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Miljöpolicy i Grovstanäs Båtklubbs Samfällighetsförening 
 
Grovstanäs båtklubbs samfällighetsförening (GBS) har som ambition att verka för en hållbar, 
resurssnål och miljöanpassad verksamhet. Styrelsen värnar om ett gott samarbete med 
kommunen och andra organisationer i miljöfrågor och ser som sin uppgift att informera 
medlemmarna om utvecklingen på miljöområdet. Inom styrelsen finns det en miljöansvarig.  

Medlemmar i GBS är skyldiga att informera sig om och följa klubbens miljöregler. Brott mot 
miljöreglerna kan leda till uteslutning.  

GBS miljöpolicy utgörs av detta dokument och fastställdes av styrelsen 2019-10-06. 
Miljöpolicyn revideras vid behov. 

Miljöregler 
GBS medlemmar ska värna om närmiljön inom hamnarna och hålla rent och snyggt vid såväl 
uppställningsplatser som vid bryggor. Varje medlem är ansvarig för att ta hand om sitt eget 
avfall. Det är förbjudet att släppa ut miljöfarliga ämnen i hamnarna och dess närområde samt i 
vattnet. Exempel på miljöfarliga ämnen är diesel/bensin, glykol, spill- och smörjolja, färg och 
lösningsmedel, avfettningsmedel mm. Spill och avfall från miljöfarliga ämnen skall tas om 
hand av ägaren och utan dröjsmål transporteras till återvinningsanläggning. Tänk på att 
separera miljöfarliga kemikalier från vanligt avfall. Material som varit i kontakt med linolja 
ska inte blandas med övrigt avfall pga. självantändningsrisken.  

Endast godkända båt-bottenfärger och andra kemikalier får användas. Information om 
godkända och icke godkända båt-bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida. 
www.kemi.se 

Vid målning av båt ska marken under båten täckas så att färgrester ej kommer ut i naturen. 
Vid slipning av båtens botten ska slipdammet samlas upp och marken täckas. Fördelaktigt 
används slipmaskin med integrerad dammsugare. Om båt-botten skrapas ska den bortskrapade 
färgen samlas upp och tas om hand av respektive medlem.  
Motorer ska skötas så att de inte läcker olja. Vid risk för spill vid byte eller tömning av olja 
ska en oljeduk placeras under båten eller motorn. Avfall från båt-toaletter ska tömmas i 
enlighet med gällande regler. Det är förbjudet att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium. 

Anmälan om olyckshändelse 
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för mark- eller vattenförorening, skall 
omedelbart anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet, anmälan görs till: 

• GBS miljöansvarig och hamnkapten. 
• Skriv i loggbok (vaktpärmen) som finns i klubbhuset vad som har inträffat, när och 

kontaktuppgifter. 
• Vid en akut situation, Räddningstjänsten via SOS Alarm tel. 112.  


