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Miljövision  

Föreningens engagemang för miljöfrågorna skall skapa förtroende för dess verksamhet hos 

medlemmar, allmänhet och myndigheter. Föreningens tydliga inställning är:  

• Föreningen skall med en helhetssyn eftersträva lägsta möjliga påverkan på miljön.  

• Föreningen skall följa tillämplig miljölagstiftning.  

• Föreningen skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.  

• Föreningen skall informera och stimulera sina medlemmar till engagemang, delaktighet och 

ansvarstagande i miljöarbetet.  

Miljömål  

Miljömålen i föreningens verksamhet grundar sig på de miljömål som Havs- och 

Vattenmyndigheten satt upp. De som främst berör föreningens verksamhet är:  

• Giftfri miljö  

• Levande sjöar och vattendrag  

• Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Övriga av Havs- och Vattenmyndighetens miljömål skall även de beaktas i våra aktiviteter. 

Miljömålen är ofta enkla och vardagliga handlingar i syfte att minimera avfall, sortera det som 

blir kvar för återvinning, undvika att använda kemiska produkter som kan skada naturen och 

att undvika utsläpp.  

Avfall  

Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall.  

Farligt avfall  

Så kallat ”farligt avfall” skall omhändertas av respektive medlem och föras till en av 

kommunens återvinningscentraler (ÅVC). Nämsta ÅVC är Hemmesta ÅVC, Skärgårdsvägen 

295, nära vägskälet mot Fagerdala. Det finns även en ÅVC på Djurö med infart från 

Sanduddens väg och utfart via Djuröhällsvägen. 
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Hushållsavfall  

Föreningen har ett sopkärl som medlem endast får användas för hushållsavfall. Sopsortering 

bör dock ske och lämnas till någon av kommunens återvinningsanläggningar.  

Toalettavfall  

Toalettavfall tas om hand av varje enskild medlem enligt gällande lag. Tömningsstationer 

finns i Stavsnäs, Runmarö och vid Kalvholmarna. Föreningen tillhandahåller även en hyrd 

bajamaja under säsong. Uthyraren ansvarar för tömning enligt hyresavtal.  

Bottenfärg  

Bottenfärg innehållande TBT får inte förekomma på båtar inom föreningens anläggning. Båtar 

som har gammal färg där TBT kan förmodas förekomma skall ha sanerats på föreskrivet  

miljövänligt sätt senast 2021-12-31, alternativt intygas att båten är TBT-fri. Båtägaren 

ansvarar själv för sin båts sanering och att den genomförs på föreskrivet miljövänligt sätt. 

Båtar inom föreningen får endast bottenmålas med färg godkänd för Östersjön. Det är 

medlems eget ansvar att vara upplyst om vilken färg som vid respektive tidpunkt är godkänd. 

Se VBK:s särskilda handlingsplan för utfasning för TBT.  

Båtbottentvätt  

Båtar får inte tvättas på land i anslutning till sjö- eller torrsättning. Önskar man tvätta sin båt 

finns flertalet båtbottentvättar som går att nå via vattnet. De närmaste borsttvättarna finns 

vid Fisksätra, Saltsjöbaden, Vissvass (Tyreö) samt Sandhamn. Önskar man spola av båten på 

land finns även spolplattor att tillgå och de närmaste är PCM Marin (Strömma Kanal), 

Bullandö Marina samt Djurö båtvarv.  

Bra och uppdaterad information finns att tillgå via www.batmiljo.se 

Kemikalier  

Oljor och eventuella andra kemikalier som är i föreningens ägo skall förvaras invallade i 

speciella kärl som förhindrar utsläpp. Medlemmar ansvarar själv för sina egna oljor, färger 

eller andra kemikalier vilka inte får förvaras i föreningens utrymmen.  

Utsläpp – olycka  

Om ett utsläpp eller annan olycka skulle ske där en miljöskada kan befaras skall SOS Alarm 

(112) kontaktas omgående. Även kommunen ska underrättas vid sådan skada.  
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