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Överenskommelse beträffande miljöfarligt arbete med medlemsbåtar på 

varvsplan eller i hamnen hösten 2019 tom våren 2020.  

Båtägaren/Medlemmen ansvarar för allt arbete som sker med sin båt.  Detta 

inkluderar miljörisker och arbetsmiljö för medhjälpare och inhyrd personal. Arbetet 

ska följa relevanta lagar och förordningar samt BBK:s miljöregler och trafikregler.  

 

BBK Miljöregler (utdrag ur BBK Hamn- och Varvsordning) 

a) BBK arbetar aktivt för att långsiktigt bevara och skydda vår miljö. För det 

ändamålet har klubben anläggningar (miljöstation, sopcontainrar och sopkärl 

mm) för att ta hand om det avfall som uppstår i samband med båtlivet. Allt 

annat avfall eller avfall som det ej finns uppsamlingskärl till, ska hanteras 

privat eller enligt Lidingö stads föreskrifter.   

b) Miljöstationen ska användas för oljor, lösningsmedel, filter, elektronik, 

batterier och andra miljöfarliga ämnen och produkter som är relaterade till din 

båt.  

c) Sopcontainern vid miljöstationen är endast till för båtsopor/grovsopor.   

d) Hushållssopor placeras källsorterade i anvisade kärl för hushållssopor i 

miljörummet.  

e) Kasserade presenningar och krympplast-rester ska vikas och placeras vid 

anvisad plats.   

f) Glykol som tappas ur motorer/kylsystem ska samlas upp och lämnas i avsedd 

behållare vid klubbens miljöstation.  

g) Slamsug finns vid pelarkranen. Den ska endast användas för tömning av 

septiktankar.  

h) I samband med målning/slipning av bottenfärger ska underliggande mark och 

omgivande luft, skyddas så att slipdamm och bottenfärgsrester kan samlas 

ihop och läggas i avsedd behållare vid klubbens miljöstation. Vid slipning ska 

slipmaskin med ansluten dammsugare användas. Bottenmålning med 

antifouling-färger på varsplan är ej tillåten.   

i) Blästring av båtskrov är ej tillåten på varvsområdet. 

j) Slagvatten ska samlas upp och deponeras på anvisad plats i miljöcontainern. 

Materiel för uppsamling kan införskaffas hos driften eller på annan av driften 

rekommenderad plats.  

k) Högtryckstvättning av båtbotten som är applicerad med antifouling färg är ej 

tillåtet.  

 

Tillämpningsföreskrifter. 
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1. Om omständigheter uppstår så att miljöreglerna inte till fullo kan följas ska 
arbetet omedelbart avbrytas och nytt tillstånd inhämtas från BBK drift. 

2. All personal som arbetar med medlemsbåt ska känna till och förstå BBK 

miljöregler. 

3. Allt arbete av inhyrd personal ska genomföras enligt branschregler. 

4. Alla som arbetar med medlemsbåt på BBK område har ansvar för att 
begränsa miljöpåverkan genom att välja rätt material och arbetsmetoder. 
 

5. Om underentreprenörer tas in ska dessa orienteras om ansvar och BBK:s 
miljöregler. 
 

6. BBK drift har rätt att kräva redogörelse för vilket material och metoder som 
använts. 
 

7. Miljö- och brandfarliga ämnen ska förvaras säkert. 

 

8. Vid miljöolycka ska Räddningstjänsten 112 omedelbart kontaktas och åtgärder 

vidtas för att stoppa ytterligare kontaminering. 

 

9. Extern personal/entreprenör ska kunna verifiera att de känner till BBK:s 

miljöregler, genom att kunna visa upp detta intyg. 

 

Jag har tagit del och förstått BBK:s miljöregler och tillämpningsföreskrifter: 

 

Datum 

 

 

Namn med namnförtydligande samt Företag 

 

 

 

 

Medlem Nr och Namn med namnförtydligande 

 

 


