EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP
Mörtvikskroken 13 • 117 69 • Stockholm

2022-06-14

Överenskommelse avseende miljöhantering i
Ekensbergs båtsällskap (EBS) och medlem
Medlemsnummer:
Efternamn:
Förnamn:
E-postadress:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel Hem:
Tel Mobil:
Uppgifter om din båt:
Båttyp:
Fabrikat:
Byggår:
Båtens namn:
Längd:
Bredd:
Vikt:
Material:
Drivmedel:
Försäkringsbolag:
Försäkringsnummer:
Undertecknad accepterar datalagring av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen(PUL)9.
Beträffande övriga villkor hänvisas i tillämpliga delar till Allmänna villkor, godkända av Svenska
Varvsföreningen i samarbete med Konsumentverket, KO.
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Jag förbinder mig härmed i denna överenskommelse att följa nedanstående miljökrav (som
en precisering av vad som gäller enligt miljöbalken och tillhörande lagstiftning)
1. Båtar målade med biocidfärg ska saneras enligt den utfasningsplan som EBS upprättat och som
granskats av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
2. Vid sanering av båtskrov från biocidfärg och vid underhåll ska:
a. marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden där det finns
risk för spridning och läckage) täckas och täckningen ska vara tät.
b. damm och sliprester samlas upp och hanteras som farligt avfall
c. Det farliga avfall som uppkommer vid sanering av båtar omhändertas av båtägaren eller
den firma som utfört saneringen, avfallet transporteras till någon av kommunens
miljöstationer.
d. Arbetet ska omedelbart avbrytas vid utsläpp, olycka eller om brister upptäckts i
skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner.
e. Miljöförvaltningen ska omgående kontaktas vid olyckor och utsläpp.
Räddningstjänsten/kustbevakningen ska kontaktas vid större utsläpp.
3. Slagvatten innehållande oljerester ska tas omhand som farligt avfall och får inte länspumpas.
4. Övrigt farligt avfall som uppkommer i verksamheten, såsom spillolja, oljefilter, batterier, glykol,
färgrester, lösningsmedel etc. ska lämnas i EBS miljöstation.
5. Toalettavfall får inte släppas ut i hamnen eller på marken.
6. Skrovrena båtar och båtar som är målade med en hård biocidfri färg får tvättas på varvsområdet.
7. Kemikalier ska förvaras och hanteras så att mark och vatten inte riskerar att förorenas.
8. Vid utsläpp till mark eller vatten ska åtgärder för att förhindra vidare läckage och spridning
omedelbart vidtas. (utplacering av länsar och absorbenter).
9. Vid större utsläpp ska räddningstjänsten, kontaktas tel. 112. En anmälan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska också göras.
10. Underhåll och tillsyn av båt ska ske kontinuerligt av ägaren så att mark och vatten inte förorenas
11. 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.
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Information lämnad till Ekensbergs båtsällskap (EBS), (organisationsnummer) är skyddad enligt
Personuppgiftslagen (1998:204). Informationen sparas och bearbetas enbart i syfte att
kommunicera med dig som medlem samt för att utföra EBS uppgifter i anslutning till ditt
medlemskap, din medverkan i EBS verksamhet och ditt nyttjande av EBS hamn- och
varvstillgångar.

Klubbens anteckningar:
Hamnplats:
Varvsplats:
Fått nyckel nr:
Införd i SBU:s medlemsregister BAS datum
Signatur

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

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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