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MBK tre kronors miljöreglemente 2020 
 
Generellt 
Klubben kan både rekommendera samt besluta om åtgärder av medlemmars 
aktiviteter inom miljöområdet samt påföljder om detta inte efterlevs. 
 
Medlem som inte följer nedanstående regler och anvisningar, kan uteslutas ur 
klubben enligt paragraf 5.3 i MBK’s stadgar och/eller böter. 
 
Klubben har av styrelsen en utsedd miljöansvarig som dels är kontaktperson för 
klubbens medlemmar samt externa intressenter, t.ex. kommunala miljöförvaltningar. 
 
Varvet 
Medlemmar kan själva frakta bort sitt hushållsavfall från varvsområdet., eller utnyttja 
containern för grovsopor. 
  
Medlemmar ska använda varvets miljöstation för miljöfarligt avfall som är båt 
relaterat, t.ex färg, oljor, kemikalier, el-skrot mm. Miljöstationen är placerad vid 
Rörstrands infart och kan öppnas med medlemsnyckeln.  
 
Övriga grovsopor som är relaterat till båt underhåll eller skötsel av varvsytan kan 
läggas i containern som står vid Rörstrands infart på varvsområdet. Inga miljöfarliga 
sopor får lämnas i containern. 
 
Medlemmar får inte tömma glykol, spillolja, bränsle på marken. Det gäller också 
förorenat slagvatten. Det ska lämnas på miljöstationen. 
 
Medlemmar skall vid vinterförvaring av båten vidta förebyggande åtgärder för att 
skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor eller drev. 
 
Som medlem ska man undvika onödig tomgångskörning. 
 
Medlem skall ta hand om sitt eget slipdamm, antingen med dammsugare eller att 
breda ut presenning på marken under båten, samt täckning av båtens sidor. Vid 
blästring av båt botten måste fullgod täckning ske av dels mark men också vara 
heltäckande vid båtens sidor så inga miljögifter kommer utanför arbetsområdet. 
Slipdamm/färgrester efter blästring/slipning ansvarar båtägaren för att det 
transporteras till återvinningsstation och inte belastar båtklubbens miljöstation. 
 
Klubben rekommenderar att avfall om möjligt källsorteras. Närmaste 
återvinningsstation finns på Kvarnbacksvägen bakom ”Plantagen”, vid Bromma 
flygplats. 
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Vid större utsläpp av olja eller bränsle finns absorbenter på varvsområdet i som ska 
utnyttjas omgående. Absorbenterna finns i Miljöstationen . Använda absorbenter ska 
lämnas i miljöstationen efter användning på anvisad plats. 
 
Vid ev. tillbud ska relevanta myndigheter kontaktas (räddningstjänst, Kustbevakning). 
Även miljöförvaltningen i Stockholm ska kontaktas. 
 
Hamnen 
Medlemmar är skyldiga att själva frakta bort sitt hushållsavfall samt andra sopor från 
bryggorna i hamnen. 
 
Medlemmar får inte tömma miljöfarligt avfall såsom olja, färg, bränsle i vattnet. 
 
Som medlem ska man undvika onödig tomgångskörning för minimera miljöpåverkan. 
 
Klubben har absorbenter placerade på bryggan i en låsbar låda för utnyttjande vid 
tillbud. Medlemsnyckeln passar till låset. 
  
Båten 
Medlemmar får inte använda för Östersjön och Mälaren förbjuden båt bottenfärg. 
Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på 
Kemikalieinspektions hemsida, www.konsument.kemi.se och välj båt bottenfärger. 
TBT är totalförbjudet och måste åtgärdas omgående. 
 
Vid åtgärd för bottensanering och/eller underhåll ska personlig skyddsutrustning 
användas, såsom munskydd, handskar och heltäckande skyddskläder. Vid sliparbete 
är dt viktigt att använda dammsugare med korrekt filtrering.. 
 
Medlem får inte tvätta båt botten om bottenfärg finns applicerad. Endast båtar utan 
giftfärg (biosidor) får tvättas på varvsplan i samband med båtupptagningen. 
 
Vid rengöring av båtdäck och skrov både i hamn och på varvsplan måste miljövänliga 
alternativ väljas. Kemikalier som används för att tvätta båtdäck och liknande ytor 
läcker direkt i vattnet och kan leda till att föroreningar och på sikt allvarliga 
miljöskador. Tänk på att aldrig använda kemikalier om det absolut inte är nödvändigt. 
Exempelvis kan fågelspillning rengöras enkelt med varmt vatten. 
 
Klubben rekommenderar medlemmarna att undvika bottenfärg (av godkänd sort) och 
regelbundet tvätta båt botten istället. Vart båt tvättarna är placerade finns på 
Skärgårdsstiftelsens hemsida. Klubben har för närvarande ett avtal med Pampas 
Marina för båt tvätt i samband med perioden för båt upptagningen.  
 
Klubben rekommenderar att ge motor regelbunden service för att minska utsläpp 
samt bränsleförbrukning. 
 

http://www.konsument.kemi.se/
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Klubben rekommenderar också att använda det mest miljövänliga alternativet vad 
gäller drivmedel och oljor. 
 
Toalettavfall får inte släppas ut från båten utan måste tas hand enligt miljöbalken. 
 
Närmast tillgängliga tömnings station för septiktank finns i Ulvsunda vid varvet. Den 
är placerad på Tranebergs Segelssällskap’s område och får utnyttjas av alla. 
 
Vid underhållsarbete kan den som utför arbetet samt personer i närheten utsättas för 
mycket giftiga kemikalier. Det kan vara genom damm (inandning), vidröring, mun, 
ögon och dylikt.  
 
Samtliga medlemmar inom klubben måste använda lämplig skyddsutrustning vid 
underhållsarbeten, exempelvis andningsskydd vid slipning samt handskar vid 
hantering av kemikalier. Tänk på att välja och använda rätt typ av skydd. Information 
om andningsskydd finns på www.andningsskydd.nu 
 
 
Slip- och skrapdamm kan innehålla olika miljögifter, bland annat toxiska ämnen som 
förekommer i båt bottenfärger som exempelvis tributyltenn (TBT), koppar och zink. 
Dessa ämnen kan spridas runt vid slip- och skraparbeten och leda till föroreningar. 
Dessa kan även vara farliga att andas in eller vidröras. Se därför till att samla in 
dessa och lämna in som farligt avfall. 
 
 
 

http://www.andningsskydd.nu/

