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Miljöplan för ILBK 

Inledning 

Denna miljöplan beskriver vilka regler som gäller för båtklubbens medlemmar, i syfte att minimera 

klubbens miljöpåverkan på de områden klubben förfogar över. 

 Miljöplanen skall göras väl känd för klubbens medlemmar, genom anslag i hamnen och på klubbens 

hemsida. 

 Medlemskap i klubben och besök hamnen medför en skyldighet att ta miljöhänsyn samt att följa 

denna miljöplan och klubbens miljöregler. 

 Miljöarbetet i klubben ska även bedrivas i överensstämmelse med Svenska Båtunionens 

målsättning att utveckla ett miljövänligt båtliv. 

Bakgrund 

ILBKs miljöpolicy och miljöregler syftar till att värna om den känsliga miljön i mark- och vattenområden 

som klubben disponerar över. Planen ska vara ett levande dokument, och uppdateras i takt med ny 

kunskap och nya produkter framkommer. Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även till 

att omfatta de områden som besöks vid nyttjande av båten. 

Miljöplanens mål uppnås genom enkla vardagliga handlingar, som att minska och sortera avfall för 

återvinning, att undvika användning av kemiska produkter och utsläpp som kan skada naturen samt i 

övrigt visa omsorg och respekt för natur och människor. 

Styrelsens ansvar 

Miljöplanen fastställs och utvärderas av styrelsen i ILBK. Styrelsen utför egenkontroller på årsbasis och 

kan utse annan medlem som miljöansvarig, med uppdrag från styrelsen att utveckla miljöarbetet enligt 

riktlinjer och lagkrav. Synpunkter och frågor kring miljöplanen kan skickas till info@ilbk.se. 

Medlemmars ansvar 

Samtliga medlemmar i ILBK, ansvarar för att respektive egen båten uppfyller av myndigheter fastställda 

lagkrav, samt är skyldiga att följa denna miljöplan. Medlem som bryter mot fastställda lagar klubbens 

miljöregler, står själva för eventuella konsekvenser samt får vid första händelsen en varning av styrelsen 

med uppmaning om rättelse. Upprepade brott mot miljöreglerna hanteras enligt klubbens stadgar. 

Miljöplanens innehåll 

 Miljöpolicy 

 Miljöregler 

 Avfallshantering 

 Rutiner vid miljöolycka 

 Kontaktuppgifter och serviceställen 

 Checklista – Egenkontroll ILBK 
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Miljöpolicy 

ILBK och dess medlemmar skall: 

 Sträva efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan, genom att ständigt agera på ett miljövänligt 

sätt i båtlivet. 

 Följa gällande miljölagstiftning samt klubbens miljöregler, inklusive regler för avfallshantering. 

 Vid nyttjande och arbeten kring och på egen båt, efter bästa förmåga, välja mest miljövänliga 

alternativ. 

 Endast använda av myndigheter tillåtna och godkända produkter. 

Miljöregler 

Avfall 

Det är absolut förbjudet att slänga eller lämna miljöfarligt avfall inom klubbens område och utrymmen. 

Klubbens medlemmar, och andra, ansvarar själva för att miljöfarligt avfall, såsom batterier, lösningsmedel, 

oljor, oljefilter, färgrester, el-avfall etc. transporteras till kommunens återvinnings- och miljöstation (se 

Kontaktuppgifter och Serviceställen). 

Avfall som metall, glas, plast, tidningar och kartong ska omhändertas och återföras av respektive medlem 

för sortering i medlemmens hushåll. 

Soptunnan i hamnen är endast avsedd för hushållsavfall som en följd av båtutnyttjande.  

Bottenfärger 

Båtar i ILBKs hamn får endast vara bottenmålade med för Östersjön godkända båtbottenfärger.  

Förbjudna bottenfärger, som t.ex. innehåller TBT (tributyltenn) får ej på något sätt förekomma i hamnen. 

Detta gäller även eventuellt tidigare lager av bottenfärg som övermålats. 

Bottenmålning, och/eller sanering av båtbottnar får ej ske i hamnområdet. 

Ovan gäller både medlemmars egna båtar, gäster i hamnen samt båtar som sjösätts vid klubbens ramp. 

Bränsle och utsläpp 

Medlemmar som innehar båt med äldre utombordsmotorer erinras om dess stora utsläpp av skadliga 

bränslerester, och uppmanas att använda sig av Alkylatbensin. 

