Lövsta Båtklubbs (LBK) regler för arbete med miljöfarliga ämnen.
Antagna vid årsmötet 2018 12 03
Till miljöfarliga ämnen hör bla:
Oljor
Lösningsmedel
Diesel
Bensin
Färg, främst bottenfärger, färgrester
Slipdamm
Batterier
Glykol
Båtvårdsprodukter
Generellt
Båtägaren ansvarar för att överblivet material enligt ovan hanteras försiktigt och i görligaste
mån i slutna behållare. Detta material får inte lämnas eller lagras på̊ LBK utan skall fraktas till
miljöcentral av användaren/båtägaren.
Hushållssopor som uppstår i samband med matsäck mm kan lämnas i soptunna som klubben
tillhandahåller. Likaså tillhandahåller klubben latrinkärl som får användas under aktiviteter
på̊ klubbområdet. Det är inte tillåtet att tömma gästtoaletter här.
Olja/ glykol
Vid byte av olja/ glykol, eller avtappning, skall lämpligt uppsamlande kärl användas. Om spill
skulle uppstå̊ skall detta omgående omhändertas och vid större volymer anmälas till
miljökontor/ räddningstjänsten.
Vid vinterkonservering av motorer skall propylen glykol, s.k. miljöglykol, användas som är
mindre skadlig för miljön vid spill.
Båtbottenfärg
För båtar med hemmahamn i Mälaren får endast biocidfria färger användas som bottenfärg.
Se dock vad som gäller tvättning av dessa.
Finns det båtar med gamla förbjudna färger innehållande tributyltenn (TBT) i något färglager
måste båten omedelbart saneras (lagkrav sedan 2003 om senaste datum för sanering 2008).
Båtar med annan färg innehållande biocider skall saneras senast 31 dec 2020.
Båtägare är skyldig att visa att båten är fri från biocidfärg eller annan förbjuden färg, annars
måste den saneras enligt försiktighetsprincipen.

LBK rekommenderar att bottnarna målas med blank epoxifärg alternativt en färg för insjöar
utan biocider.
Tvätt av båtskrov.
Båtar målade med en biocidfri bottenfärg får med beaktande av försiktighet tvättas inom
klubbens område.
Vi rekommenderar bottnar skyddade med epoxiskikt som kan tvättas med högtryckstvätt.
Vid skrapning och slipning av färg skall uppsamlande plast eller liknande placeras under
båten för att sedan omhändertas och lämnas på miljöstation av båtägaren.
Nya båtar och medlemmar som kommer till klubben.
Nya medlemmar och nya båtar skall tillkännages våra regler och underteckna att de avser att
följa desamma.
Övrigt.
Vid arbete med gräsklippning eller trimning skall maskinerna tankas med Akrylatbensin för
den personliga hälsans skull samt mindre miljöpåverkan.
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