Summering av SBK:s ”Miljöplan”

OBS! Av bilaga 4 ver 20180917.

En båtklubb måste se till att det finns regler och rutiner för att förhindra föroreningar, utsläpp och
störningar av omgivningen. Det är styrelsen som ansvarar för att dessa upprättas och följs.
Vi SBK-medlemmar ska medverka till att nå miljömålen, genom att minska avfall, sortera för återvinning,
undvika utsläpp och inte använda kemiska produkter som kan skada naturen.
Miljöarbetet syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben.
Medlem skall ha bra koll på SBK:s miljöplan och sträva efter gott miljöbeteende i sitt båtliv.
Det är viktigt att alla vet hur de ska agera vid olyckshändelser eller tillbud som kan påverka miljön.

SBK har ”miljöramar” från omvärlden
= myndigheterna:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöförvaltningen i Stenungsund
Räddningstjänsten i Stenungsund
och att SBK är medlem i Svenska båtunionen (SBU)

”Summering av de praktiska delarna av Miljöplanen som vi i SBK skall följa”
a) Hamnområdet
Båtägare skall efter sjösättning, se till att uppställningsplatsen blir fri från pallningsmaterial
och skräp. Arbeten skall undvika att ge omgivningen störningar sent på kvällar.
b) Förhindra spridning av plastpartiklar
Täckmaterial i presenningar och rep, skall vara i gott skick så att plastpartiklar inte sprids.
c) Båtbottenfärg
Inom klubben skall användas endast miljöklassade godkända bottenfärger.
Vid borttagande av bottenfärg från båtarna skall detta inte hamna på SBK:s mark.
Marken täckas under arbetet. SBK vill i första hand att arbete med borttagning av
bottenfärg, sker med hjälp av gel som sen skrapas bort. Behöver slipning ske, skall
uppsugning av slipdamm ske. Färgresterna tas tillvara och lämnas på SBK:s miljöstation,
eftersom färgresterna klassas som miljöfarligt avfall.
I samband med upptagning, skall spolplatta med väl fungerande reningssystem användas.
d) Användning av rengöringsmedel
Alla produkter som skall användas för rengöring skall vara miljögodkända.
e) Uppsamling av olja
Oljespill skall förhindras. Oljehaltigt länsvatten skall inte tömmas ut på mark eller i vattnet.
f) Uppsamling av kylarvätska/glykol/motorkonserveringsvätska
Endast rent vatten får spolas ut på mark. Uppsamling skall ske av andra kylsystemvätskor.
g) Avfallshantering
Endast sådant avfall får lämnas, som kärlen är avsedda för.
Spillolja från båten skall tömmas i klubbens oljetank. Ge akt på nivån i spilloljetanken.
Glykol, färger, kemikalier, emballage, batterier mm sorteras i avsett uppsamlingskärl.
Miljöfarligt avfall får inte läggas i sopkärl för brännbart avfall.
Övrigt avfall får medlem själv ansvara för att det blir omhändertaget på rätt sätt.
SBK-medlem får inte lägga avfall i SBK:s stora container.
OBS! Meddela hamnkapten eller styrelsemedlem om något kärl är fullt.
Avfall får absolut inte ställas vid sidan av kärl
OBS! Hushållsavfall från egen aktivitet, skall tas med hem.
h) Toalett-avfall skall tas om hand på ett riktigt sätt.