Slagvatten från båtens botten kan innehålla olje- och/eller glykolrester och får ej pumpas ut i hamnen med 

båtens länspump eller på annat sätt. Slagvatten ska istället lämpligen sugas upp med s.k. oljebytarpump 

och lämnas som farligt avfall på återvinningsstation (se Kontaktuppgifter och Serviceställen). 

Båttvätt 

Klubben har ingen anpassad plats för båt- eller bottenvätt. Båttvätt får därför ej ske på klubbens område. 
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Toalettavfall 

Toalettavfall från båtar är ett ökande problem, och därför skall i första hand toalett i land användas. Vid ev. 

användning av båttoalett är det (enligt lag) helt förbjudet att släppa ut toalettavfall i havet/sjön. För tömning 

av båttoalett hänvisas till närmaste tömningsstation (se Kontaktuppgifter och Serviceställen). 

Byggnader 

För löpande underhåll och förbättringar av klubbens byggnader skall alltid miljövänliga material användas.  

Grillplats 

Klubbens grillplats får användas av alla medlemmar. Som bränsle får endast avsett och miljövänligt 

material användas. Platsen skall hållas ren och skräp avlägsnas. 

Båtvakt  

Under båtsäsongen finns nattvakter i hamnområdet. I vaktens skyldighet ingår bl.a. att tillse att inget 

bränsle- eller oljeläckage (slagvatten) från båtarna finns i vattnet och att inget skräp/avfall dumpats inom 

området. Om nedskräpning upptäcks ska detta rapporteras till klubbens styrelse.  

Årlig miljörevision 

Minst en gång per år ska båtklubben genomföra en miljörevision med stöd av fastställd checklista för 

Egenkontroll. Revisionen som ska genomföras med ledning av ILBK miljöombud och deltagande av 

styrelsens medlemmar, följs därefter upp under särskild punkt vid efterföljande styrelsemöte. 

Rutiner vid brand, miljöolycka eller akut händelse 

1. Kontakta Räddningstjänsten på tel: 112. 

2. Åtgärda/Begränsa skadan - Brandsläckare och länspump finns i vaktstugan. 

3. Kontakta styrelsen: 

– i första hand: ILBK Hamnkapten eller ILBK Ordförande 

enligt telefon på anslagstavla, vaktpärm och hemsida 

Kontaktuppgifter och Serviceställen 

 Närmaste Tömningsstation för båttoaletter: Småängsvikens sydspets (Long.18.571549 Lat. 59.21426) 

 Närmaste Återvinnings- & miljöstation:  ….. 

 Kontakt med styrelsen vid ej akut händelse:   styrelsen@ilbk.se  
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Bilaga:  Checklista – Egenkontroll ILBK 

Ifylld checklista från genomförd Egenkontroll finns sparad och tillgängligt på klubbens hemsida. 

Datum för kontroll: 

Kontroll genomförd av: 

Kontroll godkänd, och aktiviteter fastställda av styrelsen den: 

Information 

 Miljöplanen är aktuell samt publicerad på hemsida, anslagstavla och vaktstuga 

 Rutin finns för att informera nya medlemmar om klubbens miljöplan 

 Information om regler/förbjud för bottenfärger är kommunicerade till klubbens medlemmar och finns 

publicerade på klubbens hemsida 

 Nyttjandebevis/avtal för nya medlemmar har kompletterats med aktuella miljökrav t.ex. bottenfärger  

 Information om kontaktuppgifter vid miljöolycka samt till styrelsen är aktuella och publicerade 

 Information om Tömningsstation för båttoaletter samt Återvinnings- & miljöstation är aktuella 

Miljöregler 

 Inget miljöfarligt avfall förekommer inom klubbens område 

 Soptunnan i hamnen används endast för ”hushållssopor” 

 Inga olovliga utsläpp från båtar i hamnen har konstaterat och ev. risker har hanterats 

 Inga olovliga bottenfärger har identifierats i hamnen 

 Ev. kemikalier som används kopplat till drift av området hanteras på säkert sätt 

 Hjälpmedel för omhändertagande av oljespill o dyl, (på land och i vatten) finns placerat i hamnen 

 Vattenprover för tappvatten i hamnen, är tagna och godkända 

Säkerhet 

 Klubbens bryggor och angöringar är stabila och säkra 

 Bad-/räddningsstege finns uppsatt på varje brygga 

 Livbojar med lina, finns utplacerade vid varje brygga 

 Samtliga eluttag och installationer är säkra och utförda enligt norm 

 Brandsläckare finns i vaktstugan och är kontrollerad 


