Träningsområde Utanför Permanent Anläggning

MILJÖREVISION
KLUBB och MILJÖOMBUD

DATUM

Kryssa i resp. Förbund

SBF
ANLÄGGNING

Svemo

TELEFON Miljöombud

MILJÖREVISOR/MILJÖRÅDGIVARE

E-POST Miljöombud

Träningsområde Utanför Permanent Anläggning
Samtliga punkter som har ett X efter frågan skall besvaras med JA och kunna verifieras med ett dokument för att ett
miljöcertifikat/intyg skall utfärdas. Besvaras punkten med ett NEJ skall även detta verifieras i kommentarsrutan
eller med ett dokument. OBS! Läs igenom tillhörande handledning, det underlättar för att besvara frågorna.
1
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8

INTERNT MILJÖARBETE
Har klubben en miljöpolicy, antagen vid klubbens årsmöte?
Har klubben ett miljöombud/miljögrupp?
Finns en befattningsbeskrivning för miljöombudet?
Finns en miljöpärm/loggbok där aktiviteter antecknas?
Miljöutbildas klubbens medlemmar/ tävlingsfunktionärer?
Känner klubben till kommunens miljökrav, regler etc.?
Har klubben en god dialog med kommunens miljökontor?
Bedöms fortlöpande och systematiskt, risker utifrån hälso- och
miljösynpunkt och dokumenteras avvikelser?

JA
X
X
X
X
X
X
X
X

2 MARKNADSFÖRING
2:1 Informeras förare och funktionärer om vilka regler som gäller för
träningsområdet för att minska miljöbelastningen, avfall, tider.
X
2:2 Informerar klubben kommunen om sitt miljöarbete och andra
viktiga samhällsnyttiga tjänster som man bidrar med?
X
3 AVFALL OCH RENHÅLLNING
3:1 Finns rutiner för att samla upp och omhänderta farligt avfall vid
träning på det tillfälliga området typ spillolja, glykol,
miljömattor, oljetrasor, använt absorberingsmedel etc.
X
3:2 Finns absorberingsmedel eller liknande för uppsamling av
ev. spill på plats?
X
Hålls
området
rent
från
skräp
under
och
efter
träningarna?
X
3:3
4 HYGIEN
4:1 Finns annan typ av toalett t.ex. bajamaja.
(om inga andra toaletter finns).

X

5 FÖRBRUKNINGSMATERIAL
5:1 Används elektroniska hjälpmedel som informationsspridare?

X

6 ANORDNING I DEPÅ FÖR FÖRARE/TEAM
6:1 Informeras förarna/teamen om gällande miljöregler?
6:2 Tillhandahålls sopsäckar till förarna/team? (gäller Svemo)

X
X
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6:3 Finns erforderligt antal brandsläckare, testade och godkända
för träningen? Antal:
6:4 Tillhandahålls/säljs oljeuppsamlingsmattor? (gäller Svemo)
6:5 Tillhandahålls/säljs presenningar? (gäller SBF)
6:6 Finns förberedelser om olyckan är framme, typ oljespill,
brand etc.

JA

X

7 ÖVRIGT UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV OMRÅDET
7:1 Motsvarar det kommunens/markägarens krav?

X

NEJ

X

8 LJUD
8:1 Genomförs ljudmätningar vid träningstillfällen?
8:2 Har åtgärder vidtagits för att minska ljudnivåerna?
8:3 Har klubben kontakter med kringboende, för att undvika
missnöje etc.?
8:4 Har klubben en egen ljudmätningsutrustning?
8:5 Har berörda personer i klubben läst Naturvårdsverkets allmänna
råd om buller från motorsport (NFS 2004:16)?
8:6 Informeras förare/team om berörd anläggnings ljudkrav?

X
X
X

X

x

9 ÖVRIGT
9:1 Är klubben medveten om att området i framtiden ska återställas
enligt gällande regler?
X
9:2 Har åtgärder vidtagits för att skydda omkringliggande natur?
X
9:3 Har andra åtgärder vidtagits för att minska anläggningens
X
miljöpåverkan?
EVENTUELLA KOMMENTARER:

Använd baksidan vid behov

Certifieringsprocedur Svemo:
Klubben fyller i revisionsblanketten genom sitt miljöombud. Uppföljning och genomgång av klubbens rev. blankett
vid första revisions/certifieringstillfället görs av distriktets miljörevisor. Vid den första certifieringsrevisionen
erhåller godkänd klubb ett miljöcertifikat/intyg. Vid förnyande av banlicens vart tredje år fyller klubben åter i en
tom revisionsblankett för att följa upp den första miljöcertifieringen. Den uppföljande revisionsblanketten mailas
till grenkoordinatorn på Svemo kansli. En kopia av blanketten sätts i banliggaren.
Certifieringsprocedur SBF:
Klubben fyller i certifieringsblanketten genom sitt/sina miljöombud. Certifieringen godkänns av
distriktets miljörådgivare i samråd med klubbens miljöombud och/eller styrelse. Miljöintyg skickas därefter
ut till klubben av respektive miljörådgivare/distrikt. Efter att certifieringen godkänts första gången gäller den
i tre (3) år. Därefter kommer man i samråd med distriktets miljörådgivare få förlängning av sin
certifiering/miljörevision.

Godkännes
_____________________________________

Datum
______________________

Miljörådgivare/Miljöansvarig

Distrikt
_______________________________________
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