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Miljöpolicy 
 
 
 
 
 

 

2021-03-01 Denna miljöpolicy är under 
revision och kommer att publiceras i en 

uppdaterad version våren 2021. 
 

 

Skogsviks båtklubb 
Det är förbjudet att tvätta båtbotten 

målad med giftfärg på hamnplan! 
Förbjudet att använda högtryckstvätt! 

Måla med hårda giftfria färger och tvätta 
manuellt eller i båtborsttvätt under säsongen! 

Se sid 6 under Miljöregler 
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Beslutad vid styrelsemöte mars 2013 
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Syfte och mål 
 

Skogsviks båtklubb (SBK) är en ideell förening som har 
som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott 
kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en 
långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till 
klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, 
luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna 
belastning på miljön. 
Båtklubbens attraktiva läge i Skogsvik i västra Danderyd, 
en del av Edsviken, gör att Skogsviks båtklubb och dess 
medlemmar har ett särskilt ansvar och ska anamma en hög 
ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder. 

 
Skogsviks båtklubb och dess medlemmar ska: 

 
• sträva efter att så långt som möjligt minimera 
miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett 
miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att 
följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit 
fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning. 
• efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga 
alternativen samt produkter som godkänts av 
myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, 
vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av 
avfall. 
• sprida informationen om klubbens miljöpolicy och 
miljöregler för att SBK:s ambitioner och mål avseende 
miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag. 
• verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är 
miljömässigt motiverad. 

 
SBK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och 
uppdateras vid behov. 
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Som medlem i Skogsviks båtklubb förbinder man sig att 
följa denna miljöpolicy samt tillhörande mer konkreta 
miljöregler. Underlåtenhet kan innebära uteslutning. 
Miljömyndigheterna kommer att utföra inspektioner. 

 
SBK:s miljöpolicy och miljöregler syftar till att särskilt 
värna om den känsliga naturmiljön inom de mark- och 
vattenområden som klubben disponerar i Skogsvik, 
Danderyd. 

 
Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig 
även till att omfatta övriga vattenområden i 
Stockholms skärgård och alla vatten i anslutning därtill. 

 
 

Länkar: 

Håll Sverige rent 
www.hsr.se 

Miljöprogram för båtlivet– Transportstyrelsen 
www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/ 

 
Svenska Båtunionens miljösidor 
www.batunionen.com/modules/miljoparm/pages/default.asp?pID=2 
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Miljöregler och 
avfallsplan 

 
Skogsviks båtklubb 

Uppdaterat 2011-11-14 
 
 
 
 
 

Miljöreglerna i denna broschyr har som mål att minska 
medlemmarnas miljöpåverkan vid båtutnyttjande och 

underhållsarbeten. 
 

Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i 
Skogsviks båtklubb (SBK) och är en del av 

båtklubbens miljöpolicy. 
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Miljöregler 
 

• Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att 
använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad 
olja och drivmedel. Endast båtbottenfärger som inte innehåller 
ämnen som är skadliga för vattenlevande växt- och 
djurarter får användas. Även båtbottenfärger som är godkända 
av kemikalieinspektionen för användning på östkusten 
innehåller ämnen som är skadliga för vattenlevande växt- och 
djurarter. Fysikaliskt verkande färger som inte behöver 
godkännas av kemikalieinspektionen kan också innehålla 
giftiga ämnen. Havs och Vattenmyndigheten ställer därför 
som krav på alla småbåtshamnar med båtupptag att de 
antingen ska installera en spolplatta, en mobil tvätt- och 
reningsanläggning eller att inom hamnområdet sluta tvätta 
båtar som är målade med dessa färger. Eftersom vi inte avser 
att installera spolplatta eller mobil tvättanläggning är det 
följaktligen förbjudet att tvätta båtar målade med giftfärg. 
Använd hårda giftfria färger! 

 
• Utnyttja båtbottentvätt av skrovet istället för att använda 
båtbottenfärger. Havstulpaner växer till sig i slutet av juli och 
september. Om man tvättar skrovet innan får havstulpanerna 
inte fäste. Gå in på www.batmiljo.se där man kan få SMS 
varning när det är dags att tvätta båten och ladda ner 
Skärgårdsstiftelsens app Båtmiljö där man bl.a. kan hitta 
borsttvättar, spolplattor och sugtömningsstationer. 

 
Se även båtborsttvättföretagens egna hemsidor: 
http://www.boatwasher.se/ eller www.rentunder.se 
Båttvätt finns i Stocksunds hamn t.ex. 
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• Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på 
marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska 
göras på miljöstation*. 

 
• Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark 
skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas till 
vara och lämnas för destruktion på miljöstation. 

 
• Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder 
för att skydda marken från eventuella bränsle-, glykol- och 
oljespill från motor och växelhus. 

 
• Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn 
regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bensin- 
förbrukningen. Välj olja av hög kvalitet. 
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Avfallsplan 
 

• Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av 
respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation*. 

 
• Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten 
kastas i egen soptunna hemma. 
Hushållssopor får inte slängas i klubbens sopsäck eller i 
Danderyds små papperstunnor, som blir överfulla och drar till 
sig råttor! 

 
• Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl 
uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte 
närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner. 

 
• Fr.o.m. 2015 kommer tömning av toalettavfall i Östersjön 
och närliggande sjöar att totalförbjudas! Utnyttja sugtömning 
på mottagningsstation. Förbered ombyggnad av septiktankar! 
Se Skärgårdsstiftelsens app Båtmiljö eller 
www.hsr.se/latrin 

 

• Vid större olje- eller bränslespill: ring 112 
 

Har du frågor? Kontakta styrelsen eller båtklubbens 
miljöombud. 

 
Se även SBK:s hemsida http://skogsviksbatklubb.se/ för mer 
information. 

 

*Miljöstationer: 

OK Enebybergsvägen 
Hagby Återvinningsanläggning, Täby 
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