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Miljörapport Dalarö Båtklubb 
 

Under 2018 har Dalarö båtklubb bedrivit följande miljöarbete: 

 

 Det LOVA bidrag som vi sökte tillsammans med Boatwasher för etableringen av en 

båtborsttvätt blev beviljat den 14e april 2018 av Länsstyrelsen. Vi har under våren och 

sommaren 2018 fört dialog med kommunen angående placeringen av båtborsttvätten på 

framsidan av Dalarö, med tanke på dess strategiska läge intill farleden, men inte nått någon 

överenskommelse. Då ingen överenskommelse ännu har nåtts har vi sökt uppskov på LOVA 

pengarna och bett att få behålla dem till dess att placeringsfrågan är löst. Vi fick i september 

månad ett godkännande från Havs- och Vattenmyndigheten på att behålla LOVA bidraget till 

30 juni 2020 med bibehållen möjlighet till en sista utbetalning av bidraget. 

 

 En enkät där vi kartlade medlemmarnas toalettlösningar samt behandling av båtbottnar 

utfördes under januari månad 2018. 185st av totalt 619st medlemmar besvarade denna 

enkät. Enkäten visade på en positiv utveckling gällande tillväxthämmande färger, 

biocidfärger, mellan åren 2016-2018 i Dalarö båtklubb, detta trots att det fortsatt finns 

begränsade möjligheter till båtbottentvätt i närområdet. Resultatet gällande toalettlösningar 

pekar på att båtklubbens medlemmar anser att utbudet av tömningsanläggningar för 

septiktankar är lågt i skärgården. 

 

 Styrelsen och miljögruppen arbetar aktivt med frågan gällande kartläggning av 

båtbottenfärger på medlemmarnas båtar. Ett första steg var den frivilliga enkäten. Framöver 

kommer vi att föra ett arbete kring en mer omfattande och heltäckande kartläggning av de 

båtar som står på Dalarö båtklubbs upptagningsområde. Hur denna kartläggning utförs har ej 

beslutats men planen är att ha utfört detta våren 2019.  

 

 Sommaren 2018 innebar en fullbokad gästhamn och därmed även ett fullt tryck på våra 

serviceanläggningar. Miljöstationen, gällande hushållssopor, och dess kapacitet sattes 

därmed på prov. Tömningsintervallen som SRV erbjuder ute på Dalarö räckte vissa veckor 

inte till. Vi arbetar för närvarande med lösningar gällande detta för säsong 2019. 

 

 Kaj Maass har aviserat sin avgång och kommer till sommaren 2019 att avsäga sig 

miljöchefsrollen och överlämna detta till Lennart Åsell. Lennart Åsell har under många år 

varit aktiv i miljöfrågor och har bland annat drivit projekt gällande mobila 

tömningsanläggningar för septiktankar. Genom denna planerade övergång säkerställs att 

Dalarö båtklubbs miljöarbete framöver håller god kvalité.  
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