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1 Inledning

Medlemmarna i Båtvikens Hamnförening har tillgång till en unik natur och miljö
i och omkring Vättern, vi har skyldighet att verka för ett aktivt båtliv i god miljö
och vara rädda om denna naturresurs. Vättern är också vattentäkt för många
orter vilket gör området känsligt för miljöpåverkan. Den verksamhet som
bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön.
Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen har flera uppgifter,
att inventera potentiellt miljöskadlig verksamhet, att öka medlemmars
miljömedvetenhet, att fungera som guide för miljöarbetet inom klubben, att
vägleda styrelsen i sitt arbete, att ställa upp regler för verksamhet i båthamnen
som innebär miljörisker, och att informera klubbens medlemmar och
hamngäster om gällande regler.
Båtviken har två dokument som utgör dess miljöplan:
1. Miljödokumentet som är en utförligare beskrivning av miljörelaterade frågor
2. Miljöregler för Båtvikens Hamnförening är en kort, punktformad
sammanfattning.

1.1 Mål
Klubben ska i sin verksamhet verka för god miljö. Miljöarbetet ansluter sig till
Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan
och naturen.


Verksamheten ska förorsaka minimal miljöpåverkan



Verksamheten ska bedrivas i enlighet med samhällets krav

1.2 Programförklaring
Miljöplanen ska syfta till en gemensam miljömedvetenhet inom klubben. Det ska
vara ett levande dokument som förändras i takt med ny kunskap, och nya
produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i Båtvikens
Hamnförening och ska revideras vid förändringar.
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1.3 Beskrivning av klubben
Båtvikens Hamnförening är en båtklubb med en småbåtshamn belägen i
södra delen av bottensjön, södra skogen Karlsborg. Föreningen är 16 år och
har ca 145 medlemmar
Klubbens
besöksadress:
Båtvikens
hamnförening
Smedjegatan
54631 Karlsborg

1.4 Företagsform/juridisk person
Klubben är en ideell förening

1.5 Plats
Småbåtshamnen och klubbhuset är belägna i södra skogen, Karlsborg

1.6 Styrelse
Ordförande
Vice. Ordförande
Kassör / Platsansv.
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tony Lindau
P-O Eriksson
Håkan Lehnér
Eva Arvidsson
Peter Hedfors
Mikael Hedfors
Linda Grahn
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2 MILJÖDOKUMENTET
2.1 MÅL


Verksamheten ska förorsaka minimal miljöpåverkan



Verksamheten ska bedrivas i enlighet med samhällets krav

Nedan berörs ett antal konkreta miljörelaterade frågor:

2.1.1

TOALETTER OCH LATRIN


Toalett finns i klubbhuset, samt en torrtoa på västra sidan.



Avloppet från klubbhuset ansluter till det kommunala avloppsnätet



Tömning av båttoaletter kommer inte att kunna ske på området, all tömning
hänvisas till gästhamnen vid bron.



Sug för tömning av båtars toatankar finns inte.



Användning av båttoaletter med direktutsläpp i vattnet liksom tömning av
toatankar i vattnet i hamnområdet är förbjudet.

Att göra 2019:
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2.1.2

AVFALL
Karlsborgs återvinningscentral ligger ca 3 km bort från hamnen. För öppettider
hänvisas till Karlsborgs kommun.
Vi hänvisar våra medlemmar till att själva ta hand om sitt avfall och leverera det till
Karlsborgs återvinningscentral, eller om det gäller hushållssopor från båtarna att
själva ta hem dessa till den egna soptunnan. Detta ger en besparing för
båtklubben och dess medlemmar. Men ett ännu viktigare skäl till varför vi inte kan
bygga upp en mottagningsstation i hamnen, är att det skulle riskera att kanalisera
sopor till vår alltid öppna station istället för till Karlsborgs central.
Följande gäller således:


Var och en av båtklubbens medlemmar som använder hamnen ska själva ta
hand om sina hushållssopor och sitt övriga avfall.



Den sopcontainern som finns på området där hamnens är avsedd för klubbens
gemensamma sopor och klubbhusets hushållssopor.



Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall i soptunnorna eller containern.



Miljöfarligt avfall är till exempel spillolja, lösningsmedel, färgrester, batterier, el- och
elektronikskrot. Miljöfarligt avfall måste enligt gällande samhällsföreskrifter lämnas
till omhändertagande på Karlsborgs central.



Träavfall från båttäckningar etc kan i nödfall läggas på anvisad plats.



Frostskyddsmedel får inte pumpas ut på marken utan ska omhändertas.



Förorenat slagvatten får inte pumpas ut på land eller i havet. Förekomst av olja i
slagvatten kan förhindras med oljeabsorberingsduk i kölsvinet.

Att göra 2019:
•

Regler för hantering av sopor och annat avfall ska anslås.

Sid 5

2019-01-20
Rev: 1

2.1.3

UPPLÄGGNING AV BÅTAR
Ca 25 båtar förvaras vintertid på land i hamnen.


Var och en som förvarar sin båt i hamnen måste ta hand om sitt skräp och
göra sig kvitt det via återvinningscentral.

Tyvärr ligger någon båt på land året runt men kan inte klassificeras som vrak.
Genom att nya regler för båtuppläggning införs, där sommaruppläggningsavgift
och särskild avgift förlångtidsförvaring kommer att tas ut, förväntas antalet båtar
som bara ligger på land minska.
Att göra 2019:


En inventering av miljöriskerna med båtar som legat på land länge ska
genomföras.

2.1.4

VÅRRUSTNING AV BÅTAR


Endast tillåtna bottenfärger för området (ostkusten, insjöar) får användas för
båtar som ska ligga i hamnen.



