Miljömål (reviderade 2019-10-22)
Miljömål 2018
• Genomföra en medlemsinformation kring miljöfrågor
• Framtagning av egenkontrollsdokument inom respektive sektion
• Under 2018 ta beslut om hantering av avfall i Riktlinjer för
avfallshantering
• Framtagning av förslag till förbud mot självpolerande bottenfärger
• Inventering av samtliga båtbottnar map gifthalt i befintlig bottenfärg.
Inventering genomförs efter upptagning hösten 2018.
• Göra en utvärdering av båtbotteninventeringen och ta fram
handlingsplan för att nå målet med ”rena” båtbottnar.
• Börja diskussion med övriga båtklubbar och Eskilstuna kommun om
inrättande av båtbottentvätt för att kunna tvätta ”rena” båtbottnar när
detta mål är uppnått.

Miljömål 2019
• Driva arbetet mot ”rena” båtbottnar och införandet av båtbottentvätt
• Upprätta en utfasningsplan av båtar med biocidfärg enligt ”Stockholms
stads rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov”.
Prioritera båtar med TBT.
• ”Tennbåtar” skall vara sanerade till sjösättning 2021
• ”Kopparbåtar” skall vara sanerade till sjösättning 2023
• Informera berörda båtägare om beslutad utfsningsplan
• Informera om regler och hantering vid sanering av båtbotten
• Inrätta en Saneringsgrupp som driver hela saneringsarbetet
• Inventera önskemålen om saneringsmetod hos berörda båtägare
• Börja arbetet med LOVA-ansökan om bidrag till bottensanering år 2020
• Lös frågan om XRF-mätning av båtar som ej är mätta
• Införa nytt administrativt system för dokumentation av båtar och deras
bottenstatus map biocider.

Miljömål 2020
• Fokus på hantering av ”tennbåtar» och framskridande av utfasning
• Ta del av Transportstyrelsens nya riktlinjer för sanering av båtbottnar
• Ta del av Havsmyndighetens klassning av ”giftfri båtbotten”. Eventuellt
revidera utfasningsplanen
• Hitta arbetformer med övriga båtklubbar kring miljöhantering samt
båtbottentvätt
•

Miljömål 2021
•
•
•
•

Vid sjösättning skall samtliga ”tennbåtar” vara sanerade
Förbud mot tvätt av båtar med höga tennhalter vid höstupptagningen
Uppföljning av sanering av ”kopparbåtar”
Ev. ny LOVA-ansökan för år 2021

Miljömål 2022
•
•

Fokus på sanering av ”kopparbåtar”
Ev. ny LOVA-ansökan för år 2022

Miljömål 2023
•
•

Samtliga båtar i utfasningsplanen skall vara sanerade vid sjösättning våren 2023
Vid upptagning hösten 2023 får ingen båt tvättas som inte kan klassas som ”giftfri”
enligt gällande riktlinjer.

