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INFORMATION 

 
Finns aktuell miljöplan och avfallsplan på hemsidan?  Ja 
  
Finns aktuell information om miljöplanen anslagen på varvsområdet?  
Ja, i miljöpärm i vaktstugan  och på hemsidan.  Utskick och dokument nu endast digitala. 
Finns aktuell information om avfallshanteringsplanen anslagen på varvsområdet?  
Ja, i vaktstugan i miljöpärm och på hemsidan.  
 
Finns information miljösäkra  metoder för att hålla skrovet rent publicerad på hemsidan och på varvsområdet? 
Ja, i miljöpärm och på hemsidan.  
Finns rutiner för att informera nya medlemmar om klubbens miljöarbete? 
Ja. Nya medlemmar får information i samband med inträde i föreningen och ska redovisa sin ev sanering 
 

BOTTENFÄRG 

 
Pågår arbete enligt klubbens utfasningsplan för biocidfärg? 
Ja. Klubben har ett LOVA-bidrag som täcker åtgärder under  året. Antalet planerade saneringar går i mål. Fler 
som använder färgborttagning än blästring.  
Dokumenteras medlemmarnas användning av/typ av bottenfärg? Var förvaras dokumentationen? 
Varje medlem fyller i en utfasningsplan där bef färg och saneringsmetod anges. Förvaras digitalt i styrelsen.  
Bedöms målet ”Endast bottenfärg som inte kräver godkännande av Kemikalieinspektionen används” kunna 
uppnås till 2020? 
Nej  
Om inte, varför då? Vilka åtgärder behöver vidtas?  
Medlemmar påverkas av en motsägelsefull diskussion hos myndigheter och organisationer. Klubben kan endast 
informera och formulera ett miljömål men har inte muskler att tvinga.  Miljöarbetet skulle underlättas av 
tydlighet från myndigheter och aktivitet från tillsynsmyndighet.  Styrelsen informerar återkommande på 
medlemsmöten, sociala medier och medlemsblad.  
Följs rutinerna i miljöplanen för att begränsa spridning av bottenfärg, slipdamm etc. till mark och vatten?  
Informationen är förankrad hos medlemmar och det finns  en tydlig attitydförändring 
Tvättas båtar med biocidfärg på varvsområdet? 
Ja. Fråga till styrelsen om medlemmars rätt att tvätta ickesanerade och trailertransporterade båtar på varvet. 
 

KEMIKALIER 

 



Förvaras de kemikalier som används kopplat till drift av området samt till maskiner för torr- och sjösättning på 
ett säkert sätt? 
Ja. Oljor och drivmedel ställs i kar fn i garaget för att senare flyttas till nya förrådscontainers. Blå boden är 
riven. Batterier i garage används som extrabatterier vid behov.  
Förvaras flytande kemikalier invallat? Var? 
Ev oljor, glykol, diesel, spilloljor förvaras i kar i garaget. Små mängder lösningsmedel odyl förvaras i plåtskåp i 
garaget.  
 
  

TILLBUD OCH OLYCKOR 

 
Finns material för sanering av olje- och kemikalieutsläpp? Vad? Var?  
Finns i särskild miljölåda vid iläggningsramp. Innehåller läns, absoberande pulver,dukar mm. Absorberande 
pulver finns även i garaget. 
 
Finns material för omhändertagande av slagvatten?  Vad? Var? Nej.  
Enskild medlem sanerar och transporterar sitt avfall.  
 
Finns länsar? Var? 
 Mindre länsar finns i  miljölåda vid iläggningsramp 
 
Har några olyckor eller tillbud skett där sanering utförts?  
Nej.  
 
Hur gick saneringen till?  
 
 
Anmäldes olyckan eller tillbudet till miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna?  
 
Tillkallades räddningstjänsten?  
 
Var transporterades förorenat material/vatten?  
 
 
Kvarstår någon förorening?  
 
 

AVFALL, AVLOPP OCH LATRIN: 

 
Avfallshantering inom klubbens drift- och underhållsverksamhet 

 

Avfallstyp Omhändertagande av 
avfall  

Vidare hantering Har hanteringen 
skett enligt 
avfallsplanen  

Hushållsavfall  Sköts av enskild medlem Ja 

Farligt avfall Förvaras invallat i 
garaget i särskilt 
uppmärkta behållare.  
 

Lämnas till miljöstation av 
varvschefen. Slag och mängd 
uppkommet farligt avfall samt var 
avfallet har transporterats noteras 
vid egenkontrollen 

Se nedan 

Övrigt Förvaras i garage Lämnas till återvinningscentral av Ja 



avfall/grovavfall varvschefen 

Latrin Sluten tank Varvschefen beställer tömning vid 
behov.  
Datum för tömning: 
Tömning utförd av: 
Protokoll förvaras här: 

 
 
Maj – 1ggr/år 
LS 
Kassör 

 
 

Uppkommen mängd avfall i verksamheten för drift och underhåll: 
 

Avfallsslag Mängd Enhet Mottagare 

Spillolja 4,5 liter Brista avfall 

Färg-, lösn-ingsmedels-, 
lackrester 

1 liter Brista avfall 

Glykol 3 liter Brista avfall 

Batterier 2  Brista avfall 

Elektronik -   

Förorenat absorberande 
material 

   

Grovsopor 4 Släpvagn Brista avfall (vårstädning) 
Hushållsavfall -   

Övrigt -   

    

    

 
 
Medlemmarnas avfallshantering 

 

Avfallstyp Omhändertagande av avfall  Har hanteringen skett enligt 
avfallsplanen 

Hushållsavfall Ingen förvaring på varvsområdet. 
Transporteras direkt till återvinningscentral  

Ja  

Farligt avfall Ingen förvaring på varvsområdet. 
Transporteras direkt till återvinningscentral 

Ja  

Latrin från båtar Förbud mot tömning av toalett i hav, sjöar och 
mindre vattendrag råder. För tömning av latrin 
hänvisas till tömningsstationen i Sigtuna. 

Ja 

 

 
Håller medlemmar allmänt snyggt och rent vid uppställningsplatsen samt vid bryggplatsen? Ja 
 
Övriga noteringar: 

- Under höst- och vårstädning avlägsnades stor mängd plast och frigolit. Rester av frigolitblock ligger 
kvar. 

- Blå boden avlägsnad. Ny förvaring skall ske i ändamålsenliga förrådscontainers. 
- Fd matarledning för bränslepåfyllning  borttagen.  
- Handledare av plasttross till klubbstugan bör bytas ut. 
- Medlemsblad och andra utskick nu till 95% digitala 

- Fråga till styrelsen om medlemmars rätt att tvätta ickesanerade och trailertransporterade båtar på 

varvet. 

 

 