Vid bottenskrapning och bottenmålning ska marken täckas och färgrester
samlas upp för omhändertagande. Detta gäller inte minst gamla träbåtar där
blymönja kan förekomma.



Färgrester, begagnade penslar, lösningsmedelsskvättar, etc ska var och en
som vårrustar eller underhåller sin båt själv omhänderta (se Avfall).

Att göra 2019:


Regler för hantering av avfall ska anslås.



En inspektion av hamnplanen ska göras efter vårrustningsperioden.
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2.1.5

BÅTTVÄTTNING
Normalt förekommer inget behov av att bottentvätta under båtsäsongen, men i
samband med upptagningen på hösten sker normalt tvättning av botten. Vi har
ingen särskild tvättplats för detta.
Därför är det särskilt viktigt att:


använda giftfri (godkänd) färg och att inte använda giftiga tvättmedel, till
exempel organiska lösningsmedel.

Det blir idag allt vanligare att småbåtshamnar har särskilda tvätt- och
underhållsplatser. Att anlägga en sådan innebär en betydande kostnad.
Båtklubben kommer att utreda vilken kostnad det skulle medföra, och vilken
miljöbesparing en särskild tvätt- och underhållsplats skulle kunna innebära i den
lokala miljö som Mörtviken ligger, där det finns flera andra stora miljöpåverkande
verksamheter såsom utsläpp av dagvatten från trafikytor och industrigårdar, Göta
kanaltrafiken mm.
Att göra 2019:


2.1.6

Frågan om särskild spolplats ska diskuteras i styrelsen.

BRÄNSLE- och OLJEHANTERING
I båtklubbens regi sker ingen bränslehantering
 Var och en som tankar måste försäkra sig om att brandsäkerhetsföreskrifter
följs och att tankningen sker på ett sådant sätt att spill av bränsle inte
förekommer.
Vi rekommenderar att:
 Alkylatbensin används och uppmanar särskilt de som har 2-takts utombordare att
använda alkylatbensin och miljöanpassad olja. Detta innebär inte någon stor
kostnadsfördyring men en stor miljövinst eftersom dessa motorer kan avge upp till
30 % oförbrända bränslerester.

Att göra 2019:
-
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2.1.7

BYGGNATIONER
Underhåll och förbättring av anläggningsmaterial (bryggor, bommar, kajer, fastigheter)
inom området sker kontinuerligt.
Förrådsbyggnad för klubbens verktyg och material finns på området.
Att göra 2019:
Ev. byta ut en del y-bommar
-

2.3

EGENKONTROLL

2.3.1

MILJÖANSVARIG
Miljöansvarig är:
Tony Lindau
Övriga i båtklubbens styrelse direkt iblandade i miljöarbetet:
Samtliga I styrelsen

2.3.2

Årlig miljögenomgång
Minst en gång per år ska båtklubbens styrelse under särskild punkt vid ett
sammanträde diskutera miljötillståndet i småbåtshamnen. Denna diskussion ska
föregås av en miljöinspektion på området under ledning av miljöansvarig och med
relevanta medlemmar ur styrelse/klubb som deltagare.
Under särskild punkt ska rapport om miljöarbetet lämnas och framtidsfrågor diskuteras
vid båtklubbens årsmöte.

2.4

Handlingsplan vid miljöolycka
Vid miljöolycka kontaktas räddningstjänsten telefon 112
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3 MILJÖREGLER FÖR BÅTVIKENS HAMNFÖRENING
Mål


Verksamheten ska förorsaka minimal miljöpåverkan och bedrivas i enlighet med samhällets
krav.



Klubbmedlemmar ska ta miljöhänsyn och följa klubbens regler.



Medlemmar och gäster som upptäcker miljöproblem eller risker ska anmäla detta till klubben.

Toaletter och latrin


Medlemmar hänvisas i första hand till toaletten i klubbhuset.



Toalettankar i båtar får ej tömmas i klubbtoaletten, utan hänvisas till kanalens anläggning vid bron.



Det är förbjudet att släppa ut latrin från båtar i hamnens närhet.

Sopor


Klubbmedlemmar ska normalt ta hem sina sopor från båtarna, det som inte kan klassas som
hushållssopor.



Sopkärlen är endast avsedda för hushållssopor från klubbhuset och medlemmar.

Källsorterat avfall


Klubbmedlemmar ska lämna sitt källsorterade avfall (plåt, glas, plast etc) i kommunens
återvinningscentral, Tippvägen 12 alternativt vid Smedjegatan mot rondellen.

Farligt avfall


Farligt avfall, såsom oljefilter, färgrester, lösningsmedel, batterier, och el- och elektronikskrot,
får inte lämnas på hamnområdet, utan ska tas till lämplig återvinningscentral, Tippvägen 12.



Oljespill ska snarast saneras.



Oljehaltigt slagvatten får inte pumpas ut i hamnbassängen.



Vid bottenskrapning och bottenmålning ska marken täckas och rester samlas upp och
omhändertas.



Frostskyddsmedel får inte pumpas ut på marken utan ska omhändertas.

Grovsopor


Skräp av trä, metall, och plast från pallningar och båttäckningar ska omhändertas av ägaren
och tas till kommunens återvinningscentral, Tippvägen 12.

Bottenfärger och kemikalier


Endast tillåtna bottenfärger för området får användas.



Giftiga tvättmedel får inte användas.

Bränsle och smörjmedel


Vid tankning ska försiktighet iakttas för att undvika spill och brand.

Buller


Båt ska framföras i hamnområdet så att buller och andra störningar undviks.
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