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Händelseförlopp

• En medlem upptäckte olja i
hamnområdet och ringde 112.

• Alla våra länsar lades förtjänstfullt
ut av företagsamma medlemmar, 
till vilka vi riktar ett speciellt tack !

• Räddningstjänsten kom ner och
konstaterade efter kontroll av 
omgivande vatten att utsläppet är
lokalt.



Händelseförlopp

• Man undersökte hamnen för att
säkerställa att det inte läckte från
någon av de båtar som låg kvar i
vattnet.

• Man konstaterade att oljan kom
från ett område runt  en
vattenpost.

• En styrelsemedlem ringdes ner
för att bistå.

• Vattenverket meddelas om 
utsläppet.



Åtgärder som vidtogs

• Anmälan om utsläpp av miljöfarlig
vätska gjordes till Järfälla kommun
på måndagen, enligt de larmrutiner
som klubben har.

• En utredning startade och
kommunen debiterarde KaBK per 
timme för det arbetet.

• Klubben fick skicka in fotografier av 
utsläppet samt en egen utredning
med riskanalys och åtgärdsplan för
att incidenten inte skulle upprepas. 



Åtgärder som vidtogs

• Länsarna transporterades bort
av auktoriserad transportör till 
destruering.

• Nya länsar måste köpas in. 

• Intyg om destruering skickas till 
kommunen.

• Bryggan fick rengöras.



Åtgärder som vidtogs

• Nytt infoblad har satts upp i
hamnen om hur man ska agera
vid en olycka

• Containerns saneringsmedel har 
skyltats upp på ett tydligare sätt. 

• En muntlig information och
övning skedde vid vårstädningen
2017.

• Information gick ut till alla
medlemmar om händelsen. 



Troligt scenarie
• Någon obetänksam medlem
har troligen efter ett oljebyte i
sin båtmotor, orsakat ett utsläpp
av olja i vår hamnbassäng. 

• Klubbens funktionärer tror inte
att hela oljebytet åkt i sjön, men 
rester av mineralolja låg under 
vattenposten vid rampen och vi 
bedömmer att ett oljigt kärl
rengjorts under rinnande vatten



Koncekvenser

Medlemmen har inte tänkt på 
miljöpåverkan, inte agerat på 
utsläppet eller torkat upp resterna 
på bryggan. 

Små mängder olja i sjön ser väldigt 
mycket ut och man VET ju inte var 
det kommer ifrån eller hur mycket 
det är. 

Detta lilla utsläpp gav oljefilm t o m 
utanför D-bryggan.



Vattenskyddsområde

Kallhälls Båtklubb ligger i ett 
vattenskyddsområde och det 
innebär ett extra stort ansvar för 
oss.

Eftersom den som orsakade 
utsläppet inte agerade på att det 
hamnat olja i vattnet, orsakade 
detta flera åtgärder och kostnader 
för klubben.



Slutstatser

Tanklöshet från någon ledde till 
mycket arbete och kostnader
runt 20 000kr för klubben.

Ingen olja eller annat miljöfarligt 
får avsiktligt, eller oavsiktligt, 
hamna i sjön! 


