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Lidingö Båtklubb  
Klubbvägen 1  
181 41 Lidingö  
 

Miljöplan för Lidingö båtklubb.  
 
Lidingö båtklubbs verksamhet ska bedrivas miljömedvetet och i linje med Lidingö stads och Lidingö 
Båtförbunds inriktning för miljöfrågor. Ansvaret för miljöarbetet ligger både på klubbens styrelse och 
på dess medlemmar.  
 
Klubbens miljöplan ska utgöra en inriktning för miljöarbetet. I första hand hanteras grundläggande 
information om miljöfrågor med avseende på verksamheten på klubbens område.  
 

Syftet med miljöplanen är att:  
● Vägleda styrelsen i sitt arbete  
● Fungera som guide för miljöarbetet inom klubben  
● Öka medlemmarnas miljömedvetenhet  
● Identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön 
● Redogöra för grundläggande regler för hantering av frågor som kan ha betydelse för miljön 

inom båtklubben  
● Informera medlemmar och hamngäster om miljöregler  

 
Ordförande och miljöansvarig:     

 
              Carl Aschan 
              Tel:  0708-541579 
              e-post: ordforande(a)lidingobatklubb.se     
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Miljödokument  
 

MÅL  
Verksamheten ska bedrivas med inriktning på att minimera negativ miljöpåverkan.  

Verksamheten ska bedrivas med beaktande av tillämpliga regler inom miljöområdet. Verksamheten 
följer Kemikalieinspektionens riktlinjer. 

 

ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN  
● Miljöplanen ska göras väl känd för båtklubbens medlemmar och gäster genom anslag i 

båthamnen, på klubbens hemsida.  
● Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i båtklubben förutsätter att 

medlemmen respekterar båtklubbens miljöregler.  
● Miljöarbetet inom klubben ska bedrivas i överensstämmelse med Lidingö stads miljöplan och 

Lidingö Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med 
naturen. Miljöarbetet följer Kemikalieinspektionens riktlinjer. 

● Styrelsen ska företa årliga miljöinspektioner i hamnen.  
● Instruktionen för hamnvakter ska vidgas till att även omfatta daglig miljötillsyn av klubbens 

område.  
● Medlemmar ska individuellt och gemensamt bidra till att land- och vattenmiljön inom 

området hålls ren och anmäla miljörisker till klubbens miljöansvarige eller till annan 
funktionär.  

● Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras av styrelsen 
årligen. I detta arbete ingår att analysera risker för negativ miljöpåverkan och att rapportera 
om miljöarbetet vid årsmötet.  

 

Miljörelaterade frågor  
 

Avfall  
Inom hamnområdet finns avfallshantering för hushållssopor, el-avfall, brännbart material, oljor, 
glykol, färgrester, småbatterier mm. För hushållssopor finns kommunala sopkärl och för övrigt avfall 
finns en miljöstation och en container för grovsopor. Klubben har även kärl för sortering av glas. 

Observera att båtbatterier inte får ställas inne i miljöstationen utan ska lämnas till extern miljöstation  
(t ex Stockby ÅV).  

Motorkonservering  
Glykol och övriga konserveringsvätskor är mycket miljöfarliga produkter som ej får släppas ut på 
marken eller i sjön. Endast miljögodkänd Glykol får användas. Vid konservering av båtmotorerna ska 
restavfallet samlas upp och därefter tömmas i miljöstationens tunna märkt "glykol". Observera att 
endast vätska ska tömmas i kärlen i miljöstationen, tomma burkar och dunkar ska slängas i 
containern för grovsopor.  

Glykol får inte användas i de dunkar som fungerar som tyngder för vintertäckningen.  
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Målning av båtbottnar  
Lidingö båtklubb följer Kemikalieinspektionens riktlinjer gällande godkända båtbottenfärger. 

Aktuell lista med för ostkusten godkända bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida 
https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-hemmet-och-pa-
fritiden/batbottenfarger/karta-over-omraden-dar-olika-typer-av-batbottenfarger-ar-tillatna-att-
anvanda 

Senast 2022 skall båtar som är målade med TBT färger ska saneras. Handlingsplan för detta finns 
separat. 

