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Miljöplan för Trouvillebryggan AB  
 

1. Syfte  

Miljöplanen syftar till att arbeta för en långsiktigt hållbar framtid för Trouvillebryggan AB och att möta krav 
från Värmdö kommun att ha en miljöplan för båtklubbar. Dessa klassas av kommunen som miljöfarliga 
verksamheter då man handskas med kemikalier och avfall. Planen klargör regler för hantering av båtunderhåll 
och avfall.  

2. Bakgrund  

Trouvillebryggan AB ligger på Sandön, Trouvilleområdet, i Värmdö kommun. Båtklubben erbjuder båtplatser 
till boende i Trouville vid två bryggor. Klubben förfogar också över ett landområde där vinterförvaring av båtar 
sker. Sjösättning och torrsättning av båtar sker gemensamt på våren och hösten. Det finns en sjösättningsramp 
där mindre båtar kan sjösättas och tas upp. Gemensam städning av hamnområdet sker vid sjösättning och 
upptagning.  

Båtklubben har som inriktning att hålla kostnaderna på en låg nivå för medlemmarna. Därför saknas 
färskvatten och avfallshantering i klubben.  

3. Styrelsens ansvar  

Styrelsen för Trouvillebryggan har som verksamhetsutövare särskilt ansvar för att:  

• Tillse att miljöplanen är känd av alla klubbmedlemmar samt tillfälliga besökande  
• Fortlöpande uppdatera miljöplanen så att lagar och lokala regler efterföljs  
• Tillse att gemensamma insatser enligt miljöplanen utförs  
• Vidta åtgärder om enskilda medlemmar inte efterlever reglerna i miljöplanen  

4. Medlemmars ansvar  

Medlemmar ansvarar för att efterleva de regler och åtgärder som krävs enligt miljöplanen. Kostnader för 
efterlevnad beträffande bruk av den egna båten bärs av den enskilde medlemmen. Kostnader för 
gemensamma insatser täcks av Trouvillebryggans kassa och inkomster.  

Kostnader för otillåten miljöpåverkan bärs av den enskilde medlemmen. Styrelsen har rätt att vidta akuta 
korrigerande åtgärder vid hotande eller fastställd miljöpåverkan på medlemmens bekostnad. Vid icke akuta fall 
skall medlem uppmärksammas på brister och ges möjlighet att själv vidta åtgärder.  

6. Bottenfärger 

Endast bottenfärger godkända för östersjön får användas av båtar vid bryggan och svajplatser. Föreningen 
strävar efter att endast mekaniskt verkande färger skall användas. Målet är att färger som kräver 
kemikalieinspektionens godkännande skall vara utfasade efter säsongen 2022. 
 
Endast mekaniskt verkande bottenfärger får användas på båtar som förvaras på land. 
Tvättning av båtar skall ske med endast vatten och får utföras endast på båtar som inte är bottenmålade.   
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Endast TBT fria båtar får förvaras på föreningens område, bryggan och svajplatser. För båtar tillverkade före 
1995 skall ägaren på övertygande sätt visa att båten har sanerats och är TBT fri, tex genom bevis från 
provtagning. 

7. Mikroplaster 

Båtägaren ansvarar för att minimera spridningen av mikroplaster. Tex skall linor som inte tål UV ljus, gamla 
spröda presenningar samt frigolit inte användas i samband med uppläggning av båten. 

8. Övrigt underhåll  

Byte av olja, oljefilter, kylvätska, motorkonserveringsvätskor och batterier skall ske utan risk för att miljöfarliga 
ämnen kommer ut i vattnet eller marken. Länspumpning av slagvatten innehållande kemikalier är förbjudet.  

Enskild medlem ansvarar för att avfallskemikalier lämnas på miljöstation i kommunen. Vid tankning får bränsle 
inte hamna i vattnet eller på marken.  

Material för underhåll och vinterförvaring skall hanteras så att risk för spridning t.ex. av vind vid oväder inte 
sker.  

