
 

 

 

 

 

 

 

Miljöpolicy för Pershagens Båtklubb 

Antagen i styrelsen 2020-xx xx 

 

Beskrivning 

Pershagens Båtklubb är en ideell förening som ligger vackert belägen vid farleden in mot Södertälje 
kanal. Klubben har sina bryggor i anslutning till Pershagsvägen vid Hallsfjärden och Näsets udde, som  
för övrigt är en välbesökt kommunal badplats. 
Detta läge gör det särskilt viktigt att klubbens medlemmar, och dess gäster, nogsamt följer de 
anvisningar som beskrivs i stycket om avfall. ( se nedan ) 
Pershagens Båtklubb skall med rätta kunna kallas för en miljömedveten förening som inte avviker 
från gällande lagar och regler avseende miljöfrågor. 
 
Miljöarbetet 
 
Båtklubben skall följa de lagar och regler som gäller för att kunna bedriva en miljöfarlig verksamhet. 
Det är varje medlems ansvar och skyldighet att följa dessa bestämmelser och att inhämta 
information om vad som gäller. Dessa kan man ta del av genom Båtklubbens miljödokument. 
Miljödokumenten skall regelbundet uppdateras så att medlemmarna kan känna sig säkra på att de 
följer gälande regler. Miljödokument finns på klubbens hemsida www.pershagensbåtklubb.se/miljö  
De finns även samlade i en miljöpärm som förvaras i klubbhuset. 
 
Miljöombud för Pershagens Båtklubb är: 
 
Xxxxx xxx xxxxx Mobil nr: xxxx xx xx xx 
 
Xxxxx xxx xxxxx Mobil nr: xxxx xx xx xx 
 
Olyckshändelser 
 

- Olyckshändelser i form av större spill eller annan förorening skall omgående anmälas av den 
som orsakat spillet till SOS Alarm Telefon : 112. Gäller uppläggningsplats och bryggor. 

- Mindre spill eller förorening hanteras  av den som orsakat spillet. För att kunna hantera 
spillet kan klubbens saneringsmaterial användas. Låda med saneringsmaterial finns i 
anslutning till redskapsboden. Gäller i första hand uppläggningsplats. 

- Klubbens Miljöombud skall underrättas i båda fallen. 
- Vid olycksfall med personskada, kontakta SOS Alarm Telefon : 112, om så behövs.  

Vid mindre skada finns Första förband i klubbhuset. 
- Brandsläckare finns i klubbhuset innanför entredörren. 
- En Avvikelserapport för större förorening och / eller personskada skall upprättas och förvaras 

i Miljöpärmen. Blankett för detta finns i Miljöpärmen. 
 

http://www.pershagensbåtklubb.se/miljö


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Avfallshantering 
 
Avfall skall hanteras enligt vad som framgår i klubbens Avfallshanteringsplan. Avsteg från denna 
gäller endast då egen sanering gjorts, med klubbens saneringsmaterial, på uppläggningsplatsen. 
 
Eftersom klubbens verksamhet klassas som miljöfarlig är det viktigt att medlemmarna följer de 
anvisningar som gäller för användning och omhändertagande av miljöfarligt avfall. 
Våra bryggors läge nära badplatsen och närheten till bebyggelse vid Pershagsvägen, gör det 
synnerligen viktigt för medlemmarna att aktsamt hantera kemikalier vid båtarna samt att avstå helt 
från utsläpp av tvätt- och diskvatten från båtarna. Avfall från båttoalett är strängt förbjudet att 
tömma vid bryggor och skall hanteras enligt särskilda föreskrifter, se avfallsplan. 
 
 
Bottenmålning av båt 
 
Enligt nya bestämmelser får inga båtar som tidigare är målade med sk. TBT bottenfärg sjösättas från 
och med 2019. Detta gäller båtar som är från 1995 eller äldre. Särskild information om detta finns på 
klubbens hemsida och i miljöpärmen i klubbhuset. Det är mycket viktigt att varje båtägare i klubben 
läser detta material samt agerar efter de direktiv som där anges.  
Denna åtgärd om saneringsmetod, personskydd under sanering och omhändertagande av avfallet 
skall delges klubben på för ändamålet avsedd blankett. 
 
Båtar som huvudsakligen används i Östersjön får behandlas med sk. Biocidfärger.  
På Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se  från 2019-01-04, finns listat vilka Biocidfärger som 
är godkända för Ostkusten. Ge akt på hur länge deras tillstånd räcker för resp. färg.  
Denna lista finns även på klubbens hemsida samt i miljöpärmen i klubbhuset. 
Detta innebär, att alla båtar, från och med 2019-01-04, som skall sjösättas endast får behandlas med 
någon av dessa produkter.  
 
Varje båtägare är själv skyldig och ansvarig för att båda dessa bestämmelser som nämns ovan följs.  
 
Efter åtgärd erhåller båtägare ett intyg på att sanering  / målning enligt föreskrifter är utfört. 
 
 
 
Södertälje 2020-xx-xx 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
Ordförande 
 
 

http://www.kemi.se/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


