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MILJÖ- och AVFALLSPLAN för BÅTSÄLLSKAPET LÖGARÄNGENS (BSL) 

KLUBBANLÄGGNING. Antagen 2015-04-09 på vårmötet 

Mål 
 Verksamheten ska förorsaka minimal miljöpåverkan. 

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med samhällets krav. 

1 Övergripande syfte och bakgrund 
Enligt Sjöfartsverket föreskrifter SJÖFS 2001:13 skall för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. 

Planen är till för att underlätta vid informationsspridningen till medlemmar och besökare, i samband med 

funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.   

Denna klubbanläggning räknas inte in under det som i lagen är beskrivet som en fritidsbåtshamn. 
Anläggningen tillhör gruppen som i lagen definieras som uthamnar/klubbholmar som har karaktären av enkla 
förtöjningsplatser. Denna typ av anläggningar har ingen skyldighet att ta emot och anordna avfallshantering.  

Anläggningen används av tillfälliga besökare, såväl medlemmar som gästande båtar, under sommarhalvåret. 
Ingen slipverksamhet bedrivs inom anläggningen.  

Båtsällskapet upprättar sin miljö- och avfallsplan med utgångpunkt från att anläggningen är en 
uthamn/klubbhamn.  

2 Dokument, Anläggningsbeskrivning och planens uppgift 
BSL miljö och avfallsplan har fyra delar som utgör grunden för vårt miljöarbete: 

1. Miljö- och avfallsplan som är en utförligare beskrivning av miljörelaterade frågor 

2. Miljöregler för BSL:s klubbanläggning, att anslås. En kort, punktformad lista som anslås på informationstavla 

samt i klubbstugan 

3. Bakgrund om hantering av hushållsavfall från fritidsbåtar samt vad som gäller på Ridön för att säkerställa att 

vi följer gällande föreskrifter 

4. Information om Hantering av hushållsavfall inom Västerås stad, att anslås. Syftar till att på ett enkelt sätt 

informera såväl medlemmar som övriga besökare om hur man kan hantera sitt hushållsavfall. Syfte att 

minimerar osäkerhet om vad som gäller för hushållsavfall och det rörliga friluftslivet.  
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Som klubbanläggning avses: 

Av BSL arrenderat område i Torpstaden på Ridön med bryggor samt byggnader såsom klubbhus, 

arbetsbod/toaletter, bastu, redskapsbod och tillhörande mark.  

 

Ridön ligger i Ridö-Sundbyholms arkipelagen, 160 öar, som är ett naturreservat sedan 1984. År 2005 

inrättades även området som ett Natura 2000-område, i Västmanlands län med nr SE0250008. Området är av 

riksintresse för naturvård och friluftsliv. Ansvar och förutsättningar för området finns att läsa i olika dokument 

där framförallt SKÖTSELPLAN Dnr 511-8689-05/511-10362-2007 datum 2008-05-20 ger vägledning och råd 

samt anger hur tillsynen av området skall gå till. Sveaskog är ägare till Ridön med flera öar, 70 stycken, i 

området och för att bevara och utveckla området har de valt att göra området till ekopark. 

 

Den aktivitet som bedrivs inom anläggningen ska åstadkomma så liten påverkan på miljön som är rimlig att 

uppnå.  

 

Planen har flera uppgifter 

- att miljöarbetet inom klubben ansluter sig till riktlinjerna utgivna av Svenska Båtunionen där 

målsättningen är att utveckla ett båtliv i balans med naturen 

- att inventera och minimera potentiellt skadlig påverkan som kan uppstå inom klubbanläggningen  

- att öka medlemmars miljömedvetenhet genom att informera medlemmar och gäster på olika sätt 

- att fungera som guide och vägledning för miljöarbetet inom klubben  

- att identifiera ett antal nyckelregler för medlemmar och gäster på klubbanläggningen som hjälper till 

att säkerställa miljömålen  

Medlemskap i båtklubben förutsätter att miljö och avfallsplan samt miljöregler fattade på årsmötet 

respekteras och följs 

3 Roller och ansvar  
Miljöansvarig utses på årsmötet för en tid av ett år och ingår i anläggningsgruppen samt deltar aktivt i 

SBU/MBF:s aktiviteter som rör miljöfrågor. Uppkomna miljöfrågor skall anmälas till miljöansvarig för hantering 

med det snaraste.  

För 2015: Per – Erik Östberg, tel. 070-465 81 40. 

Båtklubbens styrelse är direkt iblandade i miljöarbetet genom att Årligen genomföra miljögenomgång av såväl 

anläggning som dokument. Minst en gång per år ska båtklubbens styrelse under särskild punkt vid ett 

sammanträde diskutera miljötillståndet på klubbanläggningen. Denna diskussion bör föregås av en 

miljöinspektion på området under ledning av miljöansvarig och med relevanta medlemmar ur styrelse/klubb 

som deltagare.  

