Miljö/Avfallshanteringsplan för Påskallaviks Båtklubb

PBK

Inledning
Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. För att minska vår
miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässigt uthållig verksamhet har vi därför upprättat
denna Miljö och Avfallshanteringsplan som gäller för oss alla som är medlemmar i PBK.

Syfte
PBK:s Miljö och Avfallshanteringsplan syftar till att informera och därigenom öka
miljömedvetenheten samt tydliggöra hur miljöarbetet bedrivs. Miljö och Avfallsplanen ska
vara ett dokument som kommer att förändras i takt med förändrade regler och lagstiftning
samt att nya produkter kommer ut på marknaden.
Miljöarbetet följs kontinuerligt genom egenkontrollen. Ansvarig miljösamordnare gör
regelbundna uppföljningar som dokumenteras och rapporteras till styrelsen. På dagordningen
för styrelsemöten finns en stående punkt för miljöfrågor.

Målsättning
Påskallaviks Båtklubb skall – utifrån rimliga förutsättningar – i all sin verksamhet verka för
en god miljö. Miljöarbetet ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett
båtliv i balans mellan människa och natur.

Bränsle och oljor mm.
Vi förutsätter att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel
t.ex. alkylatbensin för äldre tvåtaktare, oljor, konserveringsmedel och
toakonserveringsvätskor som finns att tillgå. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda
de material som bäst skonar miljön.

Motorkonservering mm.
Glykol och övriga konserveringsvätskor är miljöfarliga produkter som inte får släppas ut på
marken eller i vattnet. Vid konservering av motorer ska därför vätskorna samlas upp och
lämnas till kommunens miljöstation.
Före sjösättning ska all glykol/konserveringsvätska köras ut ur kylsystemet, samlas upp och
lämnas till kommunens miljöstation.
Vid oljebyte ska oljan samlas upp och tillsammans med oljefilter lämnas till miljöstation.
(gäller även bränslefilter).

Latrintömmning
Klubbens medlemmar uppmanas att använda den latrinsug som Oskarshamns Kommun har
placerat vid gästhamnen.

Bottenfärger
Inom klubben används endast miljöklassade och för båtens aktionsområde godkända
bottenfärger.

Färgborttagning/slipning
Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt
omhänderta färgrester och slipdamm. Vid skrapning eller slipning av båtbotten skall en
presenning placeras under båten så att färgrester och slipdamm kan omhändertas. Resterna
skall hanteras som farligt avfall. Vid maskinell slipning skall anslutning till dammsugare ske.

Båtbottentvätt
Under säsongen kommer det att finnas tillgång till båtbottentvätt vid 3 tillfällen.

Avfallshantering
Det är den enskilde båtägarens ansvar att omhänderta sitt avfall på ett miljöriktigt sätt.
Allt avfall som bedöms som farligt avfall spillolja, oljefilter, blybatterier, lösningsmedel,
elektronikskrot, lysrör, färgrester, bensin, diesel mm. lämnas till Kommunens
återvinningscentral.
Avfall som uppkommer vid gemensamma arbets/städdagar omhändertas av PBK på ett
miljöriktigt sätt.
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