Nya medlemmar i LBK med båtar äldre än från 1991 ska uppvisa intyg om att båten är TBT-sanerad. 

 

Tvätt av båtbottnar  
 

https://www.lidingo.se/toppmeny/naturmiljo/hallbarvardag/bilochbatrengoring.4.5c48ee1316a09fc
b920ebbf.html 

 

Båtbottentvätt  
● Båtar som är målade med antifoulingfärger får inte tvättas med högtryck på 

vinterförvaringsplats/hamnplan eller i vattnet, oavsett vilket år de målades senast.  
 

Övrigt  
● Båtar som är för stora för att tvättas i borsttvätt kan exempelvis använda skrovduk. Om de är 

skrovrena eller målade med färg som inte är antifoulingfärg kan de tvättas för hand med 
”Scrubbis” eller liknande när de ligger i vattnet.  

● Transportstyrelsen har tillsyn över att toatömningsförbudet efterlevs.  
● Båtklubbar är att betrakta som verksamhetsutövare och är därför ansvariga för att avhjälpa 

eventuell föroreningsskada på båtklubbens mark- och vattenområde.  

 

Slipning av bottenfärg  
Slipning av bottenfärg får endast göras med en slipmaskin som är kopplad till en för ändamålet 
godkänd yrkesdammsugare eller uppsamlingspåse för att minimera risken att dammet sprids i luften. 
Slipavfallet ska därefter lämnas som miljöfarligt avfall till Stockby miljöstation. Våtslipning av 
bottenfärg är ej längre tillåtet.  

 

Läckage av miljöfarliga vätskor i slagvatten och på hamnplan  
Vid läckage av oljor eller bensin i båt får detta inte pumpas ut i sjön (slagvattentömning med hjälp av 
länspump) utan ska pumpas upp i kärl för att sedan lämnas i miljöstationen. För att minska risken för 
oljeläckage ska uppsugningsmatta läggas under motorn. Man kan även montera ett slagvattenfilter 
efter länspumpen, exempel på sådana är Wavestream eller BlidgeClean.  

Vid läckage på hamnplan ska Absol spridas över läckaget, finns att tillgå i stora verkstaden.  
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Tömning av båttoaletter  
Inom LBK finns för närvarande inte någon möjlighet att tömma båttoaletter. Klubben hänvisar 
tillsvidare till tömningsstationerna vid Södergarn och Vaxholm. Föreningen verkar tillsammans med 
LBF för att kommunen ska sätta upp fler stationer.  

 

Tomgångskörning av motorer  
Undvik att tomgångsköra båtmotorer.  

 

Miljöregler för Lidingö båtklubb  
● Hushållssopor läggs i de svarta soptunnorna. Dessa hämtas och töms av kommunens 

entreprenör  
● I grovsopcontainern läggs skrymmande icke miljöfarligt avfall  
● Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall i soptunnorna eller i sopcontainern. 

Miljöfarligt avfall är t.ex. spillolja, oljefilter, glykol, lösningsmedel, färgrester, småbatterier 
och el-avfall. Miljöfarligt avfall måste enligt gällande lagstiftning hanteras särskilt och lämnas 
i miljöstationen som finns inom hamnområdet.  

● Det är endast tillåtet att måla med hård bottenfärg enl Kemikalieinspektionens lista 
https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-hemmet-och-pa-
fritiden/batbottenfarger/karta-over-omraden-dar-olika-typer-av-batbottenfarger-ar-tillatna-
att-anvanda 

 

Om olyckan är framme  
 

● Vid personskada ring 112  
● Vid miljöolycka ring 112 och informera styrelsen (som i sin tur tar kontakt med kommunen) 

Vid materielskada kontakta styrelsen och båtägaren  
 
 

EGENKONTROLL  
Ansvarig: e-post: ordforande(a)lidingobatklubb.se  

Övriga i båtklubbens styrelse direkt inblandade i miljöarbetet. 

 

 

Hamnvakter  
 

Under båtsäsongen övervakas hamnen av vakter. I deras skyldigheter ingår att kontrollera att inget 
bränsle- eller oljeläckage förekommer, varken på land eller i sjön. 


