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Miljöplan
Surte Motorbåtsklubb
Inledning
Surte Motorbåtsklubb är belägen längsmed Göta älv. Miljön är ömtålig och dessutom vattentäkt för
många boende. Vattnet rinner sedan ut i havet. Det är därför av största vikt att vi gemensamt slår
vakt om denna naturresurs och värnar om ett aktivt och miljövänligt båtliv.
Syfte
Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen skall
vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap, nya regler och nya produkter
introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i Surte Motorbåtsklubb och ska revideras vid
förändring eller senast ett år efter senaste revideringen.
Målsättning
Surte Motorbåtsklubb skall i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet
ansluter sig till Västkustens båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv
i balans med människan och naturen.
Hamnområdet
Varje båtägare skall följa de anvisningar och regler som fastställs av Surte Motorbåtsklubb för att
skapa en god miljö och säker hamn inom området. Medlemmar ska i samband med sjösättning tillse
att uppställningsplatsen är fri från pallnings/täckningsmaterial och skräp.
Pallnings/täckningsmaterial får dock förvaras på båtvagn om detta placeras så prydligt det går och
surras så inget blåser bort eller driver iväg i händelse av översvämning. Det skall också vara möjligt
att flytta vagnen utan att lasta om eller ändra surrningen.
Sopor
För den allmänna trevnaden ska sopor transporteras bort från området så snart det kan ske. Sopor
får inte förvaras utan uppsikt då djur och barn kan få detta i sig. Medlemmar skall även tillse att
skräp inte blåser bort eller hamnar i vattnet. Medlemmar ansvarar för att soporna slängs på för
ändamålet avsett ställe, exempelvis egen bostad eller kommunens återvinningsanläggning. Surte
Motorbåtsklubb har ingen hantering av sopor, detta sköter båtägaren själv.
Farligt avfall
Farligt avfall skall hanteras efter anvisningarna på förpackning och/eller produktdatablad och
hanteras av medlemmar på samma sätt som sopor inom hamnområdet med det tillägget att
ytterligare varsamhet om människor, djur och miljö skall iakttas. Farligt avfall lämnas aldrig utan
uppsikt. Det åligger varje medlem att tillse att transporten av farligt avfall sker tryggt och säkert
enligt myndigheternas krav. Farligt avfall får ej förvaras utanför båthus eller båt när medlemmen
inte är kvar inom området. Surte Motorbåtsklubb har ingen hantering av farligt avfall, detta sköter
medlemmen själv.
Bränsle och oljor
För att skona miljön används miljöanpassade drivmedel och oljor. Detta är speciellt viktigt för
tvåtaktsmotorer där Alkylatbensin kan användas tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor.
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Bottenfärger
Inom klubben används endast miljöklassade och för båtens aktionsområde godkända bottenfärger.
Färgdropp och slipdamm
För att minimera risken att färgdropp, färgflagor och slipdamm i onödan skall komma ut i naturen
försöker vi minska denna risk genom att i största möjliga mån samla upp detta exempelvis genom
att lägga en pressning eller liknande under båten när vi slipar och målar, om möjligt använda en
slipmaskin med uppsamlare då slipdam inte bara påverkar miljön utan även är skadligt för hälsan.
Vi använder också lämpligt personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd/munskydd/
skyddshandskar eller vad som är lämpligt. Ovan gäller både utomhus och inomhus.
Tvättplatta
Båten bottentvättas på tvättplattan med reningsverket igång. Fungerar inte reningsverket så
kontaktas hamnkapten eller styrelsen för vidare instruktioner. På tvättplattan får inga fordon
parkeras annat än för båttvätt. Vi tvättar inte bilar eller andra fordon inom klubbens område.
Toalettavfall
För tillfället sker ingen hantering av toalettavfall från båt inom klubben. De flesta av klubbens båtar
har sommarplatser i kustbandet/skärgården, och de relativt få båtar som har toalett ombord och har
sommarplats i Surte används i huvudsak i kustbandet och skärgård där det är väl utbyggt med
toatömningsanordningar. Detta gör att det inte är vare sig ekonomiskt försvarbart eller
arbetsinsatsmässigt möjligt att hålla Surte Motorbåtsklubb med sugtömning. Det åligger varje
båtägare att sköta detta korrekt och tömma på avsedd plats och med miljön i fokus.
Båtvagnar
Båtvagnar skall vara försedd med namn och telefonnummer till ägaren samt en skylt med
medlemsnummer, Skylten tillhandahålls av klubben. Gäller vagnar oavsett om dessa förvaras
utomhus eller inomhus. Skylten placeras väl synligt.
Båtar
Båtar skall vid uppställande på området vara försedd med inplastad kopia på försäkringsbevis samt
namn och telefonnummer till ägaren. Denna kan om det är enklare och syns bra vara anbringat på
båtvagnen.

Det är vi medlemmar i Surte Motorbåtsklubb som skapar en egen god miljö och säkerhet i
vårt område.

Styrelsen

