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               Miljöplan för  

Lundåkrahamnen Ekonomisk Förening 

 
Verksamhets- 

utövare: Lundåkrahamnen Ekonomisk 

Förening 

 

Adress:  

Stuverigatan 43 

261 35 Landskrona 

Telefon: 0418-263 50 

 

E-post: 

hamnkontoret@lundakrahamnen.se 
Kontaktpersoner: Mattias Lundin  

Hamnkapten 

070-232 00 58 

 

Tomas Svensson Ordförande 

0708-939844  

E-post: tomas@frankis.se  
 

 

 

Hamnens verksamhet ska bedrivas miljömedvetet. Ansvaret för detta ligger både på 

hamnens styrelse och på hamnens medlemmar. Hamnens inriktning för miljöarbete ska 

bedrivas i linje med Landskrona stads allmänna inriktning för miljöfrågor. Miljöplanen ska 

utgöra en grund för inriktningen av Hamnens miljöarbete. Planen avser i första hand 

grundläggande information om miljöfrågor med avseende på den verksamhet som bedrivs 

inom Hamnens område. 

 

Miljöplanen har flera uppgifter: 

• att vägleda styrelsen i sitt arbete 

• att fungera som guide för miljöarbetet inom hamnområdet 

• att öka medlemmarnas miljömedvetenhet 

• att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön 

• att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för 

miljön i och kring hamnområdet 

• att informera föreningens medlemmar och gäster om regler för hantering av miljöfrågor 

 

 

 

 

 

 

Miljöplanen omfattar två dokument: 

 

1. Miljödokumentet som är en mera utförlig beskrivning av miljörelaterade frågor. 

2. Miljöregler för Lundåkrahamnen Ekonomisk förening som är en kort 

sammanfattning i punktform. 
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MILJÖDOKUMENTET 

MÅL 

• Verksamheten ska bedrivas med inriktning på att minimera negativ miljöpåverkan. 

• Verksamheten ska bedrivas med beaktande av tillämpliga regler inom miljöområdet. 

 

ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN 

 

• Miljöplanen ska göras väl känd för föreningens medlemmar och gäster genom 

anslag i båthamnen, på föreningens hemsida och genom utskick till medlemmarna. 

• Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i föreningen förutsätter 

att man respekterar hamnens miljöregler. 

• Miljöarbetet inom föreningen ska bedrivas i överensstämmelse med Landskrona stads 

miljöplan och målsättning. 

• Styrelsen ska företa årliga miljöinspektioner i hamnen. 

• Medlemmar ska individuellt och gemensamt bidra till att land- och vattenmiljön inom 

området hålls ren och anmäla miljörisker till Hamnens miljöansvarige (hamnkaptenen) 

eller till annan funktionär. 

• Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras av 

styrelsen årligen. I detta arbete ingår att analysera risker för negativ miljöpåverkan 

och att rapportera om miljöarbetet vid årsmötet. 

 

MILJÖRELATERADE FRÅGOR 

 

För nedan beskrivna områden finns detaljerade regler i ”Miljöregler för 

Lundåkrahamnen ekonomisk förening i Landskrona”. 

 

Hantering av avfall 

omfattar 

 

• Hushållssopor 

• Plastförpackningar 

• Glas 

• Wellpapp 

• Pappersförpackningar 

• Grovsopor 

• Miljöfarligt avfall 

 

Arbete med båtar och båtmotorer samt övriga åtgärder inom klubben. 

• Slipning av färg 

• Målning 

• Konservering av- och arbete med båtmotorer 

• Rengöring av skrov och däck 

• Tvättning av båtbotten 

 

Egenkontroll 

 

I varje medlems skyldigheter ingår att vara observant på att inget bränsle- eller oljeläckage 

förekommer, varken på land eller i sjön eller i den egna båten. 

