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Miljöpolicy för MBK Tre Kronor 
 
MBK tre kronor arbetar i all sin verksamhet för en god miljö och 
säker hamn och vinterförvaring. Klubben ansluter sig till Svenska båtunionens mål att 
utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen. 
Denna miljöpolicy omfattas av miljöreglemente och denna miljö- och avfallsplan, 
definieras vad som är klubbens ansvar och vad som är den enskilde medlemmens 
ansvar. 
MBK Tre kronor informerar medlemmarna om miljöpolicyns  innehåll och om hur de ska följa 
den. Detta sker på medlemsmöten, på klubbens hemsida och via anslag på lämpliga ställen 
på klubbens område. 
MBK Tre kronor ser årligen över miljöpolicyn och fastställer den efter eventuella ändringar på 
medlemsmöte. 
Miljöpolicyn är jämställd med hamn och varvsreglemente 
 
 
 

MBK tre kronors miljö- och avfallsplan 
 
1. Gemensamma satsningar för praktiska lösningar för bättre båtmiljö. 
Klubben deltar i ett bredare och aktivt arbete tillsammans med Rörstrands båtklubb 
och Saltsjön-Mälarens båtförbund och i samverkan med kommunen och 
andra organisationer, för att åstadkomma satsningar på lättillgängliga 
båtbottentvättar och mottagningsstationer för toa-avfall och andra insatser som gör 
det lättare att åstadkomma ett båtliv i balans med naturen. 
 
2. Internt opinionsarbete. 
Klubben bedriver kontinuerligt upplysning och för en diskussion bland 
medlemmarna om olika sätt att minska båtlivets påverkan på naturen, som 
exempelvis att använda miljöanpassade drivmedel och oljor. 
 
3. Miljöombud. 
Styrelsen utser inom sig en ledamot som miljöombud. Miljöombudet har ett ansvar för att 
styrelsen i sitt arbete 
• kontrollerar att klubbens miljöregler efterföljs. 
• bevakar nya utredningar och lagregler inom området. 
• sprider kunskap och propagerar för en större miljömedvetenhet. 
• rapporterar till klubbens medlemmar om förändringar inom miljöområdet. 
 
4. Miljöstation. 
Klubben disponerar en modern nybyggd miljöstation på varvsområdet. Konstruktionen 
säkerställer så att inga gifter kommer ut i naturen. 
I miljöstationen kan följande avfall kunna tas om hand: spillolja, lösningsmedel, 
glykolhaltiga vätskor, färgburkar, batterier och lysrör/lågenergilampor. 
Det är klubbens ansvar att regelbundet transportera det insamlade avfallet till lämplig 
mottagare.  
 
 
5. Avfallshanteringsplan 
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Avfallsplanen omfattar enbart klubbmedlemmars båtar som är cirka 150 stycken, då klubben 
inte har något omfattande antal gästbesökare. 
 
Information till medlemmarna sker genom anslag och vid möten. 
 
Inom hemmahamnen finns inget system för att ta emot avfall. Varje klubbmedlem ansvarar 
för att ta bort avfallet från sin båt och hamnanläggning. 
 
På varvsområdet finns en container som är tillgänglig för alla medlemmar. 
 
På styrelsens uppdrag sker bortforsling av det insamlade med en lämplig periodicitet av 
extern entreprenör. För närvarande är det SITA (namnändras till SUEZ environment) 
 
Uppskattningen av avfallsvolym är 8 kbm/år, och det är framför allt båtrelaterat avfall samt i 
viss mån hushållsavfall. 
 
6. Båtbottenfärger 
 
Klubben har som mål att biocidhaltiga båtbottenfärger ska vara borttaget i slutet av 2018 på 
samtliga medlemmars båtar. 
 
Klubben bedriver aktiv informationsspridning till medlemmar vid båtupptagning, möten och 
sjösättningar. Informationen finns också på klubbens hemsida. 
 
Under 2016 kommer en inventering ske av samtliga medlemmars båtbottnar i form av en 
enkät. Resultatet sammanställs för styrelsen för eventuella kompletterande beslut.  
 
 


