Miljöplan för Föreningen Gottskärs Hamn

Inledning
Föreningen Gottskärs Hamn är ideell förening och har som ändamål att hyra ut
båtplatser till medlemmarna, att förvalta och utveckla den av Kungsbacka kommun
arrenderade anläggningen och att fungera som gästhamn. Vidare att lokalt främja
båtlivet genom att verka för god sjösäkerhet, god miljö, gott kamratskap och gott
sjömanskap samt i övrigt bidra till utvecklingen av Gottskärs hamn.
Målen för föreningens miljöverksamhet syftar till att bidra till rent vatten och en oförstörd
natur som är en förutsättning för båtlivet
För att uppnå målen har styrelsen antagit följande Miljöplan. Miljömålen uppnås
genom enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som blir
kvar för återvinning, att undvika att använda kemiska produkter som kan skada
naturen och undvika utsläpp samt i övrigt visa omsorg och respekt för natur och
medmänniskor.
Föreningens styrelse har som en av sina uppgifter att informera Föreningens
medlemmar, gästande båtar och andra besökande om dagens regelverk och hur vi
kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv
Föreningens miljöarbete följer de mål som ges uttryck i de av riksdagen beslutade
sexton miljömålen (särskilt målen Giftfri miljö och Hav i balans)
(http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/),
Båtmiljörådets tolvpunktsprogram för fritidsbåtar
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/miljoprogram_
for_fritidsbatar.pdf) ,
och i miljömålen för Kungsbacka kommun
https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-ochresultat1/Resultat/Miljorapporter/Faktablad-om-miljomalen-2010/
samt utfärdade bestämmelser.
Tillämpliga lagar och regler utgörs av Miljöbalken (1988:808 kap. 9 och 10),
förordningen om hälsofarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Transportsstyrelsens författning TSFS 2010:96, ändrad av TSFS 2012:13, om förbud
mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar, Kemikalieinspektionens lista över godkända
bottenfärger (www.kemi.se), Kungsbackas lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön (www.kungsbacka.se). För speciella verksamheter, t.ex. muddring,
gäller ytterligare regler.
Eftersom regelverket är svåröverskådligt och svårläst har hjälp tagits av den
samlade miljöinformation som finns på Svenska Båtunionens hemsida
(www.batunionen.se). Den nyutgivna handboken Hamnar för fritidsbåtar (2:a
upplagan, SBU december 2015) innehåller hänvisningar till gällande lagar och
förordningar. Handboken finns som pdf-fil att ladda ner från SBU:s hemsida
(www.batunione.se).
Råd och tips för båtägare finns på den återstartade hemsidan www.båtmiljö.se.
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Miljöplan
Planen utgör en grund för inriktningen av Föreningens miljöarbete. Miljöplanen avser
i första hand grundläggande information om miljöfrågor med avseende på den
verksamhet som bedrivs inom Föreningens område i hamnen. Miljöplanen har flera
uppgifter:
 att vägleda styrelsen i sitt arbete
 att fungera som guide för miljöarbetet inom Föreningen
 att öka medlemmarna s miljömedvetenhet
 att identifiera verksamhet som kan ha negativ in verkan på miljön
 att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för
miljön för verksamheten i båthamnen som kan medföra miljörisker, och
 att informera klubb ens medlemmar och hamngäster om regler för hantering av
miljöfrågor
Denna miljöplan gäller för Föreningens medlemmar och i tillämpliga delar för
gästande båtar och andra besökande.
Som komplement till denna miljöplan finns
1.

En separat avfallshanteringsplan med miljöregler, och

2.

En genomförd egenkontroll enligt SBU andra utgåvan februari 2016

I hamnen finns anslag med regler och anvisningar om vad gäller för miljön och
avfallshantering. Det finns också en broschyr med en sammanfattning av
Föreningens regler för miljö och avfallshantering i punktform som delas ut till
gästande båtar och vid behov till besökande.
Som komplement till reglerna i denna plan har Föreningen Trivsel- och ordningsregler
som gäller medlemmar, gästande båtar och besökande.
Revidering av planen sker vid behov i samband med den årliga egenkontrollen, eller
så snart kraven eller behoven förändrats.
Övergripande mål
•

Miljöplanen ska göras väl känd för klubbens medlemmar och gäster genom
anslag i hamnen och på Föreningens hemsida.

