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Miljöplan för Aspö Båtklubb 
Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön. 
Miljöplanen ska bidra till att dessa mål uppfylls. Miljöplanen har flera uppgifter: att inventera 

potentiell miljöskadlig verksamhet, att öka medlemmarnas miljömedvetenhet, att fungera som 

guide för miljöarbetet inom klubben, att vägleda styrelsen i sitt arbete, att ställa upp regler för 

klubbverksamhet som innebär miljörisker och att informera medlemmar och ev. gäster om 

gällande miljöregler.  
 

Miljödokument  
Mål:  

• Verksamheten ska förorsaka minimal miljöpåverkan.  

• Verksamheten ska bedrivas i enlighet med samhällets miljökrav.  

 

Övergripande plan för att uppnå målen:  

• Miljöplanen ska göras väl känd för klubbens medlemmar och gäster genom anslag i 

båthamnen, på klubbens hemsida, samt genom utskick via e-post.  

 

• Medlemmar är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i båtklubben förutsätter att 

Miljöregler för Aspö Båtklubb följs.   

 

• Miljöarbetet inom klubben ska följa Blekinge Båtförbund och Svenska Båtunionens 

målsättning att utveckla ett båtliv i balans med naturen.  

 

• Styrelsen ska tillsammans med klubbens miljöombud utföra miljöinspektioner.  

 

• Medlemmar uppmanas att bidra till att land- och vattenmiljön inom klubbområdet hålls rena. 

Miljörisker och miljöproblem ska anmälas till klubbens miljöombud eller direkt till någon i 

styrelsen.  

 

• Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följs upp och revideras årligen. I detta 

arbete ingår att göra inspektion av området.  

 

 

Miljöplan för Aspö Båtklubb  
Nedan berörs ett antal konkreta miljörelaterade frågor:  

 

Toaletter och Latrin:  

Dam- och herrtoalett finns på området. Latrin från båttoaletter får inte tömmas i dessa 

toaletter. Någon anläggning för tömning av båtens toatank finns ej inom klubben.  

Medlemmar uppmanas att följa de regler och lagar som gäller för tömning av båttoaletter.  

Aspö Båtklubb hänvisar sina medlemmar till de kommunala tömningsstationerna för 

båttoaletter.  

 

Avfall:  

Hushållssopor kan slängas i de soptunnor som står uppställda i förrådsbyggnaden/verkstadens 
kortsida som utgör soprum.  
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Det är absolut förbjudet att slänga Miljöfarligt avfall som spillolja, färgrester, glykol, 

lösningsmedel, batterier, el- och elektronikskrot i ovanstående sopkärl. Miljöfarligt avfall ska 

lämnas till miljöstation.  

 

Klubben har inte mottagning för Spillolja, Glykol, Oljefilter, Färgrester och Batterier.  

 

OBS! Vid större utsläpp ska räddningstjänsten kontaktas på Tel:112 alternativ 

Kustbevakningen på Tfn: 031-727 91 00. 

 

Följande gäller således:  

• Var och en av båtklubbens medlemmar ansvarar för att dess miljöfarliga avfall lämnas in på 

närmaste miljöstation.  

 

• Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall på eller omkring området.  

 

• Frostskyddsmedel får inte pumpas ut på marken utan ska omhändertas.  

 

• Förorenat slagvatten (kölvatten) får inte pumpas eller dräneras ut på land eller i havet. 

Förekomst av olja i slagvatten kan förhindras med en oljeabsorberingsduk i kölsvinet.  

 

Uppläggning av båtar:  

C:a 15 båtar förvaras vintertid på arrendeområdet. Var och en som förvarar sin båt på området 

måste ta hand om sitt skräp och göra sig kvitt det via kommunens återvinningscentral som är 

belägen på ön.  

