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Miljöplan för Sommarbo Båtklubb (SBK)
Inledning
Sommarbo Båtklubb (SBK) ligger i yttre delen av Velamsundsviken inom Vikingshill i Nacka
kommun. Det är enbart boende i Sommarbo som är medlemmar i båtklubben.
Hamnområde
Båtklubben arrenderar tre hamnområden av Sommarbo Tomtägarförening.
Fastighet 1:32, Sommarbo brygga.
Fastighet 1:193, Marens brygga
Fastighet 1:27, Småbryggorna
Totalt ca 60 bryggplatser finns tillgängligt, majoriteten av båtarna är mindre än 7meter.
Syfte och Målsättning
SBK är en ideell förening vars syfte är att främja båtliv samt att verka för ett gott
sjömanskap. I detta ingår dessutom att förstå miljöpåverkan och att åtgärder tas, såväl
gemensamt som individuellt, för att öka miljömedvetandet hos samtliga medlemmar och att
minimera belastningen på miljön. Miljöplanen fastställs av styrelse och revideras
fortlöpande
Avfallshantering
SBK erbjuder varken sommarförvaring eller vinterförvaring av båtar på land. Det finns inget
utrymme för enskilda båtägare att arbeta med sin båt i hamnområdet. Det är därmed inte
tillåtet att inom hamnområdet bottentvätta sin båt, skrapa bottenfärg, konservera motorer,
släppa ut glykol och oljor. Det finns heller ingen möjlighet att inom klubben och
hamnområdet lämna några sopor (hushållssopor, oljor, glykol, batterier etc).
Omhändertagande och destruktion av farligt avfall är noggrant reglerat och skulle innebära
stora kostnader för båtklubben om den servicen tillhandahölls. Nu uppmanas
medlemmarna att själva lämna sitt farliga avfall vid närmaste återvinningscentral. Vänligen
sök information på Nacka Kommuns hemsida. Även källsorterat avfall såsom plåt, plast och
glas kan lämnas vid återvinningscentralen, utan någon kostnad. Detta minskar i allt
väsentligt hanteringen av avfall inom hamnområdet för föreningen. Det är den enskilde
båtägarens ansvar att omhänderta sitt avfall på ett miljöriktigt vis och i enlighet med
gällande föreskrifter. Exempel på farligt avfall är batterier, oljor, färgburkar och färgrester,
trasor med lösningsmedel och glykol.
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Toalettavfall
Sommarbo Båtklubb har ingenstans att deponera eller tömma toalettavfall. Toalettavfall tas
om hand av varje enskild medlem enligt gällande föreskrifter. Tömningsstationer finns över
tid på lite olika platser. Läs mer om toalettavfall från fritidsbåtar på Nacka Kommuns
hemsida om vad som gäller just nu. From 2015 är det enligt nya miljölagen förbjudet att
tömma toan i havet.
Bottenfärg och bottentvätt
Varje medlem är själv ansvarig att hålla sig uppdaterad kring det aktuella regelverket för
bottenfärger samt att följa gällande regler och föreskrifter vid hantering av bottenfärg. All
båtbotten färg är mer eller mindre farlig för miljön.
Det är inte tillåtet att tvätta båtbotten när båten ligger i sjön annat än vid särskilt angivna
anläggningar.
SBK rekommenderar sina medlemmar att upphöra med användandet av bottenfärg. Den
största miljöpåverkan sker genom den färg som avsöndras när båten ligger vid brygga och
som då ansamlas på sjöbotten. I stället rekommenderas att tvätta båtarna vid godkända
båtbottentvättar minst två gånger per säsong. Klubben rekommenderar att medlemmarna
håller sig uppdaterade via Länsstyrelsens hemsida om när havstulpanernas larver etablerar
sig för att på detta vis ha en ökad beredskap. Första gången i samband med att
havstulpanernas larver etablerar sig och andra gången innan upptagningen.
Även många varv erbjuder bottentvättar.
Se mer information tvätt på Nacka Kommuns hemsida (www.nacka.se).
Samma restriktioner som gäller vid båtklubbens hamnområde avseende hantering av farligt
avfall gäller på respektive egen privat fastighet. Om båtbotten skrapas skall en presenning
läggas under båten så att färgrester och slipdamm enkelt kan omhändertas såsom farligt
avfall. Alternativt förses en slipmaskin med utsug ansluten till en godkänd dammsugare
med där för avsett filter. Vid konservering av motor skall glykolblandat vatten samlas upp
och hanteras som miljöfarligt avfall.
Motorbränsle och oljor
För att minska utsläppen från motorer rekommenderas användning av miljöanpassat
drivmedel och oljor
Elsäkerhet
Vid användande av den 240v el som SBK erbjuder sina medlemmar på sommarbo-bryggan
skall kabel och anslutningar vara av godkänd typ och i fullgott skick.
Övrigt
Tomgångskörning i hamnen för att exempelvis ladda batterier är ej tillåten.
Allmän hänsyn tas till allt och alla och inte minst till de boende i närområdet.

SBK-styrelse

2

