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Miljö- och avfallsplan  

för Bergdalsviks båtklubb 2016 

Bergdalsviks båtklubb arbetar i all sin verksamhet för en god miljö och säker hamn. 

Klubben ansluter sig till Svenska båtunionens mål att utveckla ett båtliv i balans med 

människan och naturen. 

Bergdalsviks Båtklubb ligger vackert vid Mälarens vid Ulvsundasjön i en stadsmiljö i 

Huvudsta med utsikt mot Tranebergsbron, Hornsberg på Kungsholmen och Minneberg 

i Bromma. Klubben bildades för över sjuttio år sedan och har en hamn och 

uppläggningsplats för ca 60 båtar. Klubben ansluter till ett marint område med Pampas 

marina, och Ekelunds båtklubb. 

I denna plan redovisas regler, målsättningar och strategier för klubben och dess enskilda 

medlemmar. BBK informerar medlemmarna om miljöprogrammets innehåll och om hur de 

ska följa den. Detta sker på medlemsmöten, på hemsidan, i nyhetsbrev och via anslag i 

klubbhuset.  

BBK ser årligen över miljöprogrammet och fastställer det, efter eventuella ändringar, på 

årsmöten.  

I verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen skall det också finnas avsnitt om vad 

klubben har gjort och inte gjort inom miljöområdet under det gångna året. 

Miljö- och avfallsplanen är jämställt med ”BBK Stadgar” och det innebär enligt dessa att 

medlem som bryter mot klubbens miljöregler har förverkat sin medlemsrätt och kan bli 

utesluten 

BBKs miljö- och avfallsplan 2016 

1. Strategier och målsättningar för BBKs miljöarbete 

BBK och dess medlemmar skall sträva efter att generera så liten skadlig miljöpåverkan som 

möjligt. Miljötänkandet skall genomsyra all verksamhet. Båtlivet påverkar miljön såväl på 

land som vatten och luft.  

På land och i vatten är det främst bottenmålning som påverkar miljön. Bottenmålning har av 

tradition gjorts för att förhindra påväxt av alger, snäckor etc.. Dessa färger kallas 

antifoulingfärger.En onödig syn på att en vårutrustad båt skall vara snygg även under 

vattenlinjen har gällt. I BBKs båtbestånd är det nu mycket sällsynt att båtarna bottenmålas. 

Det finns inga godkända färger för insjöar. Problemet är således eventuell utsöndring av gifter 

från gamla målningar såsom koppar, zink och TBT, tributyltenn. 
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TBT är en tennförening som sedan 1989 är totalt förbjuden på fritidsbåtar, och numera helt 

förbjuden på alla fartyg i alla vatten på grund av att den är giftig och hormonstörande.. 

Båtar som är målade före 1990 kan ha varit målade antifoulingfärger som kan innehålla 

metallföreningar. Gifter kan fortfarande släppa från dessa båtar. Idag finns en ny metod där 

det går att mäta om en fritidsbåt har metallrester på skrovet. BBK skall undersöka möjligheten 

att testa alla båtar för detta. Beroende på resultatet av denna mätning görs en översyn av 

miljöplanen och nya rekommendationer kan eventuellt följa. 

Om båten har färg  med giftiga substanser rekommenderas slipning eller blästring för att göra 

båten helt ren från gammal läckande giftfärg. Framgent kan båtklubbar eventuellt kunna söka 

LOVA-bidrag för blästring av båtar målade med giftiga färger. BBK styrelse kommer att 

bevaka detta. 

Motorbåtar påverkar luftmiljön genom utsläpp av koldioxid och andra skadliga gaser. Det är 

den enskilde båtägarens uppgift att underhålla motorer och ha rätt bränsle för att minska 

påverkan på miljön.  

Företrädare för BBK, ordförande jämte miljöombudet ska under 2016 delta i SMBFs möten 

och diskussioner om båtmiljö och rapportera vidare till medlemmarna. BBK skall också 

samarbeta med andra båtklubbar och verka för att Solna Båtråd återuppstår. 

BBK ska också under 2016 följa med i Svenska båtunionens miljöarbete och förmedla 

kunskap därifrån. 

2. Internt opinionsarbete 

Klubben bedriver kontinuerligt upplysning och för en diskussion bland medlemmarna om 

olika sätt att minska båtlivets påverkan på naturen, som exempelvis att använda 

miljöanpassade drivmedel och oljor. 

På vårmötet 2016 ska en del av mötet ägnas åt utbyte av erfarenheter och åsikter när det gäller 

olika alternativa bottenfärger: olika tillåtna bottenfärgerna, och ingen målning alls.  

 Miljögruppen (ordförande och miljöombud) förbereder diskussionen. 

3. Miljöombud 

Styrelsen utser ett miljöombud, och som är sammankallande för den arbetsgrupp som ansvarar 

för miljöarbetet.   Miljöombudet har ett ansvar för att styrelsen i sitt arbete: 

• kontrollerar att klubben och dess medlemmar efterföljer miljöregler. 

• bevakar nya utredningar och lagregler inom området. 

• sprider kunskap och propagerar för en större miljömedvetenhet. 