Miljöredovisning skall ske vid båtklubbens årsmöte under särskild punkt. Rapport om årets miljöarbete lämnas 

och framtidsfrågor diskuteras samt Miljöplanen fastställs för kommande år.  

Medlemmar har till uppgift att hjälpa till att informera förstagångsbesökare om klubbens gällande miljöplan. 
Ytterst vilar dock ansvaret på varje besökare på anläggningen att se till att verka för en god miljö och vårda 
anläggningen.  
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4 Avfallshantering  

Hushållsavfall från anlöpande båtar 
Varje besökare, såväl medlemmar som gäster, ansvarar för sitt eget hushållsavfall eftersom anläggningen inte 
har någon skyldighet att ta emot och anordna avfallshantering. Vi uppmanar alla att hantera hushållsavfallet in 
enlighet med information om Hantering av hushållsavfall inom Västerås stad.  

 

Miljöfarligt avfall samt förorenat slagvatten från anlöpande båtar 
Det är absolut förbjudet att lämna miljöfarligt avfall på eller omkring klubbanläggningen. Miljöfarligt avfall är 

till exempel spillolja, lösningsmedel, färgrester, batterier, el- och elektronikskrot. Miljöfarligt avfall måste enligt 

gällande samhällsföreskrifter lämnas till omhändertagande på kommunens avfallsanläggning. 

Förorenat slagvatten får inte pumpas ut på land eller i sjön. Förekomst av olja i slagvatten kan förhindras med 

oljeabsorberingsduk i kölsvinet. 

Avfall från klubbens verksamhet 
Vid underhåll av anläggningen uppstår det en viss mängd restavfall. Dessa restavfall hanteras av 
anläggningsgruppen i enlighet med Västerås stads rekommendationer samt gällande miljöföreskrifter. Vid 
vissa tillfällen samverkar klubben med övriga intressenter på Ridön genom att hantera större mängder 
restavfall från underhållet via containrar som tas ut till ön.   

5 Färskvatten, BDT vatten, Båttvätt, Toaletter och Latrin 

Vatten 
Anläggningen har anslutning av två typer av vatten, färsk- och sjövatten.  

Färskvattnet kommer från grannfastighetens brunn. En gång per år tas vattenprov i brunnen för att 

kontrollera tjänligheten. Två tappställen för färskvatten har anordnats, vid arbetsbodens nedre knut 

samt i köket i klubbstugan. Eftersom brunnen är en delad resurs skall man använda så lite vatten som 

möjligt för att undvika att brunnen sinar. Detta innebär att man absolut inte får diska under rinnande 

vatten, vare sig vid knuten eller uppe i köket. Vid behov av färskvatten till båtens vattentank 

rekommenderar vi att man fyller upp vatten vid närmaste kommunala vattenpost som återfinns vid 

Sundbyholm alternativt Gäddeholms brygga.  

Sjövatten finns uppdraget till toalettanläggningen, både för spolning samt handtvätt i direkt 

anslutning till toaletterna. Sjövatten finns även vid bastuanläggningen.  

BDT Bad, Disk och Tvätt vatten (gråvatten) 
På anläggningen finns ingen iordningställd inomhusyta för Bad och Tvätt, badrum. Duschning i kallt 

sjövatten kan ske vid bastun. I klubbstugan finns möjlighet till Disk. Notera att det är absolut 

förbjudet att diska under rinnande vatten, se ovan. Avfallsvattnet från disken renas genom 

markinfiltration, en rekommenderar metod av Västerås stad där så marken tillåter det.  För att 

minimera påverkan på miljön rekommenderar vi att man alltid använder ett så milt miljövänligt 

medel som möjligt.  

Båttvättning 
Om man tvättar av båten vid klubbanläggningen ska man bara använda vatten.  

Toaletter och Latrin 
Toaletter finns installerade på klubbanläggningens område. Dessa töms en gång per år med 

slamsugning vid samma tillfälle som övriga toaletter på ön töms.    
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Anläggningen är en uthamn/klubbhamn där man vistas tillfälligt och det finns ingen 

mottagningsstation av latrin från toatankar. Vi hänvisar gäster och medlemmar till 

tömningsstationerna som finns i fritidshamnarna i Västerås, Gäddeholm och Sundbyholm.  

6 Byggnader och mark 
Underhåll av byggnader och mark sker kontinuerligt i enlighet med fastställd Skötselplan. Vid 

materialval och metoder skall så långt som möjligt alternativ som kan anses ha minst miljöpåverkan 

att användas. 

7 Grillning 
All grillning inom anläggningen ska ske på anläggningens grillplats.  

 

Engångsgrillar får absolut inte lämnas kvar på området. Vi uppmanar såväl medlemmar som gäster 

att använda den fasta grillen som är iordningställd.  

 

För båtklubben Per – Erik Östberg 


