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Miljömål 

Myggenäs Båtförening har som målsättning att upprätthålla en god miljö inom det land- och 

vattenområde som föreningen arrenderar genom att följa tillämpliga delar av gällande lagar och 

regler inom miljöområdet. 

 

Miljöpolicy 

Föreningen ska upprätta miljöplan, miljöregler och rekommendationer som föreningens medlemmar 

ska följa vid arbeten inom föreningens område och vid nyttjande av föreningens anläggning. 

Styrelsen ska hålla medlemmarna informerade om miljöplan, miljöregler och rekommendationer 

samt uppdateringar av dessa. Föreningens medlemmar och båtägare som har bryggplats, 

vinterförvarar eller utför underhålls- eller reparationsarbeten på sina båtar inom föreningens område 

ska följa de av föreningen beslutade miljöreglerna. Detta gäller även företag eller andra som på 

uppdrag av medlem eller båtägare utför arbeten med båtar inom föreningens område. 

 

Som ett led i miljöarbetet har föreningen anlagt en spolplatta för bottentvätt av båtar. Vattnet från 

spolplattan renas genom sedimentering och filtreras. Uppsamlat sediment och förbrukade filter 

hanteras som miljöfarligt avfall. Utgående vatten från reningsanläggningen provtas och 

provresultaten bokförs. I samarbete med angränsande fritidsbåthamnar har anlagts en 

sugtömningsstation för toalettavfall från hamnarnas egna såväl som från gästande båtar. 

Sugtömningsstationen är ansluten till det kommunala avloppsnätet. I föreningens hamn finns en 

miljöstation där föreningens medlemmar kan lämna miljöfarligt avfall. Det finns också en 

sopcontainer och en behållare för återvinning av glas för såväl föreningens medlemmar som 

gästande båtar. 

 

Avgränsning 

Föreningens ansvar begränsas till föreningens egen verksamhet inom det av föreningen arrenderade 

området. Inom och i anslutning till föreningens område bedrivs verksamheter av Almö Livs AB 

(drivmedelsstation) och Myggenäs Marin AB (varvsverksamhet och försäljning), dessa företag är 

miljöansvariga för sina respektive verksamheter. Föreningen samarbetar med Myggenäs Marin AB 

som sköter sjösättning, lyft och bottentvätt av alla båtar inom föreningens område. Bottentvätt görs 

över föreningens spolplatta, föreningen ansvarar för spolplatta och rening av spolvatten. 

 

 

 

 

 

 



Miljöregler 

Vid framför allt vårrustning av båtar används olika medel som kan påverka miljön på ett negativt 

sätt. Föreningen har krav på sig att medlemmarna hanterar miljöfarligt avfall på ett ansvarsfullt sätt 

så att verksamheten får så liten negativ inverkan på miljön som möjligt. Varje år utför kommunen 

inspektioner och föreningen hålls vid föroreningar ansvarig och kan tvingas att utföra sanering av 

mark eller vattenområden. 

Därför är det mycket viktigt att följande anvisningar följs: 

• Miljöfarligt avfall som olja, lösningsmedel, färg och glykol för motorkonservering skall 

tömmas i respektive fat i miljöstationen. Behållare finns också för kasserade olje- och 

bränslefilter samt förpackningar med kvarvarande färg och olja. Tomma burkar och dunkar 

slängs i sopcontainern. På miljöstationens kortsida finns ett utrymme att placera kasserade 

bly/syrabatterier. 

• Observera att miljöstationen endast får användas för miljöfarligt avfall som har direkt 

samband med arbete på medlemmars båtar inom föreningens område. 

• Miljöfarligt avfall såsom lysrör och liknande samt annat som inte har någon uppmärkt plats i 

miljöstationen hanteras inte i hamnen utan tas omhand av respektive båtägare. 

• Vid skrapning, slipning och målning av bottenfärg skall marken täckas med exempelvis 

presenning och uppsamlat material hanteras som miljöfarligt avfall, detta lämnas i 

behållaren för rester av bottenfärg i miljöstationen. Slipning av bottenfärg ska i möjligaste 

mån undvikas, vid slipning med maskin måste den vara ansluten till dammsugare, båten 

måste täckas in tätslutande från vattenlinje till mark för att undvika spridning av slipdamm. 

• Blästring av bottenfärg får endast utföras av företag som uppfyller gällande miljökrav. 

Blästring inom föreningens område får endast företas efter samråd mellan båtägaren, det 

anlitade företaget och föreningens styrelse. 

• Vid konservering av motor får endast användas miljöanpassad konserveringsvätska, t.ex. 

propylenglykol (etylenglykol som är mycket giftig för människor och djur får inte användas 

för motorkonservering). När motorn startas första gången efter konservering skall 

konserveringsvätskan samlas upp i kärl och lämnas i miljöstationen. 

• Om olja eller annan miljöfarlig vätska spills på marken skall absorptionsmaterial som finns i 

miljöstationen läggas ut och sedan samlas in som miljöfarligt avfall. 

• Vid stora läckage kontaktas räddningstjänsten. 

 

Båtbottenfärg 

Endast av Kemikalieinspektionen godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar får användas inom 

föreningens område. 

 

Avfallsplan 

Redovisas i Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar. 

 

Avfallshantering 

Redovisas i Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar. 

 

Handlingsplan vid miljöolycka 

Vid miljöolycka på land absorberas spill med absorptionsmaterial som finns i miljöstationen, detta 

samlas därefter upp och hanteras som miljöfarligt avfall. Vid större utsläpp kontaktas 

räddningstjänsten. 

 

Vi miljöolycka i sjön används oljelänsor som finns vid drivmedelsstationen för att förhindra att 

utsläppet sprids. Räddningstjänsten kontaktas för att suga upp spill från vattenytan. Använda 

oljelänsor hanteras som miljöfarligt avfall. 

 



Egenkontroll av verksamheten 

Egenkontroll av miljöarbetet redovisas i Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar. 

Ansvariga: Föreningens styrelse. 

Ledamöter i föreningens styrelse direkt inblandade i miljöarbetet: 

Jan Andersson (spolplatta, filter, provtagningar). 

Stefan Lindqvist (rutiner för miljöarbetet i hamnen). 

Rolf Kristiansson, Kent Persson, Jan Andersson (hamnkaptener). 


