Miljöregler och avfallsplan
Beslutade vid medlemsmöte den 26 september 2012
Miljöreglerna har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtutnyttjande
och underhållsarbeten.
Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar och gäster i Båtklubben S:t Erik och är en
del av båtklubbens miljöpolicy.

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 får användas.
ü Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se
ü Båtar som till övervägande del används i Mälaren behöver inte bottenmålas.
ü Överväg båtbottentvätt innan torrsättning. Båtklubben rekommenderar Pampas
Marina för detta ändamål. Se ytterligare information på hemsidan
(www.bkse.se) eller anslag i klubbhuset eller på bryggan.

•

Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras i därför avsedd avfallsbehållare (se tabellen).
ü Vid oljebyte ska oljeabsorberande duk användas för att ta hand om oljespillet.
Oljeinblandat slagvatten töms i fatet för spillolja.
ü Båtklubben tillhandahåller specialtillverkade säckar för uppsamling av glykol.

•

Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning
och uppsamlade färgrester slängas i därför avsedd avfallsbehållare (se tabellen).
Båtklubben rekommenderar att vid slipning av botten ska färgdammet sugas upp
för att sedan dumpas i avsett kärl.

•

Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken
från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

•

Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till
att hålla nere bensinförbrukningen. Välj olja av hög kvalitet.

Avfallsplan
Båtklubben S:t Eik har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom avfallsstationen ”EcoSimplex”, blått skåp vid gaveln av klubbhuset.
•

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare
källsorteras och lämnas i klubbens avfallsstation för miljöfarligt avfall (”Eco
Simplex-skåpet) eller på annan avfallsanläggning.

•

Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten tas med hem. Hushållssopor får inte slängas i klubbens container eller i stadens papperstunnor som
blir överfulla och drar till sig råttor.

•

Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.

•

Undvik tömning av toalettavfall i vattnet. Utnyttja sugtömning på mottagningsstation. I en regeringsproposition om havsmiljö (mars 2009) föreslås ett förbud
mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens miljöansvarige. Se även Båtklubbens S:t Eriks hemsida, www.bkse.se, för mer information.

Här slänger du ditt miljöfarliga avfall:
Typ av avfall

Lämnas här

Placering

Båtbatterier

Låda

Mellan klubbens förråd

Övriga batterier

Batteriholk

Ecoskåpet, utsidan

Olja, diesel, mindre
mängd lösningsmedel

Avsett kärl

Ecoskåpet

Absorbenter, uppsugnings-material för olja,
färgrester efter skrapning

Avsett kärl

Ecoskåpet

Oljefilter

Avsett kärl

Ecoskåpet

Glykol

Avsett kärl

Ecoskåpet

Halvfulla färgburkar

Avsett kärl, absolut inte i
containern

Ecoskåpet

Tomma färgburkar, torra

Grovsopor

Containern

Övrigt torrt grovavfall

Grovsopor

Containern

Hushållsavfall

Får inte lämnas på klubben

Tas hem

El-avfall

Avsett kärl

Bredvid Ecoskåpet

Glas

Grovsopor

Containern

Lim, silikon etc

Särskilt kärl

Ecoskåpet

Sprayburkar, (aerosoler)

Ventilerat utrymme

Ecoskåpet