Vid rengöring ska medel användas som ger minimal miljöpåverkan. Det är inte tillåtet att släppa ut 
frostskyddsmedel i vattnet eller på land. Om inte återanvändning av frostskyddsmedlet sker så ska avfallet 
lämnas till en miljöstation.  

Byte av olja, oljefilter, kylarvätska, motorkonserveringsvätskor och batterier ska ske utan risk för att 
miljöskadliga ämnen kommer ut i mark och vatten. Länspumpning av slagvatten innehållande oljerester är 
förbjudet.  

9. Avfall, avlopp och latrin  

Enskilda medlemmar ansvarar för att hantera avfall som uppkommer i samband med underhåll och bruk av 
den egna båten. Det är inte tillåtet att lämna avfall på klubbens område, ens för en kortare tid.  

Den gemensamma städningen vid sjösättning och upptagning avser inte att hantera avfall från enskilda 
medlemmar.  

Latrin från båttoaletter får ej tömmas i vattnet. Då Trouvillebryggan inte har egen tömningsstation hänvisas 
båtar till tömningsstationen vid lökholmen.  

10. Tillbud och olyckor  

Medlem skall rapportera miljöskada eller hotande miljörisk till hamnchefen eller annan styrelsemedlem. Vid 
större utsläpp eller olyckor kontaktas räddningstjänsten direkt på telefonnummer 112.  

Båtar skall förtöjas på ett sådant sätt att skada som kan orsaka miljöskador undviks. Vid vinterförvaring skall 
båtar pallas på ett sätt som säkerställer att skador inte sker. Såväl under sommar- som vintertid skall medlem 
fortlöpande tillse sin båt så att den inte orsakar miljöskada, t.ex. genom att fyllas med regnvatten.  

11. Elsäkerhet 

Vid användande av ström från elskåpet skall kabel och anslutningsdon vara av godkänd typ.   
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BILAGA 1. CHECKLISTA - EGENKONTROLL Trouvillebryggan AB  

Ifylld checklista scannas in och finns tillgänglig på föreningens elektroniska arkiv. Egenkontroll skall utföras 
årligen efter båtuppläggning. 

 
Utförare: 
Datum för kontroll: 
Utförd checklista godkänd den ...............................av styrelsen genom......................................................  

INFORMATION  

Finns aktuell miljöplan och avfallsplan på hemsidan? 
 
Finns aktuell information om miljöplanen anslagen i hamnen ? 
 
Finns aktuell information om avfallshanteringsplanen anslagen i hamnen? 
 
Finns information alternativa metoder för att hålla skrovet rent på i hamnen?  
 
Finns rutiner för att informera nya medlemmar om klubbens miljöarbete?  

BOTTENFÄRG  

 
Dokumenteras medlemmarnas användning av/typ av bottenfärg? Var förvaras dokumentationen?  

Bedöms målet om att endast bottenfärg som inte kräver godkännande av Kemikalieinspektionen kunna 
uppnås till 2022-12-31?  

Om inte, varför då? Vilka åtgärder behöver vidtas? 
Följs rutinerna i miljöplanen om att slipning och tvätt med rengöringsmedel inte är tillåtet? 

Tvättas båtar med biocidfärg i hamnområdet?  

KEMIKALIER  

Förvaras kemikalier i föreningens förråd?  

Om så är fallet förvaras flytande kemikalier invallat och med lagstadgad dokumentation? 

Har några olyckor eller tillbud skett där sanering har behövs ske? Hur gick saneringen till?  

Anmäldes olyckan eller tillbudet till miljö- och hälsoskyddskontoret i Värmdö? Tillkallades räddningstjänsten? 
Var transporterades förorenat material/vatten? 
Kvarstår någon förorening?  

AVFALL:  

Har Trouvillebryggan AB behövt ta hand om kvarglömt avfall? 

Håller medlemmar allmänt snyggt och rent vid uppställningsplatsen samt vid bryggplatsen?  


