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Miljöpolicy 
 
Syfte 
Syftet med Nockebyhovs båtklubbs miljöpolicy är att minimera klubbens och den enskilde 
medlemmens hälso- och miljöpåverkan. 
 
Bakgrund 
Enligt Miljöbalken räknas båtklubbar som miljöfarlig verksamhet.  
 
Stockholm invånare tar sitt dricksvatten i Mälaren och det är alltså särskilt viktigt att vi 
säkerställer en god vattenkvalitet fri från gifter och föroreningar. Inom östra Mälarens 
vattenskyddsområde får inga kemikalier spillas i vattnet. 
 
Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtklubbars verksamhet är 
läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och 
bottensediment. Läs gärna mer om detta i Miljöförvaltningens broschyr – Båtklubbar, Ett 
hållbart båtliv för alla. (www.stockholm.se/batklubbar) 
  
NBKs miljöarbete 
Inom NBK har vi bestämt att en av styrelseledamöterna är miljösamordnare. 
Miljösamordnaren skall följa utvecklingen inom miljöområdet avseende hav och sjö i 
allmänhet och inom båtklubbsverksamhet i synnerhet. Miljösamordnaren skall säkerställa att 
styrelsen vet vad som åligger båtklubben och även att de enskilda medlemmarna vet vad som 
åligger dem. 
 
Krav på miljöskydd i författningar 
Kraven på vårt miljöarbete framgår av:  

• Miljöbalken (1998:808) samt Stockholms stads miljöförvaltningsregelverk 
• Biocidförordningen 
• Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) 

 
Detta gäller! 
Varje båtägare är skyldig att känna till och uppfylla de miljökrav som ställs på Nockebyhovs 
båtklubb (NBK) och dess medlemmar i författningar och avtal. 
 
Onödiga kemikalier 
Håll båten och underhållsarbetet rena från onödiga kemikalier. Som privatperson gäller bl.a 
att du inte får hantera följande produkter inom skyddsområdet för vattentäkt om det kan 
innebära risk för att vattnet förorenas: 
• Brandfarliga vätskor (t ex petroleumprodukter),  
• Hälso- och miljöfarliga ämnen (t ex färger, kemikalier och tjärprodukter) 
• Kemiska bekämpnings- och rengöringsmedel (t ex avfettningsmedel, bil- och båtschampo) 

o Godkända rengöringsmedel är endast godkända för avlopp alltså inte för Mälaren 
 

Giftiga bottenfärger 
Sanera din båt från giftiga båtbottenfärger. Användandet av giftiga bottenfärger innehållande 
biocider är förbjudet sedan 2001. Färger innehållande TBT är förbjudet sedan 1991. Set finns 
idag inga miljövänliga och godkända båtbottenfärger som får användas i Mälaren. Båtbotten 
skall vara helt ren från bottenfärg och endast epoxybehandlad. 
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Hushållssopor 
Hushållssopor skall tas med från båten och slängas i medlemmens egen  sopbehållare.  
 
Miljöfarligt avfall  
Det är klubbens ansvar att ta hand om sopor som är att hänföra till miljöfarligt avfall. Men 
eftersom vi saknar plats för detta  skall den enskilde båtägaren bortforsla sitt miljöfarliga  
avfall till återvinningsstation och/eller miljöstation. 
  
Närmaste miljöstationer finns i Bromma på Linta Gårdsväg 16 eller i Hässelby på 
Lövstavägen 501. 

 
Förorenat slagvatten 
Förorenat slagvatten skall pumpas ur båten till dunkar. Det åligger varje medlem att själv 
bortforsla sitt slagvatten. 
 
Oljebyte 
Oljebyte får ej ske i hamnen. 
 
Batterier 
Bil- och båtbatterier får, enligt lag, inte lämnas inom hamnområdet utan skall lämnas på 
därför avsedd plats, t ex på närmaste återvinningscentral. 
 
Spill 
Vid spill av olja, färg, glykol m fl miljöfarliga vätskor skall detta omedelbart tas upp.  
 
Toalettavfall 
Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken direkt ut i vattnet. En 
däcksgenomföring måste ordnas för anslutning till och tömning i särskilda tömningsstationer. 
På Transportstyrelsens hemsida framgår var de olika tömningsstationerna finns. Se även 
www.batmiljo.se 
 
Straff 
Överträdelser av bestämmelserna i miljöbalken kan medföra ansvar för miljöbrott. 
 
Rekommendationer 
Nockebyhovs båtklubb rekommenderar att du kör miljövänligt och optimera din båts motor 
för bästa effekt. Vi rekommenderar också att du använder skyddsutrustning vid borttagning av 
bottenfärg eftersom den är cancerframkallande. 
 
Tillbud – olycka  
Samtliga båtägare är skyldiga att hålla reda på vad som gäller i händelse av tillbud eller 
olycka. Medlem är skyldig att informera styrelsen vid tillbud eller olycka som i sin tur 
meddelar miljöförvaltningen. 

 
VID ALLVARLIG OLYCKA RING 112  
 
Grönviksvägen 192. (50 m norr om Nockebybrons fäste på Nockebysidan) 


