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Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra 

sida gör att Haga båtklubb och dess medlemmar har en hög 

ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder. 

 



Handlingsplan för Haga Båtklubb 

Hagas Båtklubb ambitioner och mål är att vara aktiva och skapa en 

handlingsplan för att informera, verkställa och involvera alla medlemmar i 

båtklubbens miljöarbete och tänkande. 

 
Klubbens handlingsplan har som syfte att ge medlemmarna en gemensam 
målsättning och skall vara en riktlinje för klubbens miljöansvar. Handlingsplanen 
är ett levande dokument som skall förändras i takt med att ny kunskap, nya 
produkter och nya möjligheter att minska miljöpåverkan blir kända och praktiskt 
användbara. Årsmötet fastställer miljöplanen, nytt beslut fattas varje år, i den 
mån planens innehåll förändras. 
 

Miljöpolicy 

Haga Båtklubb är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet 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.  

Haga Båtklubb ligger vid Brunnsvikens västra sida, ett vackert men också 

mycket känsligt vattenområde, vilket ställer krav på klubben och dess 

medlemmar för att Brunnsvikens vatten och närområde inte ska försämras.  

 

Haga 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 

HBKs ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få 

genomslag.  

 HBKs miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid 

behov. 

Miljöregler 

HBKs medlemmar ska använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll 

och drift av båten.  

Glykol, lösningsmedel, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller 

i vattnet! Bensin och diesel måste transporteras till återvinningsstation, övrigt 

skall deponeras i uppmärkt kärl i klubbens miljöstation.  

Använd inte starka och giftiga rengöringsmedel.  

Följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan klubben 

tagit fram.  

Verka för en god avfallssortering enligt klubbens regler.  

Miljöreglerna skall följas av alla medlemmar i Haga Båtklubb och är en del av 

båtklubbens miljöpolicy.  

Regler för bottenfärg  

 Från och med säsongen 2022 ska alla båtar med plats i klubbens hamn, eller 

med trailerplats på hamnplan, vara omålade, sanerade eller målade med 

biocidfärger godkända för ostkustbruk. 

Båt med ej godkänd bottenfärg måste saneras senast till sjösättning 2022. 

Sanering bör utföras genom slipning eller annan överenskommen metod.  

Sliputrustning har köpts in av klubben och kan lånas.  

Styrelsen instruerar de medlemmar som vill utföra arbetet i egen regi, för att 

garantera att arbetet görs på ett miljöriktigt sätt.  

Så kallade ”seal”-färger som kapslar in biocidfärgen godkänns inte som 

sanering. Efter sanering bör båtens botten ytbehandlas.  



Vid byte av båt, där den nya båten inte är garanterat giftfri, får båten ligga i 

klubbens hamn innevarande säsong men måste i förekommande fall saneras 

innan sjösättning nästkommande säsong.  

Om medlem är osäker på vad som finns på båtens botten anses båten vara 

”giftig” och måste saneras. Sanering måste vara utförd innan nästkommande 

säsongs början. Alternativt kan båtägaren, på egen bekostnad, utföra mätning 

av båtens botten och kan, beroende på mätresultat, klassas som giftfri eller 

sanera båten.  

Det är båtägarens ansvar att visa att båtens botten uppfyller klubbens 

gränsvärden för båtbottenfärg.  

Gränsvärden för koppar och tenn beslutade i samråd med Solna kommun 2021. 

Koppar: <8000µg/cm2  

Tenn: <100µg/cm2 

Båt med bottenfärg av biocidtyp får ALDRIG tvättas, vare sig med 

högtryckstvätt eller borste/svamp, på klubbens område. 

HBK avråder även tvättning i kommersiella båtbottentvättar. 

 

Länk till Kemikalieinspektionen ”Båtbottenfärger som innehåller biocider och är 

godkända för användning på ostkusten 2021” 

Om olyckan är framme 

Stoppa flödet! Tillse att saneringsmedel kommer på plats och används!  

Vid små utsläpp i vattnet kan Ecobark användas. Den innehåller bakterier som 

äter upp oljan. Ecobarken ska samlas upp och läggas på markerad plats i 

miljöstationen.  

Vid spill på marken av olja, glykol, färg eller bränsle ska Zugol eller liknande 

miljöskyddsmedel användas, även den finns i miljöstationen och ska samlas 

upp.  

Vid en större olycka i hamnen där sanering krävs ska följande rutin tillämpas: 

Ring 112 och ange typ och mängd av det som kommit ut.  

https://www.hagabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/04/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf
https://www.hagabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/04/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf


Meddela båtklubbens ordförande samt kontakta Solna kommuns miljö och 

Hälsoskyddsnämnd via Solna stads kontaktcenter, 08-746 10 00.  

