Miljöföreskrifter för Morarnas Båtklubb
Morarnas Båtklubb är en förening vars mål är att främja båtlivet samt verka för ett gott kamrat- och
sjömanskap. För att minimera vår miljöpåverkan på mark, luft och vatten måste klubben medverka
till en positiv inställning hos medlemmarna där alla ska göra sitt bästa för miljön.
Medlem är skyldig att följa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds föreläggande om
försiktighetsmått enligt miljöbalken samt att sträva efter att så långt som möjligt minimera
miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande.
Att 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.

Miljöregler inom klubbens område
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.
Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens
hemsida, http://www.kemi.se.

•

Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av båtbottenfärger.

•

Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste
ske och tömning ska göras i där för avsedd avfallsbehållare i miljöstationen på
uppläggningsplatsen eller medtagas till annan avfallsanläggning.

•

Vid bortskrapning/tvättning av botten ska underliggande mark skyddas med presenning och
uppsamlade färgrester slängas i där för avsedd avfallsbehållare i miljöstationen. Presenningen
får ej läggas i miljöstationen.

•

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
bränsleförbrukningen.

Avfallsplan
Morarnas båtklubb har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom miljöstationen på
uppläggningsplatsen.
•

Allt avfall ska, efter reparations- och underhållsarbeten, av respektive båtägare källsorteras
och lämnas i miljöstationen eller, om behållare saknas, medtagas till annan avfallsanläggning.

•

Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten måste medtagas till hemmet för
att kastas i avsedd behållare. Hushållssopor får inte slängas inom klubbens område.

•

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

•

Tömning av toalettavfall i vattnet är förbjudet from 2015. Klubben har en tömningsstation
avsedd endast för klubbens medlemmar. Information om andra tömningsstationer finns på
transportstyrelsens hemsida
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