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Miljöplan för Kungsängens Båtsällskap (KBS) 

 
Kungsängens Båtsällskap och dess medlemmar skall verka för att bevara det fina och rena 

vattenområdet som omger vår kommun. Både KBS hamn och klubholme ligger inom ett 

vattenskyddsområde för dricksvatten. Det är därför av extra stor vikt att miljöfrågorna tas på 

stort allvar. 

 

KBS ser det angeläget att vi arbetar för att vår verksamhet sker på så miljövänligt anpassat sätt 

som möjligt. KBS har ett eget miljöombud. Om du har funderingar, frågor eller förslag om/på 

förbättringar inom miljöområdet så kontakta gärna ombudet. 

 

Alla aktiva medlemmar skall genomgå en miljöutbildning senast 2019-05-31 med fokus på 

frågor angående bottenfärger. För båtplats efter 2020-12-30 krävs miljöutbildningen och 

undertecknande av nytt båtplatsavtal. 

 

 
Fritidsbåthamnens namn: Kungsängens Båtsällskap 

 
Fritidsbåthamnens adress: Strandvägen 1, Kungsängen 

 
Ansvarig för miljöfrågor Miljöombudet. Kontaktuppgifter finns på 

www.kungsangensbatsallskap.se 

 

Antal fritidsbåtar i hamnen: Cirka 175 bryggplatser samt 100 platser för vinterförvaring 

 

Antal gästande båtar: Gästhamnen har plats för 8 båtar 

 

Avfallshantering  Beskrivs i bilagan avfallsplan 

 

Latrintömning Beskrivs i bilagan avfallsplan 

 

Bottenfärg Efter den 30 december 2020 kommer inte KBS att sjösätta 

båtar som har bottenfärg med TBT, koppar, zink eller bly. 

 

Inga båtar får nymålas, eller bättringsmålas, med biocidfärg 

som sjösätts i KBS hamn. 

 

Besökande båtar i gästhamnen berörs inte av ovanstående 

regler. 

 

Olika regler för bottenfärg gäller för olika vattenområden 

(Mälaren, Östersjön, Västkusten). Dock gällar att om en båt 

har olika förtöjningsplatser, t.ex. i Mälaren och i Östersjön så 

måste den uppfylla de strängaste av dessa olika regler.  

I praktiken gäller därför reglerna för Mälaren alla dessa båtar.  

 

http://www.kungsangensbatsallskap.se/
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Vinterkonservering Vid vinterkonservering av motorer skall den miljövänligare 

propylenglykolen användas. 

 

Förbrukad glykol samlas upp och deponeras vid kommunens 

återvinningsstationer. 

 

Länsar Vid läckage av bränsle eller annat farligt avfall skall det 

utspillda invallas med hjälp av länsar som finns i masthuset. 

Länsar finns så att hamnen kan vallas in från pumpstationen 

till udden vid gästhamnen.  

 

Kontakta alltid styrelsen om du upptäcker utsläpp i hamnen.     

 

Om det är större utsläpp (akut) så larma 112.  

 

Information Det är varje klubbmedlems ansvar att taga del av de 

internbestämmelser som råder inom KBS område. 

Bestämmelserna finns att ta del av i klubbrummets vaktpärm 

och på KBS hemsida (stadgar, ordningsregler, miljöplan 

brandskyddsplan och avfallshanteringsplan). 

 

Bestämmelser vad gäller sophantering finns även på 

gästbryggans anslagstavla.  

 

Nya aktiva medlemmar skall ha särskild genomgång. 

  
  

 

Bilaga/redovisande dokument: Avfallshanteringsplan 2017-12-01 
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Styrelsen   

 


