Sweboats Miljöprogram

Miljöprogrammet har skapats för att hjälpa berörda medlemmar
med sitt miljöarbete och minska båtlivets avtryck i miljön.
Med Miljöprogrammet visar vi att branschen själv tar
initiativet och proaktivt arbetar för att även med nya
regler och förhållningssätt öka affärsnyttan.
Grundpelare i programmet är proaktivitet genom kunskapsinhämtning,
informationsspridning, myndighetskontakter och ansvarsfrågor.
På nästkommande sidor kan du läsa mer om
vilka delar som ingår i Miljöprogrammet i nuläget.
Tillhörande dokument finns att ladda ner på
medlemmarnas intranät Mina Sidor på sweboat.se

Branschråd för hantering av båtbottnar & färger
Här får du värdefull information och rekommendationer om hur du som verksamhetsutövare bör förhålla
dig för att undvika att föroreningar drabbar både ditt
eget område och de personer som vistas där.

Råd kring
hantering av båtbottnar och färger
2019

Bland annat finns information om hur du identifierar
båtar med TBT-färg och vilka krav du kan ställa på
dina kunder i miljörelaterade frågor.

Kundbroschyr ansvarsfull båtvård
Den här broschyren ger du till dina kunder för att
informera om vilka regler som gäller på ditt område
avseende båtbottenfärger och alternativ till dessa,
båtbottenarbeten, miljöfarligt avfall m.m.
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Ansvarsfull båtvård
2019

Här finns även en lista på godkända biocidfärger för
ost- respektive västkusten samt biocidfria färger.

Checklista vid tillsyn
Genom att använda denna checklista för tillsyn av
fritidsbåtshamnar framtagen av Miljösamverkan
Västra Götaland, kan du vara väl förberedd när det är
dags för tillsyn.
Checklistan ger dig möjlighet att skapa en överblick
över din verksamhet och identifiera och åtgärda eventuella miljörisker proaktivt innan din miljöinspektör ger
ett föreläggande om det.

På vårt område gäller våra regler kring hantering av båtbottnar oavsett om det är
privatpersoner, externa entreprenörer eller vår egen personal som utför arbetet.
Det handlar både om miljön och den personliga säkerheten.
Som verksamhetsutövare har vi det totala ansvaret för den verksamhet som bedrivs
på vårt område, det är därför viktigt att du tar del och följer våra regler och miljökrav.
för att du hjälper oss att värna om miljön!
CHECKLISTATack
FÖR
TILLSYN AV FRITIDSBÅTSHAMNAR

Basuppgifter
Verksamhetens namn:
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Organisationsnummer/pers.nr:
Postadress:
Faktureringsadress:
Kontaktperson(er):
Miljöansvarig:
Telefon:
E-post:

Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:
Hamnens omfattning
Verksamhetsbeskrivning
Klassning enligt fastställd taxa
för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Antal fasta båtplatser ca
Antal gästplatser ca
Antal upptagningar och
sjösättningar per säsong ca
Antal vinteruppläggningsplatser

Informationsskyltar
Vi har tagit fram skyltar med information till dina
kunder om miljöarbetet på din anläggning. Dels en
som visar vilka generella miljöregler som gäller,
dels en med tips på ett miljöanpassat båtliv.
Skyltarna kan beställas med din egen logo och är ett
bra sätt att visa upp mot kunder, myndigheter m.fl.
att du arbetar aktivt med miljöfrågor.

Vilka verksamheter utförs:
Målning
Slipning
Blästring
Förekommer båtbottentvätt?
Finns spolplatta?
Finns reningsanläggning?
Bränslehantering/Sjömack?
Mottagning av båtlatrin?
Klassningskod(er) enligt taxa
Stämmer klassningen?
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Mätning av båtbottnar
Tillsammans med Svenska Båtunionen har vi antagit
en mätmetod med tillhörande mätprotokoll för att med
hjälp av ett XRF-instrument identifiera TBT, koppar,
zink och bly i båtbottenfärg. Mätprotokollet är efter
mätning att se som en värdehandling för båtägaren.
Mätmetoden är snabb, enkel och säker för miljö och
hälsa. Du kan hyra ett specialkalibrerat XRF-instrument via oss där även utbildning ingår.

Branschråd för mark
Inom kort kommer vi att presentera ett nytt branschråd som ger dig möjlighet att inom ramen för egenkontroll inventera mark för att se vilka risker och källor
som finns för föroreningar och hur de kan strypas.
Branschrådet ger även information om vad som gäller
vid anläggningsarbeten, vilka åtgärdsmetoder som
finns m.m.

Stiftelsen Sweboats Miljöfond
Miljöfonden ger bidrag till medlemmar som vill vidta
åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck i densamma.
Ur Miljöfonden kan anslag sökas till bidrag för miljöarbete som till exempel
• Förebyggande åtgärder för att värna miljön
• Retroaktiva miljöåtgärder
• Informationsspridning och attitydförändring
Medlen till miljöfonden skapas genom att de medlemmar som väljer att ansluta sig årligen låter sina kunder
bidra med en summa (i nuläget 200 kr) per vinterupplagd båt. Bidraget läggs på ordinarie debiterat belopp
till kunden och går oavkortat till Miljöfonden.
Miljöfonden administreras som en fristående ideell
insamlingsstiftelse som garant för att alla medel används till fondens syfte. Fonden är även öppen för
bidrag och donationer.

Råd kring mark

Sweboats Miljöpris
För att uppmärksamma goda insatser för att minska
båtlivets avtryck i miljön har vi instiftat ett Miljöpris.
Sweboats Miljöpris belönar den person, organisation
eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösidan kopplat till båtlivet och är på
25 000 kr.
2019 delades priset ut till projektet ”Optimist för
havet” som verkar för att minska nedskräpningen av
plast i våra hav.

Informationsträffar
Vi håller inom ramen för miljöprogrammet årligen
träffar och seminarier för att informera om utvecklingen i branschrelaterade miljöfrågor. Med på träffarna
är ofta inbjudna sakkunniga från myndigheter och
organisationer.

Vi finns till hands
Personalen på kansliet hjälper gärna till och svarar på miljörelaterade frågor och kan
oftast hänvisa dig vidare om expertkunskap krävs. Vi har kontakt och kan rekommendera
ett antal kunniga miljökonsulter som är insatta i båtbranschens miljöproblematik och
möjligheter utöver den kunskap som redan finns hos våra medlemmar.
Miljöprogrammet har även en projektgrupp med representanter från varv och marinor för
att säkerhetställa inriktningen och innehållet i Miljöprogrammet.

Sweboat - Båtbranschens Riksförbund
Box 92065, 120 07 STOCKHOLM
Besöksadress Hammarby Alle 91, 5 tr
Tel 08-449 55 90, e-post info@sweboat.se
Sweboat.se