Stanna och vänta tills Brandkåren eller Kommunens Jourfirma är på plats. 

Avfallsplan 

 Glykol, spillolja får EJ tömmas på marken eller i vattnet!  

Uppsamling måste ske och tömning ska göras i avsett kärl i klubbens 

miljöstation.  

Bensin/Diesel omhändertas och transporteras till återvinningscentral av 

medlem. 

Förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar (infördes 1 april 2015). 

Utnyttja sugtömning vid de mottagningsstationer som finns. 

Se karta för tömningsstationer: 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-

miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/ 

Vid bortskrapning av bottenfärg på träbåt ska underliggande mark täckas och 

uppsamlade färgrester tas hand om som miljöfarligt avfall och lämnas av 

medlemmen till återvinningscentral. 

Länk till återvinningscentraler i Stockholm 

 

 Hur sorterar du ditt avfall 
 

Följande hanteras INTE i Haga Båtklubbs Miljöstation 

Avfall  Omhändertas Vem 

Bensin Omhändertas och transporteras bort 
av medlem. 

Enligt medlems egen 
försorg. 

Diesel Omhändertas och transporteras bort 
av medlem. 

Enligt medlems egen 
försorg. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/avc?expand=karta#!/bromma-atervinningscentral
https://www.stockholmvattenochavfall.se/avc?expand=karta#!/bromma-atervinningscentral


Batterier, bil/båt: 
Laddbara batterier såsom start 
och förbrukningsbatterier 

Omhändertas och transporteras bort 
av medlem. 

Enligt medlems egen 
försorg 

Glas och metall Placeras i sopcontainer under 
arbetsdagar och bortforslas av 
klubben efter arbetsdagar. 
Vid alla andra tillfällen omhändertas 
och bortforslas grovsopor av medlem. 

Container under 
arbetsdagar annars 
enskild transport. 

Grovsopor Placeras i sopcontainer under 
arbetsdagar och bortforslas av 
klubben efter arbetsdagar. 
Vid alla andra tillfällen omhändertas 
och bortforslas grovsopor av medlem. 

Container under 
arbetsdagar annars 
enskild transport. 

Förbrukat täckningsvirke, 
pallningsvirke och gamla 
presenningar  

Placeras i sopcontainer under 
arbetsdagar och bortforslas av 
klubben efter arbetsdagar. 
Vid alla andra tillfällen omhändertas 
och bortforslas detta av medlem. 

Container under 
arbetsdagar annars 
enskild transport. 

Färgrester från skrapning Omhändertas och transporteras bort 
av medlem. 

Enligt medlems egen 
försorg. 

Elektronik  Omhändertas och transporteras bort 
av medlem. 

Enligt medlems egen 
försorg 

Latrin från båtar  Töms på tömningsstationer  Hänvisning till avfallsplan. 
Se karta.  

   

Följande HANTERAS i Miljöstationen 

Avfall Omhändertas Var 

Spillolja 
 

Hälls i uppmärkt fat för detta Grön container på planen 
till vänster om entrén 
 

Glykol  Hälls i uppmärkt fat för detta  Grön container på planen 
till vänster om entrén 

Oljefilter  Läggs i uppmärkt fat för detta Grön container på planen 
till vänster om entrén 

Tomma Bränslefilter Läggs i uppmärkt kärl för detta  Grön container på planen 
till vänster om entrén 

Lösningsmedel och bränslerester 
från filter  

Läggs i uppmärkt dunk för detta Grön container på planen 
till vänster om entrén 

Färgburkar, LM, även penslar ok Läggs i uppmärkt låda för detta  Grön container på planen 
till vänster om entrén 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/


Färgburkar, vattenbaserad, även 
penslar ok 

Läggs i uppmärkt låda för detta  Grön container på planen 
till vänster om entrén 

Sprayburkar, aerosoler Läggs i uppmärkt låda för detta Grön container på planen 
till vänster om entrén 

Lampor, ej lysrör Läggs i uppmärkt låda för detta  Grön container på planen 
till vänster om entrén 

Batterier: 
Småbatterier, engångsbatterier 
(ej laddbara)  

 
”Röda brevlådan” 

 
På miljöstationens gavel 

Hushållsavfall  Läggs i klubbens avfallskärl för 
hushållssopor 

Vid miljöstationens gavel 
 

 

Styrelsen HBK 2021 


