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Miljöplan 

Gårda Brygga Ekonomiska Förening (GBEF) 

 

 

Miljöplanens syfte  
Miljöplanen skall bidra till att klubbens mål och visioner kan uppnås. Dessutom skall 

miljöplanen bidra till att öka medlemmarnas miljömedvetenhet, identifiera potentiellt 

miljöfarlig verksamhet, utgöra riktlinjer för styrelsens och föreningens miljö-

verksamhet samt informera medlemmar om gällande miljöregler. 

 

 

Miljöplanen består av två delar:  
 
Del A: Miljödokumentet.  
 
Del B: Miljöregler för GBEF.  
 
Bilaga 1: Miljörisk-analys  
Bilaga 2: Spolplattan 
 

 

Miljöplanen kompletteras utav olika anvisningar som stöd för den enskilde. Dessa 
anslås på synliga platser inom hamn samt på föreningens hemsida.  
Dessa anvisningar utgörs f.n. utav:  
 

➢ Miljö för spolplattan  

➢ Miljö i hamn och på bryggor  

➢ Avfallshantering  
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Del A. Miljödokumentet (Mål och inriktning)  
 
 
Grundvärden  
 
Utgångspunkten för GBEF:s miljöplan är en miljöriskanalys som bland annat skall 
identifiera verksamhet med miljörisker.  
Denna analys framgår av bilaga 1  
  
Miljöriskanalysen uppdateras årligen i samband med föreningens miljöinspektion.  
 
Av analysen framgår att den enskilt största och mest utmanande miljörisken i 
föreningens verksamhet utgörs av spolplattan för båtbottenspolning. 
 
 
Vision/Strategier  
 
GBEF skall bedriva verksamheten på sådant sätt att minimal miljöpåverkan sker i 
vatten och på land. Verksamheten skall utföras i enlighet med de regler och 
föreskrifter som allmänt sett utgör samhällets krav på hänsyn till miljön.  
 
Vid hantering av miljöfarliga ämnen och produkter skall externa och interna 
säkerhetsföreskrifter alltid följas i avsikt att minimera miljöpåverkan.  
 
Flera av våra verksamheter genererar avfall i olika former. Dessa restprodukter skall 
hanteras och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.  
 
En förutsättning för att detta skall kunna ske på ett effektivt sätt är att alla  
medlemmar har kunskap om hur påverkan uppstår, för att därmed kunna minska eller 
eliminera den skadliga effekten av vår verksamhet på miljön  
 
I vårt arbete skall strävan mot en allt lägre miljöpåverkan och miljömedvetenhet vara 

målet. För att säkerställa detta skall mål definieras för kommande verksamhetsår. 

Föreningen skall även löpande upprätthålla rutiner för egenkontroll och 

riskbedömning av verksamheten. 
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Delmål 2018  
 

➢ Miljöplanen utvärderas och ses över genom samråd. Miljöriskanalys 
genomförs.  

➢ Miljöinspektioner och kontroller genomförs regelbundet  

➢ Provtagning av ingående & utgående vatten till filteranläggningen sker under 
den intensiva perioden i slutet på spolnings-perioden. Arbetet sker enligt avtal 
med IFAB.  

➢ Resultaten & styrelsens bedömning av resultaten skickas därefter in till Miljö & 
Hälsa, Kungsbacka kommun. 

➢ Miljöreglerna är väl kända och följs av medlemmarna dels via anslag i hamnen 
samt information på föreningens hemsida.  

➢ Medlemmarna skall använda båtbottentvätten.  

➢ Båtbottentvätten utvärderas och justeras för ökad effektivitet.  

➢ Ingen uppställning av båtar får ske på hamnplanen. 

➢ Medlemmarna ges möjlighet att utnyttja tvätten flera gånger under säsongen.  

➢ Fortsatt bedriva dialog med Miljö & Hälsa kring potentiella risker och 
miljöförbättringar. 

➢ Informera övriga hamnar (avtalshamnar) som använder föreningens 
båtbottentvätt om miljöregler och krav/rutiner av hamnens utrustning samt 
övriga miljökrav i hamnområdet. 

