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Miljöregler och avfallsplan
Reviderad 2017 (upprättad 2013-10-30)

Dessa miljöregler är en del av KBK:s miljöpolicy. De syftar till att:
•
•
•

Främja en positiv och miljövänlig verksamhet
Minska negativ miljöpåverkan
Bidra till KBK:s utveckling mot att bli Sveriges mest miljövänliga båtklubb

Miljöregler
•

Vid användning av kemiska material (vätskor/färger/spackel/drivmedel m.m.) ska alltid
det mest miljövänliga alternativet väljas

•

KBK:s båtar ska i första hand ej bottenmålas, utan tvättas med vår båtbottentvätt. Om
båten målas är endast hårda färger tillåtna

•

All båtbottentvätt sker på spolplattan

•

Skrapas båtbotten, ska den bortskrapade färgen samlas upp och behandlas som miljöfarligt
avfall och lämnas till återvinningscentral (Hemmesta) Underliggande mark ska skyddas
med presenning så att färgresterna kan samlas upp

•

Slipas båtbotten, ska slipmaskinen vara försedd med utsug och ansluten till dammsugare
med effektivt filter eller annat dammuppsamlingskärl. Det giftiga dammet lämnas till
återvinningscentral (t ex Hemmesta)

•

Glykol, spillolja, bensin eller diesel får inte tömmas på marken eller i vattnet, utan ska
samlas upp och lämnas till återvinningscentral. Endast i undantagsfall får spillolja tömmas
i avsett kärl i klubbens miljöstation

•

Vid vinterförvaring av båten ska marken skyddas från eventuellt bränsle- och oljespill från
motor och växelhus
Kopparmora Båtklubb
Box 71 • 139 22 Värmdö • Bankgiro: 5043-2806
Medlem i Saltsjön – Mälarens Båtförbund
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•

Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet. Det bidrar till att hålla
nere bränsleförbrukningen. Välj motorolja av hög kvalitet.

Avfallsplan
•

Båtägaren ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) som
bryggplatsen, för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner

•

Förbrukade batterier (alla sorter) lämnar båtägaren själv in till återvinningsstation (t ex
Hemmesta)

•

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbete ska av respektive båtägare källsorteras
och lämnas till återvinningscentral. (t ex Hemmesta)

•

Hushållssopor lämnas i egen hemmasoptunna
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