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Miljödokument för Ekerö Sommarstads Båtklubb (ESBK) 
 
ESBK Miljöpolicy  
Syfte och mål: 
Ekerö Sommarstads Båtklubb (ESBK) är en ideell förening som har som mål att 
tillhandahålla båtplatser för boende i Ekerö Sommarstad och allmänhet samt att 
verka för ett gott sjömanskap för desamma. 
 
För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste 
hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och 
vatten och att åtgärder vidtas för att minimera miljöbelastning.  
 
ESBK och dess medlemmar ska:  

- sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet 
genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom 
att följa de miljöregler och den avfallsplan (se nedan) som klubben tagit fram 
samt genom att följa gällande miljölagstiftning; 

 
- efter bästa förmåga välja och använda de mest miljövänliga alternativ, 

processer samt produkter som finns tillgängliga vid underhållsarbeten på den 
egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall. 
Vidare skall vi följa de anvisningar, lagar och förordningar som utges av 
myndigheter. Vi skall sträva efter att inte måla båtbottnar och om det ändå 
görs, aldrig med färger som ej får användas i insjöar; 

 
- säkerställa att båtbotten är sanerad om tveksamheter föreligger vilken färg 

eller om fel färg finns på båten såsom tex biocidfärg i enlighet med 
handlingsplan nedan, senast 2020-12-31; 

 
- efter bästa förmåga följa klubbens åtaganden i Mälaren samt Stockholms 

skärgård; 
 

- sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att ESBK:s 
ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.  

 
Som medlem i Ekerö Sommarstads Båtklubb förbinder man sig att följa denna 
miljöpolicy samt tillhörande anslag på klubbens anslagstavla/hemsida. ESBK:s 
miljöpolicy ska granskas löpande av styrelsen och uppdateras vid behov. 
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Avfallsplan  
ESBK och dess medlemmar ska: 

- själva ansvara för att omhänderta och transportera avfall och produkter till 
miljöstation där sortering enligt anvisningar skall ske; 
 

- tömma svartvatten (septiktankar) vid godkända tömningsanläggningar eller vid 
ESBKs samarbetspartner, Ekerö Båtklubb och aldrig direkt i sjö; 

 
- verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad.  

 
 
Åtgärder vid olycka, spill eller olycka som innefattar spill av miljöfarliga 
ämnen 
 
Vid olycka 
Rädda: 
Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker; 
 
Varna: 
Varna dem som hotas av branden så att också de kan sätta sig i säkerhet; 
 
Larma: 
Ring larmnumret 112 från en säker plats. Meddela om eventuellt spill av miljöfarliga 
ämnen. Möt upp räddningstjänsten när de kommer; 
 
Släck:  
Om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka branden kan du 
påbörja släckningsarbetet. Utsätt inte dig själv för onödiga risker. 
 
Vid spill 
På land: 
Använd absorbent som står i tunnan bredvid anslagstavlan. Efter arbetet, samla in 
absorbenten och ta till återvinningscentral och sortera enligt direktiv där. Kontakta 
någon i styrelsen för påfyllnad av absorbent. 
 
I Sjön: 
Använd läns som hänger på sidan av klubbstugan och omringa spillet. Länsen 
absorberar petroleumbaserade produkter.  
Efter det att länsen samlat upp spillet: tag den till återvinningscentral och sortera 
enligt direktiv där. Kontakta styrelsen för inköp av nya länsar. 
Om större läcka: ring 112 för att förhindra spridning. 
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Handlingsplan för utfasning av biocidfärger 
 
ESBK skall verka för att båtbottnar skall vara fria från färger innehållande biocider 
senast 2020-12-31 i enlighet med vår miljöpolicy samt direktiv från kommunen och 
krav i miljöbalken. Ansvaret för giftfri båtbotten ligger på den enskilde medlemmen 
med ESBK som hemmahamn att tillse. 
I Mälaren rekommenderas att inte måla båtbotten alls utan istället tvätta vid behov.  
 
Sanering kan ske på ett antal olika sätt och du väljer och bekostar själv som medlem 
det som bäst passar din båt.  
Dock skall, oavsett val av metod, damm- slip- och skrap -rester innehållande färg 
alltid samlas upp samt lämnas till återvinningscentral som farligt avfall. Inga 
färgrester får tillföras naturen i någon form. 
 
Till dess att sanering är utförd får tvätt av båtbotten inte ske vid upptagning. 
 
Detta gäller även vid inträde i klubben som ny medlem eller vid anskaffning av 
ny/begagnad båt varvid ESBK skall vara en båtklubb med giftfria båtbottnar senast 
2020-12-31. 
 
 
 


