder av händelser. Detta dokument
tas upp på nästkommande styrelsemöte och arkiveras i styrelseprotokollet.

Information till alla
Samtliga medlemmar och gäster skall hållas informerade om gällande regler.
Informationen finns tillgänglig på anslagstavla och klubbens hemsida.

Rutin och absorbenter för olyckor/tillbud
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.
• Viss utrustning för spillberedskap finns i verkstaden
• Sug upp vätskan med Absol som finns verkstaden
• Vid spill på marken av olja, glykol, färg eller bränsle ska Zugol användas,
även den finns i miljöstationen och ska samlas upp.
• Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som
miljöfarligt avfall och lämnas i vår miljöcentral eller annan miljöstation
om man väljer att ta med sig det från båtklubben.
• Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige.

I sjön
•
•
•
•
•

•
•

Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa utsläppet.
Absorberande länsar för ändamålet finns i verkstaden
Vid små utsläpp i vattnet kan Ecobark användas. Den innehåller bakterier
som äter upp oljan. Ecobarken ska samlas upp och läggas i miljöstationen
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 försök hindra vidare
spridning samt skydda stränder och båtar.
Använda länsar hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas till närmsta
kommunala miljöstation eller annan miljöstation.
Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige.

Konservering av motor
•

Vid konservering av motor skall glykolblandat vatten samlas upp och
hanteras som ”farligt avfall”.

Rutin och absorbenter för insamling och omhändertagande av
förorenat slagvatten
•

Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild
absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och
regelbundet slängs i båtklubbens miljöstation för farligt avfall.

•

Slagvatten får inte pumpas ut i vattnet då det kan innehålla olja eller
drivmedel. Samla in vattnet med hjälp av pump/trasa och släng som
miljöfarligt avfall.

