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Inledning
Hamnen är belägen vid västra delen av Snösundet på samfälld mark och vatten där hamnen
disponerar ett vackert område. Vattnet i hela infjärden Snösundsviken är av riksintresse då
Baltic 2020 varit och behandlat alla bottnar för att återskapa en ny levande växtlighet och
fiskebestånd samt är en referens för kommande saneringar.
Syfte
Miljöplanen syftar till gemensam och individuell miljömedvetenhet inom hamnen. Planen ska
vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap, nya lagar och bestämmelser
kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av hamngruppen i
förening med styrelsen.
Målsättning
Hamnen och dess medlemmar ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn.
Miljöaspekten skall beaktas vid alla inköp och all verksamhet i hamnen med målsättning att
utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.
Ansvar
För det avfall som uppkommer vid användning av fritidsbåtar vid vår hamn är varje nyttjare
av hamnen själv ansvarig för att avfallet tas med och slängs i egen soptunna. Avfall som är av
annan kategori hänvisas till Brunns återvinningscentral. Varje båtägare själv är ansvarig följa
alla regler om avfall enligt föreskrifter om avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13)
Hamnområde
Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av
hamngruppen/samfälligheten för att skapa en god miljö och säker hamn inom området
Hamnen är avgränsad från tillfartsvägen från Fåruddsvägen med bom som skall hållas låst
I norr vassviken med spång, vidare i sydväst av mastkran och mastskjul. Inom hamnområdet
är det endast tillåtet med underhåll på den egna båten. Så kallad varvsverksamhet får ej
förekomma.Trafik får endast framföras i ” promenadtakt ” för att förhindra olägenheter och
olyckor samt behålla hamnplanen intakt.
Bilparkering under sommarsäsongen får ske på hamnplan i led så att ingen hindras att köra.
Platsen framför kaj och upptagnings och sjösättningsramp får ej blockeras, detsamma gäller
även ytan för mastkranens arbetsområde.
Hamnområdets användande och efterlevande kontrolleras av hamngruppen som även anvisar
plats för båtuppläggning. Om båt olovandes uppläggs så kan den komma att flyttas, på ägaren
bekostnad. Vid höstupptagning placeras båtar så att brandgator skapas. Ingår i egenkontroll.
El
Besiktning av El-anläggning utförs årsvis med inhyrd besiktningsman och protokoll upprättas
årligen. Hela anläggningen är skyddad av jordfelsbrytare. El-uttag är alla skyddade med lock
Ingår även i egenkontroll.
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Brandskydd
Inom orådet finns 2 st handsläckare placerade i hamnboden / hamnstugan
Vid brand så larmas brandkår via telefon 112. Värmdö brandkår har nyckel till vägbommen.
Övrigt brandskydd genom egenkontroll.
Säkerhetsutrustning
Inom hamnen finns livbojar med kastlina utplacerade.
Ingår även i egenkontroll.
Mastkran
Mastkran är låst så ingen otillåtlig användning sker, mastkranen ingår i egenkontroll varje år
samt av hamngruppen tillrådig besiktning vart 3:e år.
Mastskjul
Mastförvaring får endast ske på avsedda upplag i skjulet samt ske på sådant sätt så inga
andras master kommer till skada. Skjulet ingår i vår egenkontroll.
Batteriladdning
Laddning av blybatterier får ej ske i hamnbod.
Bottenfärger
Båtägare uppmanas att endast använda för båtens huvudsakliga förtöjningsplats godkända
bottenfärger.
Vid målning och bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas av presenning
och uppsamlade färgrester ska lämnas till kommunens återvinningscentral.
Båtbottentvätt
FÖRBUD ATT BOTTENTVÄTTA I HAMNEN
GÄLLER BÅTAR MÅLADE MED GIFTFÄRG, Biocidbottenfärg /Antifoulingfärg
Som grund för detta hänvisas till:Värmdö Kommuns Inspektionsrapport 2017 06 09.
Hav och Vatten myndigheten. Miljöbalken enligt 9 kap. 2 §.
FÖRBUD ATT BLÄSTRA I HAMNEN
även detta införs för att uppfylla miljökraven.
Farligt avfall
Farligt avfall får aldrig blandas med annat avfall och skall lämnas på kommunens
återvinningscentral.
Observera: på grund av självantändningsrisk får trasselsuddar och trasor indränkta med
linolja eller brandfarliga kemikalier inte blandas med övrigt avfall utan skall tas omhand av
båtägaren för återvinning i återvinningscentral.
El-avfall
El-avfall skall alltid lämnas till kommunens återvinningscentral / inköpsställe
Bränsle och oljor
Bränsle hantering och oljebyte får EJ ske så spill uppstår och får under inga
omständigheter komma ut i marken.
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Varje enskild båtägare är ansvarig för att oljor och bränsle transporteras bort och
omhändertas på ett av myndigheters godkänt sätt.
Bränsle
För att skona vår egen miljö rekommenderas båtägare att använda miljöanpassade drivmedel
och oljor. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer där akrylatbensin kan användas
tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor.
Vinterkonservering
Glykol, (använd enbart grön propylen-glykol), spillolja och bensin/diesel får inte tömmas på
marken eller i vattnet. Uppsamling måste ske och tömning ska göras i avsett kärl med
hänvisning till återvinningscentral.
Slipdamm
Slipmaskiner med sug rekommenderas, för uppsamling av slipdamm. Dammet från
slipmaskinens dammuppsamling är farligt avfall och skall lämnas till kommunens
återvinningscentral.
Toalettavfall
Inom hamnen finns ej möjlighet att suga fast tank eller tömma bärbar toalett typ ”porta potti ”
Från och med 1 april 2015 är det förbjudet att tömma latrinavfall på svenskt vatten.
Toatömning finns på kalvholmarna med suganläggning, dit vi hänvisar båtar som vill tömma
hålltank.
Båttrailer
I hamnen finns för utlåning en obromsad trailer för max båtvikt 800kg.
Uppställning av privat båttrailer skall ske på anvisad plats efter lov från hamnkapten.
Båttrailer skall vara märkt med ägarens namn och tel. nummer..
Nödrutiner
Miljöfarligt utsläpp på land
1. kontakta hamnkapten/hamngrupp
2. Försök själv eller med hjälp av andra begränsa utsläppet fysiskt.
3. Om utsläppet är stort kontakta Värmdö brandkår eller SOS 112
Miljöfarligt utsläpp i vattnet
1. Kontakta hamnkapten/hamngrupp
2. Försök själv eller med hjälp av andra begränsa utsläppet fysiskt.
3. Om utsläppet är stort kontakta Värmdö brandkår eller SOS 112
Egenkontrollprogram omfattar alla ovan uppräknade rubriker.
Samtliga båtägare med bryggplats i vår hamn skall förutom gällande ”Ordningsregler”
även tilldelas kopia av detta dokument ”Egenkontroll o Miljöplan”
Kontaktpersoner / hamngrupp Utses genom val på föreningsstämma.
Hamngruppen ILS
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