 

Miljöplan för Aspö Båtklubb  
Vårrustning av båtar:  

• Endast tillåtna bottenfärger för området (ostkusten, insjöar) giftfri godkänd (hård) färg får 

användas för båtar som ska ligga på arrendeområdet. Obs! Självpolerande färger får inte 

användas. Läs mer om godkända färger på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se  

Tänkvärt: En normalstor båt använder 2 liter färg varje säsong. Det betyder också att 2 liter 

färg tar vägen någonstans – närmare bestämt på båtuppläggningsplatsen när båten spolas 

och slipas. Färger läcker också giftiga ämnen direkt ut i vattnet under sommaren.  

 

• Vid bottenskrapning och bottenmålning bör färgrester samlas upp för omhändertagande. 

Detta gäller inte minst gamla träbåtar där blymönja kan förekomma. Ex. Lägg en presenning 

under båten för att samla upp slip- och färgrester och lämna som miljöfarligt avfall.  

 

• Färgrester, begagnade penslar, lösningsmedelsskvättar, etc. ska var och en som vårrustar 

eller underhåller sin båt själv omhänderta och lämna till miljöstation. (Se Avfall) 

  

• Vid slipningsarbeten ska båten vara täckt för att förhindra spridning av slipdamm. Tips: 

Våtslipa eller använd en slipmaskin kopplad till en grovdammsugare  Tänk på att använda 

personlig skyddsutrustning! 

 

• Vid motorkonservering ska gammal olja, oljefilter och bränslefilter mm lämnas som 

miljöfarligt avfall.  
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Båttvättning:  

Normalt förekommer inget behov av att bottentvätta under båtsäsongen. Men i samband med 

upptagningen på hösten sker normalt tvättning av botten. Klubben har ingen särskild tvättplats 

för detta och det är därför viktigt att använda godkänd bottenfärg och att inte använda giftiga 

tvättmedel. Använd miljömärkta rengöringsmedel som är biologiskt nedbrytbara. Flaskorna 
ska vara märkta med Svanen eller Bra Miljöval. Det blir allt vanligare att båtklubbar har 

särskilda tvättar och underhållsplatser. Att anlägga en sådan är förenat med betydande 

kostnader. 

  

Klubben rekommenderar de medlemmar som har problem med bottenbeväxtning att uppsöka 

en båttvätt. Se www.hsr.se (Håll Sverige rent) för närmaste tvätt. Ett annat tips är att skaffa 

Håll Sverige Rents SMS tjänst ”Havstulpanvarning”- du får då ett SMS när havstulpanerna 

ynglar av sig. 

 

Miljöplan för Aspö Båtklubb 
Byggnader:  

Underhåll och förbättringar av våra byggnader sker kontinuerligt. Endast nyare och 

miljövänliga byggmaterial skall användas.  

 

Egenkontroll:  

Minst en gång per år ska båtklubbens styrelse utföra en egenkontroll enligt framtagen mall 

från SBU.  

 

Miljöombud: Ingvar Eliasson Tel: 070-917 25 65 

Övriga i styrelsen direkt inblandade i miljöarbetet:  

• Samtliga i styrelsen deltar.  

 

Hamnvärdar/hamnvakter:  

Under del av båtsäsongen finns hamnvärdar/hamnvakter inom hamnområdet. I deras 

skyldighet ingår bl.a. att tillse att inget bränsle- eller oljeläckage finns i vattnet från båtarna 

(slagvatten), att inte skräp och avfall dumpas inom området mm. Om nedskräpning upptäcks 

ska detta rapporteras till klubbens miljöombud.  

 

SOS:  

Vid brand eller större utsläpp ska räddningstjänsten kontaktas på Tel: 112. Brandsläckare och 

absorbent finns vid klubbhuset.  

 

Årlig miljögenomgång:  

Minst en gång per år ska båtklubbens styrelse under särskild punkt vid ett sammanträde 

diskutera miljöarbetet inom klubben, denna diskussion bör föregås av en miljöinspektion på 

området under ledning av miljöombud och med medlemmar ur styrelse/klubb som deltagare.  

 

Miljöredovisning vid klubbens årsmöte:  

Under särskild punkt ska rapport om miljöarbetet lämnas och framtidsfrågor diskuteras vid 

klubbens årsmöte.  

 
 

Miljöplanen antagen av styrelsen 2017-07-03 


