Miljöregler för båtar
i Hjälmare docka och
gästhamn
Välkommen till Hjälmare docka och gästhamn! För vår gemensamma miljö och allas vår trivsel ber vi dig som arrendator eller
gäst att ta del av samt respektera de regler och bestämmelser
som gäller. På så vis skapar vi goda förutsättningar för att även
kommande generationer får uppleva båtlivet och de rika naturoch kulturmiljöerna kring Hjälmare Kanal och docka.
Hjälmare Kanal AB
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070-264 53 29
slussansvarig@sveaskog.se
www.hjalmarekanal.se

Arbete i dockan
Alla arbeten i dockan som kan medföra en
miljöpåverkan ska godkännas av Hjälmare
Kanal AB. Större arbeten ska även anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten vid
Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Arbeten som medför miljöpåverkan är arbeten som orsakar buller, farligt avfall eller
luftföroreningar. Sådana arbeten kan vara
blästring, målning, slipning med mera. Om
arbetsytan är större än 500 m2 betraktas
det som ett större arbete och ska anmälas
till myndighetsförbundet innan arbetet påbörjas. Blankett för anmälan om miljöfarlig
verksamhet finns att hämta på kommunens
hemsida www.arboga.se och ska bland annat innehålla följande uppgifter:
n ansvarig för arbetet
n arbetsbeskrivning inkl skyddsåtgärder
som vidtas för att förebygga
miljöpåverkan
n vilka kemikalier/material som används
och/eller förbrukas i arbetet (ex. färgoch bottenmaterial som blästras/
skrapas, blästermedel eller färg som
används etc.)
n beskrivning av hur det farliga avfallet
(färgrester, blästermaterial) kommer
att omhändertas
n planerad tidpunkt för arbetet
Stoft och avfall som vid renoverings- och
reparationsarbete hamnar på marken eller
dockans botten ska dagligen samlas upp
och omhändertas för att förebygga sprid
ning till mark och vatten. Vid allt arbete med
risk för föroreningsspridning ska marken
täckas med byggplast eller liknande för att
möjliggöra uppsamlandet av avfallet. Vid

blästring, sprutmålning eller liknande
arbete ska arbetsområdet täckas in med
plast för att förhindra stoftspridning till om
givningen. Ägaren till båten har ett arbets
miljöansvar för sig själv och andra som
arbetar med båten. Lagar och föreskrifter
gällande arbetsmiljö ska följas.
Kemikalieanvändning och
farligt avfall
Arrendatorn ansvarar för att kemikalier och
avfall hanteras och omhändertas på ett sätt
som gör att risk för spill och läckage till
mark, vatten och luft förebyggs. Arrendatorn ska föra en förteckning över kemikalier
som används och hanteras. Sammanställningen ska årligen kunna delges kontaktperson på Hjälmare Kanal AB samt tillsynsmyndighet vid begäran.
Avfall som uppstår vid renoverings- och reparationsarbete (färgrester, blästermedel,
olja, batterier med mera) ska omhändertas enligt gällande regler och regelbundet
transporteras till lämplig mottagningsanlä
ggning. Närmaste anläggning är Arboga
miljöstation. Farligt avfall, som batterier, behållare med färg, kemikalier, oljor, drivmedel
eller oljiga motordelar, får inte förvaras direkt
på mark vid dockan utan förvaras lämpligen i
båten eller på av Hjälmare Kanal AB angiven
plats. Alla lagar och regler gällande kemikalier och kemikaliehantering ska följas.
Övrigt avfall
Övrigt avfall från gästhamn och café
källsorteras. I anslutning till caféet finns
kärl för hushållsavfall som plast, metaller,
papp med mera. Övrigt avfall från Hjälmare
docka hänvisas till miljöstationen i Arboga.

Hantering av länsvatten
Tappat länsvatten ska samlas upp och lämnas till
miljöstation. Samma sak gäller för spillvatten som
uppstår vid rening av diesel- och oljetankar.
Buller
Buller från verksamheten ska ej överskrida Naturvårdsverkets allmänna råd om externt industribuller (AR 1978:5) för bostäder och rekreationsytor
i bostäders grannskap. Följande riktvärden får ej
överskridas vid arbete i dockan:
Måndag–fredag

kl. 07–18

50 dBA

Natt

kl. 21–07

40 dBA

Övrig tid

45 dBA

Nödlägesberedskap
Vid stort utsläpp av olja, bränsle eller kemikalier
ska räddningstjänst (112) omgående kontaktas.
I övrigt gäller följande:
n Se till att få stopp på läckaget så fort som
möjligt.
n Begränsa utsläppet genom att valla in utsläppet och lägga på absorberingsmedel. Länsar
och absorberingsmaterial finns tillgängliga i
anslutning till dockan.
n Samla upp avfallet i hinkar eller säckar.
n Kontakta omgående kontaktperson för
Hjälmare Kanal AB.
Vid dockning
Dockan vattenfylls ca fyra gånger per år och
ska då vara fri från avfall, olja och föremål. Det
är respektive arrendators ansvar att städa upp
efter sig. Information om dockning meddelas via
anslagstavlan. Om Hjälmare Kanal AB behöver
utföra kompletterande städning debiteras arrendatorn enligt timprislista.
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Ägaren till
båten har ett
arbetsmiljöansvar
för sig själv och
andra som arbetar
med båten.

