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INFORMATION INFÖR BÅTSÄSONG 2015
Inför båtsäsongen är det några saker vi från styrelsen vill informera er om:


Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har i december 2014 reviderat sina riktlinjer för
hur bottentvätt av båtar med och utan biocidfärger bör ske. Revideringen innebär
tydligare skrivningar för hur kommunernas miljöförvaltningar ska utöva tillsyn på
båtklubbar, marinor, gästhamnar, varv m fl, när det gäller miljöarbetet. Det centrala i
riktlinjerna är omhändertagandet av det farliga restavfallet som biocidfärg utgör.
Vidare anges i revideringen att det är den som ansvarar för verksamheent som kan
befaras påverka miljön, som är ansvarig för att vidta åtgärder. För Järna BK är det
styrelsen som är ansvarig och vi har utsett vice hamnfogde, Erland Almqvist, till JBK´s
miljöombud. JBK har varit i kontakt med Södertälje kommuns miljöförvaltning och
det visade sig att kommunen ännu inte har några riktlinjer klara avseende spolning av
båtbottnar m m men styrelsen befarar att det under året kan komma krav som vi i
dagsläget inte kan möta fullt ut. JBK`s styrelse har beslutat att tillsammans med
kommunen arbeta för att uppnå de miljökrav som kan komma att ställas på oss.
Styrelsen i Järna BK rekommenderar därför alla medlemmar till följande:
o Avstå från att måla båtbotten med biocidfärger om ni säkert ska kunna
spola båten på klubbområdet i höst.
o Om du ska måla, kontrollera med din återförsäljare att färgen är
miljögodkänd. Information går att få via kemikalieinspektionen samt HaV
respektive hemsidor.
o Försök hitta alternativa lösningar med att exempelvis tvätta båten i
borsttvätt under säsongen, skaffa flytande skrovskyddsduk som ersättning
till biocidfärg.
Vi är medvetna om att våra rekommendationer kommer sent inför vårens
sjösättningen och det beror på otydlighet från myndigheternas sida.



Fr o m 1 april är det förbjudet att tömma toatankarna i sjön och alla
fritidsbåtshamnar skall kunna ta emot avfall från fritidsbåtars septiktankar. Styrelsen
har under hösten och vintern diskuterat hur vi inom Järna BK ska hantera frågan och
vi har valt att inledningsvis teckna ett samverkansavtal med Skanssundets gästhamn
om tömning för Järna BK´s medlemmar. Detta uppfyller myndigheternas krav på att
vi tillhandahåller tömningsmöjligheterna. Rutinen för tömning är att du uppger ditt

medlemsnummer i JBK samt namn för personalen vid gästhamnen. Klubben kommer
att stå för kostnaderna för tömning under innevarande år.


Styrelsen vill samtidigt ta tillfället i akt att påpeka att alla båtar skall sjösättas,
alternativt flyttas från klubbområdet, i samband med ordinarie sjösättning. Om
någon ska få tillåtelse att stå kvar på land måste vederbörande ansöka om tillstånd
hos styrelsen. Detta kommer att medför en kostnad för medlemmen. De som bryter
mot reglerna får en varning per brev och hörsammas inte varningen så riskerar man
uteslutning ur båtklubben. Om uteslutning sker och båt med tillbehör inte flyttas från
klubbområdet så lämnas ärendet över till kronofogden för verkställighet. Det kan
innebära betydande kostnader för den enskilde f d medlemmen.
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