VÄSTANVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Miljöplan för Vretahamnen, Gräddö
Denna miljöplan är upprätta de efter de krav som myndigheterna normalt ställer på en
hamn genom Miljöbalken samt Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 2001:13) på
avfallshantering.
Västanviks samfällighet driver hamnen i Vretaviken med 214 båtplatser. Hamnen är
avsedd för fritidsbåtar och båtplatser hyrs ut till i första hand medlemmar i Västanviks
samfällighetsföreningen men även i mindre omfattning till andra. De flesta båtägarna bor
i närområdet. Vinterförvaring och därmed underhåll av båtar är inte aktuell i hamnen.

Miljömål
Miljömål för verksamheten är att värna naturmiljön i ett långsiktigt perspektiv inom de
mark- och vattenområden som disponeras för hamnanläggningen samt ge förutsättningar
för ett hållbart båtliv i god miljö.

Miljöpolicy
Miljöarbetet ska vara inriktad på att minimera miljöbelastningen på mark, luft och vatten
samt djurliv orsakad av aktiviteter i hamnen samt även möjliggöra för båtägare att agera
på ett miljöriktigt sätt.
•
•
•
•
•

Följa gällande miljölagstiftning och enbart använda godkända produkter.
Aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen från verksamhet.
Upprätta och följa miljöplan och avfallsplan för verksamheten.
Följa upp verksamheten ur ett miljöperspektiv (Egenkontroll)
Båtägarna ska vara informerade om Miljöpolicy, Miljöplanen och Avfallsplanen.

Miljöregler
Substitution
Alltid använda till av myndigheterna godkända material och produkter.
Så långt det är möjligt ska eftersträvas att använda miljövänliga produkter och söka
miljömässigt bättre alternativ för driften av hamnen exempelvis miljövänliga
rengöringsmedel, miljöanpassad bensin, olja och frostskyddsmedel samt eldrift när så är
möjligt.
Miljövänlig el från flödande källor såsom sol, vind och vatten ska användas.
Utsläpp
Några utsläpp till mark och vatten får inte ske av vare sig fasta eller flytande ämnen
som kan skada miljön. Speciell försiktighet ska vidtas vid hantering av glykol, spillolja
och bensin/diesel samt andra miljöskadliga/farliga ämnen.
Tomgångskörning av motorer ska undvikas.
Spill
Hantering ska ske så att spill som når mark och vatten vid användning och förvaring
minimeras. Detta genom användande av spilltråg, trattar, absorbentdukar samt
täthetskontroller o. dyl. Kontroll efter läckage ska göras i motorrum etc.
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Båtbottenfärg
Båtar som nyttjar hamnen ska vara målade med av myndigheterna godkända
båtbottenfärger eller inte vara målade. Information om godkända och icke godkända
båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se.
Avfall
För hamnen finns en speciellt framtagen avfallsplan. Bilaga 1.
I hamnen finns kärl för insamling av hushållsavfall.
Övriga fraktioner är båtägarna själva ansvarig för att lämna på återvinningsstation
(exempelvis vid Gräddö handel eller Vreta handel eller återvinningscentral (exempelvis i
Görla industriområde). Det är således inte tillåtet att lämna glasflaskor, plast-, kartongoch metallförpackningar, pappersavfall, elavfall, spillolja, farligt avfall eller grovavfall etc.
i hamnens avfallskärl för hushållsavfall.
Latrin
Det är enligt lag förbjudet att tömma latrintank i hav och sjöar. I hamnen finns ingen
tömningsstation för tömning av latrintankar. Båtägarna hänvisas till
tömningsanläggningar i andra hamnar exempelvis Furusund, Lidö och Gräddö.
Övergivna båtar
Övergivna båtar inom hamnområdet ska kontrolleras att de inte läcker ut miljöskadliga
ämnen och ska hanteras enligt gällande lagar så att de kan tas bort från området.
Båttrafik
Båt ska framföras i hamnområdet så att buller och andra störningar undviks som kan vara
störande för växt och djurlivet samt för verksamheten i hamnen. I hamnområde råder 4
knop som maxfart.
Miljöolycka
Vid inträffad miljöolycka ska åtgärder vidtas omgående och hamnkaptenen och styrelsen
i Västanviks samfällighetsförening informeras. Vid större olycka ska räddningstjänsten
tillkallas telefon 112.
Egenkontroll
Uppföljning görs årligen av miljöplanen och dokumenteras i ett egenkontrollprogram.
Uppföljning av avvikelser görs av styrelsen.
Ansvarig
Ansvarig för genomförande av miljöplanen
samfällighetsförening. Kontaktperson: Hamnkapten.
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Information
Miljöplanen ska vara tillgänglig för båtägarna på Västanviks samfällighetsförenings
hemsida i sin helhet. Information om olika delar ska anslås i hamnen på anslagstavlor samt
genom skyltning.
Denna miljöplan har
samfällighetsförening.
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