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 Omfattning 

 Engagemanget för miljön ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi har därför upprättat 
 denna miljöplan som gäller för oss alla som är medlemmar i MBKT. 

 För att minska vår miljöpåverkan och därmed skapa en miljömässigt uthållig verksamhet har 
 vi fokuserat på kemikalieanvändning, bränsle och avfallshantering. 
   
 Syfte 

 MBKT:s miljöplan syftar till att informera och därigenom öka miljömedvetenheten samt 
 tydliggöra hur miljöarbetet bedrivs. Miljöplanen 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. 

  Beskrivning av verksamheten i hamnanläggningen 

 I MBKT:s hamn, som arrenderas av Motala kommun, finns drygt 400 båtplatser. 
 Fritidsbåtarna varierar i storlek från den enkla roddbåten till båtar över 45 fot. Inom 
 hamnområdet finns ett område för vinteruppställning. 
 MBKT ansvarar för sjösättning och upptagning av de båtar som kräver lyft på vagn eller 
 vagga. Till anläggningen hör även en sjösättningsramp där medlemmar och övriga kan 
 sjösätta på egen hand mot avgift. 
 I samband med vårrustning och höstupptagning är risken för miljöpåverkan inom 
 hamnområdet som störst då arbetet många gånger kräver användning av olika kemikalier vid 
 t.ex. bottenmålning, slipnings- målnings- och olika reparationsarbete av både trä och 
 plastbåtar, avspolning av båtbottnar, spillolja i samband med oljebyte samt 
 motorkonserveringsvätska vid vinterkonservering av motorer. Vid vinterkonservering av 
 motor använd frostskyddsmedel med propylenglykol undvik den giftigare glykolen baserad på 
 etylenglykol. 

 Spolplatta 



 All rengöring av båtens botten ska ske på spolplattan vid lyftkranen, avloppet från den renas 
 från bottenfärg innan det släpps ut i sjön. 

 Skrapning av bottenfärg 

 Vid skrapning av bottenfärg ska färgrester samlas upp så ingenting hamnar på marken. 

 Bränsle och oljor m.m 

 Vi förutsätter att medlemmarna i största möjliga mån använder de miljövänliga drivmedel, 
 t.ex. alkylatbensin för äldre tvåtaktare, och oljor som finns att tillgå. Även bör inom klubben 
 endast användas miljöklassade bottenfärger. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda 
 de material som bäst skonar miljön. 

 Varje båtägare som fyller på bränsle inom hamnanläggningen ska säkerställa att risken för 
 spill är minimal. Om ändå olyckan är framme ska räddningstjänsten i Motala kontaktas på 
 telefon 112. Absorbtionsmateriel för oljespill på land finns utplacerat intill boden för 
 miljöfarligt avfall. 

 Avfall 

 En särskild miljöstation är uppförd inom hamnområdet där medlemmar kan lämna sorterat 
 avfall som uppkommer i samband med utnyttjande av fritidsbåten. Miljöstationen omfattar 
 fraktionerna brännbart (hushållsavfall), glas; färgat och ofärgat samt metallförpackningar. 

  Miljöfarligt avfall 

 I miljöstationen är iordningställt för mottagning av spillolja, oljefilter samt batterier. 
 Dessutom finns behållare med färgrester, lösningsmedel mm. Transport till 
 återvinningscentral ombesörjes av MBKT. 
 MBKT ombesörjer bortforsling genom godkänd transportör av farligt avfall.  

 Toa-avfall 

 Inom hamnområdet finns toaletter som ska användas under tid då båtägare vistas inom 
 hamnanläggningen. Toaletterna är anslutna till kommunalt avlopp. Daglig städning sker under 
 säsongen av tjänstgörande vakter. 

 Tömningsanordning för båttoaletter som är anslutet till kommunalt avlopp finns vid 
 servicebryggan. Tömning av portabla toaletter ska ske i särskild utslagsvask som finns vid 
 toalettbyggnaden. För allas trevnad är det viktigt att eventuellt spill tas om hand av var och en 
 som använder utslagsvasken. 

 Sep 2018/  Styrelsen 