•

Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i
Föreningen förutsätter att Föreningens miljöregler följs.

•

Miljöarbetet inom Föreningen ska följa de ovan angivna målen att utveckla ett
båtliv i balans med naturen.

•

Medlemmarna uppmanas att bidra till att land- och vattenmiljön inom Föreningens
område hålls rena.

•

Miljörisker och miljöproblem ska anmälas till Föreningens miljösamordnare,
Hamnkaptenen eller direkt till någon i styrelsen.

•

Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras
återkommande genom att Styrelsen tillsammans med klubbens miljösamordnare
varje vår genomför en egenkontroll av miljön enligt SBU:s dokument
Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar (2:a utgåvan, januari 2016) då samtidigt
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förekomst av eventuella risker inventeras.
•

Som resultat av egenkontrollen och inventeringen ska en åtgärdsplan
utformas som ska ligga till grund för styrelsens fortsatta arbete med att ta
hand om riskerna.

Genomförande och ansvarsfrågor
Ansvar för miljön och hithörande frågor åligger styrelsen i sin helhet.
Föreningen ska ha en miljösamordnare med ansvar att informera om utvecklingen
inom miljöområdet, lösningar på olika frågor som kan uppstå samt nya regler och
förordningar till vägledning för Föreningens miljöarbete. Miljösamordnaren är också
föreningens kontaktperson vad gäller miljöfrågor.
Miljösamordnare är ett begrepp som införts av Svenska Båtunionen.
Miljösamordnaren har det ansvar och de befogenheter som har åvilat den roll som
tidigare benämndes miljöombud.
Miljösamordnaren ska också vara kontaktperson mellan Föreningen och de lokala
myndigheterna och länsstyrelsen. Till sin hjälp har styrelsen och miljösamordnaren en
miljökonsult.
För kontakt med Föreningen för medlemmar och gästande båtar vad gäller miljöfrågor
hänvisas till främst Hamnkaptenen och miljösamordnaren, i andra hand till någon
annan i styrelsen.
Miljöåtgärder ingår i den ordinarie verksamheten för upprustning och underhåll av
Föreningens del av hamnen och anläggningarna. Styrelsen och miljösamordnaren
planerar verksamheten ett år i taget och miljösamordnaren svarar för uppföljning och
avrapportering till styrelsen.
Sjömacken ingår i Föreningens arrende av Kungsbacka kommun. Sjömacken i sin tur
utarrenderad till en person med rätt kompetens och tillstånd. Ansvaret för
mackverksamheten inklusive miljöansvaret åligger underarrendatorn, namn se nedan.
Namn och kontaktinformation
Ordförande i styrelsen
Hendrik Kangasmuucko, 070 899 21 69
Miljösamordnare och kontaktperson i miljöfrågor, tillika hamnkapten
Mikael Mårtensson, 070 814 93 48
Miljökonsult
Roland Örtengren, 070 308 80 82
Ansvarig för Sjömacken
Rickard Svedertun, 070 525 40 46
Kontaktperson är Hamnvärden när macken är öppen, 0300 600 34,
i annat fall Kent Persson, 073 633 20 80, eller Rickard Svedertun.
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Tillkännagivande
Denna plan och tillhörande regler ska göras väl känd för Föreningens medlemmar
och genom anslag i klubbhuset, på anslagstavlan på klubbhusväggen, på
Föreningens hemsida, samt genom utskick till medlemmarna i samband med
faktureringen av medlemsavgifterna. Gästande båtar får anvisningar och regler samt
kod till klubbhuset när hamnavgiften betalas. Övriga gäster och andra besökande får
information genom uppsatta anslag med regler och anvisningar.
Medlem har i och med betalning av fakturan på medlemsavgiften accepterat planen.

Antagen av styrelsen xxxx-xx-xx
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