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 MILJÖPOLICY 

Denna miljöpolicy gäller för Ernemar hamn ekonomisk förening. 

Syfte 
Ernemar hamn ekonomisk förening ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer 
och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att Ernemar hamn ekonomisk före-
ning ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både: 

 Internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten 

 Externt för en minskad miljöpåverkan. 

Mål 
Ernemar hamn ekonomisk förening ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från 
verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar. 

 

Medel – ett systematiskt arbete 
Ett systematiskt miljöarbete i Ernemar hamn ekonomisk förening innebär att: 

 Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i Ernemar 
hamn ekonomisk förenings miljöarbete. 

 Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete. 

 Styrelsen eller/och annan utsedd ansvarig ansvarar att denna miljöpolicy och de aktuella 
målen efterlevs och successivt revideras. 

 Styrelsen eller/och annan utsedd ansvarig gör årliga utvärderingar och revisioner av  
Ernemar hamn ekonomisk förenings miljöarbete utifrån utökade och nyformulerade mål. 

 

Utgångspunkter och principer 

 Att vi strävar efter att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån miljöhänsyn. 

 Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre 
fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning. 

 Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld-
verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder. 
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Åtaganden och Insatser 
Ernemar hamn ekonomisk förenings miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden 
och konkreta insatser: 

 Att vi så långt det är möjligt undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända material 
mm.  

 Att vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt på hela anläggningen och 
successivt ersätter energikrävande utrustning mot nyare mer energisnåla. 

 Att vi ökar vårt informationsflöde via internet och minskar vårt användande av papper. 

 Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljö-
mässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny utrustning till bryggor 
och fastigheter. 

 Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljö-
stationer, exempelvis Hushållsavfall, spillolja, filter, batterier, lampor, lysrör och plastdun-
kar. Etc. 

 Vi delger våra nya kunder och delägare om föreningens syn på miljöfrågor samt ser till att 
medlemmarna lätt kommer åt vår miljöpolicy. 

 

Mål för miljöarbete perioden/verksamhetsåren 2018-2021 
Varje mål för miljöarbetet bör utformas SMART, dvs. specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt 
och tidssatt. Det betyder konkreta och specifika formuleringar och mål som går att följa upp och 
utvärdera. 
 

 Utöka informationsflödet till våra kunder och ägare via sociala nätverk. Pågående 

 Informera medlemmar om hanteringen med båtfärger på uppläggningsplan. Uppdateras 
årligen 

 Tvättning av båtbottnar. Pågående 

 Att se över föreningens maskinpark och ev. förnya till mer miljöriktiga alternativ. 
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