 

Instruktion för åtgärder vid större utsläpp och olyckor med risk för omgivningspåverkan finns 

uppsatt vid hamnkontoret och vid lådorna för oljelänsar.
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MILJÖREGLER FÖR LUNDÅKRAHAMNEN  

EKONOMISK FÖRENING 
 

Avfall 

 

Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall i container avsett för hushållssopor. 

Miljöfarligt avfall är t.ex. spillolja, oljefilter, bränslerester, lösningsmedel, färgrester, 

batterier och el-avfall. Miljöfarligt avfall måste enligt gällande lagstiftning hanteras särskilt 

och lämnas i ”Miljöstationen” som finns inom hamnområdet. 

 

• Hushållssopor läggs i container märkt ”Hushållssopor” som finns placerad vid 

vändplanen intill restaurangen. Dessa hämtas och töms av kommunens entreprenör. 

• Förpackningar av färgat och ofärgat glas lämnas vid behållare invid ”hushållssopor”. 

• Metall-, plast- samt pappersförpackningar lämnas vid behållare invid ”hushållssopor”. 

• Skrymmande icke miljöfarligt avfall får ej lämnas kvar inom hamnområdet utan måste 

på medlemmarnas egen bekostnad borttransporteras. 

• Oljor, färgrester, bränslerester lämnas i ”Miljöstationen” som består av en särskilt 

anpassad miljöcontainer och oljetank placerad intill drivmedelsstationen. 

Spillolja/svartvatten i tank. Överbliven färg/burkar, smörjfett, absorbenter, oljefilter, 

aerosoler, elektronikavfall och ljuskällor lämnas i därför avsett utrymme inne i 

miljöstationen. 
• Småbatterier lämnas i miljöstationen. 
• Papperskorgar till småskräp finns vid bryggor och vid drivmedelsstationen. 

 

Observera att förbrukade båtbatterier (typ start- och fritidsbatterier) ska om möjligt 

återlämnas av medlemmen där det nya batteriet har inhandlats.  

Motorkonservering/oljebyte 

  Glykol och övriga konserveringsvätskor är miljöfarliga produkter. 

  Glykol, spillolja och bensin/diesel får ej tömmas på marken eller i vattnet. 

  Vid motorkonservering och innan sjösättning där glykol eller annat miljöfarligt ämne används skall 

  detta köras ut på ett miljösäkert sätt och åter samlas upp i lämpligt kärl. Glykol/ämne som inte skall  

  återanvändas tas omhand genom brukarens egen försorg. 

 

  Vid oljebyte ska oljan samlas upp och lämnas i tanken märkt ”spillolja”. Oljefilter lämnas i    

  miljöstationens kärl märkt ”Oljefilter”. 

 

Färgrester 

Överblivna färg- och lackrester i burk lämnas i miljöstationens kärl märkt ”Färgburkar”. 

 

Slipning av bottenfärg 

Slipning av bottenfärg får endast göras på ett sätt som eliminerar risker för negativ 

miljöpåverkan. 
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Tvätt av båt 

Vid tvättning av skrov och däck bör miljövänligt rengöringsmedel användas.  

 

Bottenmålning får endast ske med för området godkänd färg. 

Högtryckstvätt får endast användas på båt som målats med godkänd bottenfärg.  

 

Övrigt 

Inga rester av miljöfarligt ämne eller annat icke önskvärt material får finnas kvar på 

vinteruppställningsplatsen. 

För att förhindra utsläpp och spridning av drivmedel och olja i hamnen finns det två behållare 

med absorberande oljelänsar alldeles intill drivmedelsstationen. 

Latrinsug för tömning av båt finns vid drivmedelsstationen. 

Tömning av Porta-potti och direkttömning av gråvatten och svartvatten för husbilar finns på 

cementplattan intill drivmedelsstationen. 

Tankning av båt eller fordon får endast ske efter att tagit del av de regler och anvisningar som 

finns vid drivmedelsstationen. 

 

  

 

 

 

EGENKONTROLL 

 

Ansvarig: 

 

Hamnkaptenen 
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MILJÖKARTA 

 

 

 

 

 

 
 


