Miljöavtal för båtägande medlem – Mälaren/sötvatten
GBS Grimsta båtsällskap
Medlemsnummer:

Efternamn:

Förnamn:

Jag förbinder mig även att följa nedanstående miljökrav:
1. Båtar målade med biocidfärg ska saneras innan 2020 , båtar som finns på varvet IRS har
möjlighet att göra en gemensam blästring med andra båtar. Personer som har sin båt på
andra upptagningsplatser måste själv ombesörja borttagning av miljöfarliga färger innan
2020.
2. Båtar som ej sanerats inom föreskriven tid kommer att åläggas vite av kommunen och
nyttjanderättsavtalet med båtklubben kommer att upphöra.
3. Toalettavfall får inte släppas ut i hamnen eller på marken. Toalett tömning finns på IRSvarv.
4. Om båten lämnas utan tillsyn, överges, riskerar att sjunka eller på annat sätt medför en risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön har båtklubben rätt att ingripa och vidta
nödvändiga åtgärder för att förhindra att detta sker.
5. Du som båtägare är själv skyldig att avlägsna båtavfall samt hushållsavfall från Grimsta
hamn och IRS varv.
6. Om ovanstående regler inte efterföljs kommer nyttjanderättsavtalet på både GBS och IRS
att sägas upp.
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Vid nyttjande av varvsplats på IR Råcksta Sjöhaga förening förbinder jag mig att följa
deras stadgar och villkor. Läs information på www.irs.org
Anmälan för varvsplats görs senast den 15 juni enligt anvisning av GBS styrelse, vid
försenad anmälan tillkommer en administrativ avgift på 500 kr.
Vid ej utnyttjande av varvsplats och som ej meddelats innan den 15 september återbetalas
ej erlagt varvsavgift samt att vaktplikt krävs.
Vid sanering av båtskrov från biocidfärg vid( IRS varv) och vid underhåll ska:
marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden där det finns risk för
spridning och läckage) täckas och täckningen ska vara tät.
damm och sliprester samlas upp och hanteras som farligt avfall
det farliga avfall som uppkommer vid sanering av båtar tas omhand av en godkänd
transportör/mottagare för farligt avfall. (Det kan vara enklast att låta denna del ingå i det
avtal om sanering som har ingåtts.)
arbetet omedelbart avbrytas vid utsläpp, olycka eller om brister upptäckts i
skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner.
Miljöförvaltningen ska omgående kontaktas vid olyckor och utsläpp.
Räddningstjänsten/kustbevakningen ska kontaktas vid större utsläpp.
Slagvatten innehållande oljerester ska tas omhand som farligt avfall och får inte
länspumpas.
Övrigt farligt avfall som uppkommer i verksamheten, såsom spillolja, oljefilter, batterier,
glykol, färgrester, lösningsmedel etc. ska tas omhand och transporteras till godkänd
mottagningsstation för omhändertagande av farligt avfall.
Båtar målade med biocidfärg, som ännu inte har sanerats, får enbart tvättas om tvättvattnet
samlas upp och renas genom avancerad rening. Omålade båtar eller båtar som har sanerats
med godtagbar metod samt båtar som är målade med en hård biocidfri färg får tvättas på
varvsområdet.
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14. Kemikalier ska förvaras och hanteras så att mark och vatten inte riskerar att förorenas.
15. Vid utsläpp till mark eller vatten ska åtgärder för att förhindra vidare läckage och
spridning omedelbart vidtas (utplacering av länsar och absorbenter).
16. Vid större utsläpp ska räddningstjänsten, kontaktas tel. 112. En anmälan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska också göras.
17. Underhåll och tillsyn av båt ska ske kontinuerligt av ägaren så att mark och vatten inte
förorenas
18. Om ovanstående regler inte efterföljs kommer nyttjanderättsavtalet på både GBS och IRS
att sägas upp.

Information lämnad till Grimsta båtsällskap, GBS, 802001-2483 är skyddad enligt GDPR (2016/679). Informationen
sparas och bearbetas enbart i syfte att kommunicera med dig som medlem samt för att utföra i Grimsta båtsällskaps
uppgifter i anslutning till ditt medlemskap, din medverkan i Grimsta Båtsällskaps verksamhet och ditt nyttjande av i
Grimsta Båtsällskaps hann- och varvstillgångar.

Klubbens anteckningar:
Hamnplats:

Vinterplats
Fått passerkort nr:

Införd i SBU:s medlemsregister datum

Signatur

Den hamnplats/vinterplats du tilldelats kan komma att ändras. Om så sker meddelas detta på fakturan eller via mail med nytt
hamn/ vinter-platsnummer.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Båtägaren har tagit del av klubbens stadgar, hamnregler och övriga regler och anvisningar.

Stockholm den

……………………………………………...

..…………………………………………………

Underskrift av båtägande medlem

Underskrift av klubb behörig

………………………………………….

………………………………………………

Namn Förtydligande

Namn Förtydligande
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