➢ Inventering av förekomsten av ålgräs i hamnområdet samt skapa metod för att 
mäta utvecklingen av densamma.   

➢ Skapa en prioritetslista gällande möjliga åtgärder för att stimulera havsmiljön i 
& utanför hamnen. Riktlinjer inhämtas genom dialog med ansvariga 
myndigheter. 

➢ Markera plats för grillning i hamnområdet. 

➢ Översyn av den fasta elinstallation i hamnen genomförs av sakkunnig före 
båtsäsongens början. 

 

  

 
Delmål 2019/20 

➢ Vidmakthålla och kontinuerligt mäta och utvärdera att verksamheten följer 

föreningens beslutade miljömål. 

➢ Ändamålsenlig dokumentation med historik upprättas. 

➢ Kontinuerligt ta del Miljö & Hälsas krav och rekommendationer. 

➢ Uppföljning av förekomsten & utvecklingen av ål-gräs.  

 

Ansvar:  
 
Medlemmar är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap förutsätter att 
föreningens miljöregler följs.  
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Styrelsen ansvarar för att göra miljöplanen väl känd för sina medlemmar och anvisa 

miljöanpassade metoder för medlemmarnas verksamhet inom föreningen och 

därigenom bedriva en miljömässig hållbar verksamhet. 

 

 

Inriktning av Verksamhet med miljörisker:  
 

➢ Avfall  
 
GBEF arbetar aktivt för att långsiktigt bevara och skydda vår miljö. För det ändamålet 
har föreningens kärl för att ta hand om det avfall som uppstår i samband med 
båtlivet. Allt annat avfall skall hanteras privat eller enligt Kungsbacka kommuns 
föreskrifter.  
 

➢ Sjösättning  
 
Före sjösättning skall glykol för vinterkonservering vara tömd och uppsamlad. 
Miljövänliga glykolalternativ bör användas.  
Samtliga medlemmar informeras före september (2018) månads utgång. 
 
 

 
➢ Hamnen  

 
Tomgångskörning skall undvikas  
Länspumpning undviks av slagvatten innehållande petroleum rester. Kontaminerat 
slagvatten samlas upp och deponeras i miljöcontainer vid hamnboden. Samtliga 
båtägare ansvarar för att denna deponi genomförs.  
Tankning av bränsle skall genomföras med beaktande av brandrisken.  
 
 
 

➢ Fastigheter och mark  
 

Vår och höststädning genomförs av hamnområdet årligen 
El och vatten skall förbrukas sparsamt och med eftertanke.  
 
Miljöinspektion  
 
Styrelsen genomför miljöinspektioner regelbundet där verksamheten utvärderas och 
miljöplanen revideras ur miljöhänsyn. Utvärdering av miljöplanen och eventuella 
förändringar skall vara en återkommande fråga vid årsmöten att redovisa för 
medlemmarna.  
 
 
Egenkontroller  
Styrelsen genomför kontroller för efterlevnaden av miljöreglerna.  
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Båtbottentvätt  
Samtliga medlemmar i föreningen skall årligen bottenspola sin båt.  
Löpande analys och utvecklingsarbete sker för ökad effektivitet och miljönytta. 

 

Del B. Miljöregler (2018)  
 
Reglerna kompletteras efterhand och vid behov av Anvisningar för Verksamhet, som 
stöd för den enskilde:  
 

a. GBEF arbetar aktivt för att långsiktigt bevara och skydda vår miljö. För det 
ändamålet har föreningens anläggningar (sopkärl, miljökärl mm) för att ta hand 
om det avfall som uppstår i samband med båtlivet.  
Allt annat avfall skall hanteras privat av båtägaren enligt Kungsbacka 
kommuns föreskrifter.  

b. Återvinningsstationen i Åsa skall användas av båtägaren för oljor, 
lösningsmedel, filter, elektronik, batterier och andra miljöfarliga ämnen och 
produkter som är relaterade till din båt.  

c. Sopkärlet är endast till för båtsopor. 

d. Hushållssopor placeras i anvisade kärl för hushållssopor. 

 

 

 


