SMBFs miljöprogram
Antaget av SMBFs styrelse den 29 september 2016
Inledning
SMBF månar om miljön både på land och ute på sjön och vill aktivt medverka till att
miljön inte försämras för kommande generationer.
Nedan redovisas de mål och ställningstagande som förbundet har i olika miljöfrågor.
Tömningsstationer för båttoaletter
•
•
•
•

SMBF står bakom att lagen om förbud att tömma toaletter i sjön/havet efterföljs
SMBF verkar för att fler tömningsstationer inrättas
SMBF vill se fler toaletter på öar och i hamnar
SMBF verkar för att kommuner och stat är med och finansierar, vilket innebär att
stationerna blir tillgängliga för alla

Rena båtbottnar

• SMBF vill att fler ska måla mindre
• SMBF vill minska mängden giftfärg på våra båtbottnar
• SMBF driver frågan om att få myndigheterna att ta fram tydliga föreskrifter
grundade på lagen
• SMBF verkar för att båtar målade med TBT-färg saneras
• SMBF driver frågan om att sanering av båtbottnar ska ske kontrollerat och ges
rimlig tid
• SMBF verkar för att våra klubbars varvs-/markområden bör bli giftfria

SMBF som opinionsbildare

• SMBF ska bevaka, och ha pågående dialog med, myndigheter
• SMBF ska utveckla dialogen med allmänheten, myndigheter och andra intressenter
inom båtlivet
• SMBF ska föra dialog med lokalpolitiker när det gäller miljöfrågor
• SMBF ska ha löpande kontakt med SBUs miljökommitté
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SMBF stöd till medlemsklubbarna
• SMBF verkar på klubbarnas uppdrag och för deras talan i miljöfrågor
• SMBF ska föra dialog med och stödja medlemsklubbar
• SMBF ska stödja medlemsklubbar vid eventuella miljötvister med kommun eller
myndighet
• SMBF ska bistå klubbarna vid behov på t ex klubbmöten i miljöfrågor
• SMBF ska ta fram material som kan vara till hjälp i miljöfrågor
Dessutom ska SMBF arbeta med följande:
• Alla klubbar ska ha miljöombud och avfallshanteringsplan
• Vi tar avstånd från extremt bullrande båtar
• Vi vill se fler båtar med miljövänliga drivmedel, t ex alkylatbensin och el-motorer
• Gamla 2-taktsmotorer bör om möjligt fasas ut
• SMBF ser gärna att klubbar och båtägare går före myndigheter och lagkrav i olika
miljöfrågor
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