• rapporterar till klubbens medlemmar om förändringar inom miljöområdet. 
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4. Miljöhuset 

För insamling av miljöfarligt avfall finns ett miljöhus på klubbområdet. Här samlas 

båtägarnas avfall för gemensamt omhändertagande enligt lagar och förordningar.  

I klubbens miljöhus får medlemmarna lämna följande som farligt avfall: penslar, färgrester, 

lösningsmedel, trasselsuddar, oljefilter, spillolja, diesel, bensin, glykol och båtbatterier. 

Viktigt undantag: Trasselsuddar och trasor indränkta med linolja eller annan flyktig 

brandfarlig kemikalie kan inte blandas med övrigt avfall, på grund av självantändningsrisk! 

Dessa måste tas om hand av båtägaren! 

5. Toatömning 

Toatömning i hav och sjö är förbjudet sedan 2015. Septitankarna skall tömmas vid särskilda 

tömningsstationer. BBK har ingen egen tömningsstation men i närheten av BBK finns flera 

båtklubbar med tömningsstationer OBS kontrollera att det är tillåtet att tömma för andra än 

klubbens medlemmar. På pampas Marina finns möjlighet till tömning (mot avgift).  

6. Båtbottnar  

6.1 Båtbottenrengöring på land 

Enligt Miljöförvaltningen i Solna Stad är det ej tillåtet att spola  båtar på land utan att använda 

spolplatta för omhändertagande av spillvatten. Detta gäller för båtar som någon gång är 

målade med giftig bottenfärg (antifoulingfärger). Vi kommer därför att f o m torrsättning 

2016 endast spola skrovrena bottnar och båtar med epoxi. 

Det finns flera praktiskt rimliga och genomförbara alternativ till att spola båtarna på land: 

 Medlemmar som önskar ha sin botten renspolad inför upptagningen, kan göra detta på 

annan plats. Denna tjänst tillhandahålles av Marinor t ex Pampas, Jungfrusund. 

Pampas erbjuder rabatt för båtklubbar i Solna.  

 Båtar som är skrovrena eller behandlade med epoxi kan rengöras medan den 

fortfarande är i sjön, på någon av de bottentvättar som finns i Stockholmsområdet. 

 Det går att med trasa rengöra botten (och ta hand om trasan på miljövänligt sätt). 

 Det går att låta botten torka först och sedan slipa botten med därtill lämplig grovlek på 

sandpapper, och slipmaskin ansluten till specialdammsugare. 

 

6.2. Slipning  

Klubben kräver att medlemmarna tar hand om sitt eget slipdamm, med slipmaskin kopplad till 

grovdammsugare,. För extra säkerhet bör andningsmask användas. Man skall också breda ut 
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presenningar på marken under båten vid slipning. Slipdammet skall hanteras som farligt avfall 

och transporteras därefter 

6.3. Målning  

Om medlemmens båt kommer att ligga i hamn i Östersjön får endast för Östersjön tillåten 

båtbottenfärg användas. För båtar i Mälaren är i princip endast epoxifärger tillåtna. 

Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på 

Kemikalieinspektionens hemsida. Målade båtar får ej tvättas på klubbens område. 

Medlemmarna uppmanas att överväga båtbottentvätt av skrovet under säsongen, istället för att 

använda växthämmande bottenfärger. Det finns information om båtbottentvättar på hemsidan 

Båtmiljö.se, som Skärgårdsstiftelsen och Havs– och vattenmyndigheten står bakom.  

7 Avfallshantering 

7.1. Hushållsavfall. 

Klubben tillhandahåller soptunnor som töms varannan vecka. 

Klubben uppmanar medlemmarna att källsortera sitt avfall (plast, glas, kartong, metall). Och 

lämna dessa vid återvinningsstationer. 

7.2. Bränsle, oljor med mera. 

Medlemmarna får inte tömma glykol, spillolja och bränsle på marken eller i vattnet. 

 Medlemmarna skall vid vinterförvaring och service av båten vidta förebyggande åtgärder för 

att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus. 

 Medlemmarna skall undvika tomgångskörning. 

Klubben uppmanar medlemmarna att ge motorn regelbunden service, vilket bidrar till att hålla 

nere bränsleförbrukningen. 

Klubben uppmanar medlemmarna att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. sk 

miljöglykol. 

8. Konsekvenser av brott mot miljöreglerna. 

Medlemmar som första gången bryter mot miljöreglerna får av klubbstyrelsen uppmaning om 

rättelse, tillsammans med en varning om att fortsatta brott mot miljöreglerna kan leda till 

uteslutning. Vid upprepade brott mot miljöregler skall medlem uteslutas. 
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9. Sammanfattning 

Bergdalsviks båtklubb skall arbeta för en verksamhet som lite som möjligt förorsakar negativ 

påverkan på miljön. Detta gäller mark, vatten och luft.  

 Vi skall inte bottenmåla med giftig färg 

 Vi skall inte högtryckstvätta målade båtar, endast skrovrena och giftfria bottnar 

 Vi skall inte tömma toalettavfall i sjön 

 Vi skall ta hand om allt miljöfarligt avfall 

 Vi skall hålla klubbområdet städat och snyggt 

 Vi skall i alla situationer använda de mest miljövänliga alternativen för material och 
verksamhet 

 Vi skall kompensera utsläpp av koldioxid genom att köpa utsläppsrätter 


