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Miljöplan Södertälje Båtsällskap (nedan nämnt SBS).
Miljöplanen innehåller:
o
o
o
o
o
o

Miljöpolicy
Miljöregler
Avfallsplan
Handlingsplan vid miljöolycka
Larmlista
Instruktion vid oljeläckage

Miljöpolicy.
SBS är en allmännyttig ideell förening som har som mål att främja båtliv lokalt samt att verka för
ett gott kamratskap, sjömanskap och klubbkänsla. För att skapa förutsättningar för en långsiktig,
hållbar och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till sällskapets och båtlivets potentiella
miljöpåverkan på mark, luft och vatten där åtgärder vidtas för att minimera miljöbelastning.
SBS och dess medlemmar ska:
o

Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan genom vår verksamhet
genom att att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtutnyttjande och framför allt genom att
följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och avfallsplan som SBS tagit fram.

o

Vid användande av, och vid underhållsarbeten på den egna båten använda de av
myndighet godkända produkterna för den aktuella geografiska placeringen, därefter i
största utsträckning välja de mest miljövänliga alternativen utifrån SBS stadgar och
regler.

o

Sprida information om SBS miljöpolicy och miljöregler för att SBS ambitioner och mål
avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.

o

Verka för ökad avfallssortering.

SBS miljöpolicy ska årligen granskas av styrelsen och uppdateras vid behov.
Som medlem hos SBS förbinder sig medlem att följa denna miljöplan.

Avgränsning.

STD10000-8

SBS miljöplolicy och miljöregler syftar till att särskilt värna om den känsliga naturmiljön inom de
vatten- och markområden som sällskapet disponerar i Torpaviken, Axvika Holmar och Fifång.
För att stärka SBS miljöarbete och sprida vår miljösyn uppmanas varje medlem att på de
miljöområden som SBS inte råder över minst följa SBS miljöpolicy.
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Miljöregler.
Båtbottenmålning.
Inom SBS områden skall endast av myndigheter godkända båtbottenfärger användas.
För information om aktuella för ostkusten godkända produkter hänvisas till
Kemilkalieinspektionens hemsida.

o Mjuka bottenfärger (blödande).
Mjuka bottefärger får inte användas. Undantag skall godkännas av styrelsen.

o Hårda bottenfärger.
Giftfria.
SBS rekommenderar användning av giftfria färger.
Inga restriktioner gällande tvättning av båtbotten på varken spolplatta eller
båtbottentvätt.
Antifouling.
Båtbotten får målas med hård antifouling godkänd för ostkusten.
Inga restriktioner gällande tvättning av båtbotten på varken spolplatta eller
båtbottentvätt.
SBS rekommenderar användande av båtbottentvätt som alternativ till bottenmålning och förordar
omålad botten på båtar som tas ur vattnet mellan användningstillfällena.
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SBS får enligt gällande direktiv från Södertälje kommuns miljökontor inte sjösätta någon båt som
konstaterats ha TBT-halter överskridande gällande regelverk, därfö ställer SBS krav på att
nytillkommande medlemmar fr.o.m. 2020-01-01 kan redovisa TBT-fri botten, i annat fall ställs
krav på sanering.
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Blästring, slipning och skrapning.
Vid borttagning av ytbehandling skall omgivande miljö skyddas mot kontaminering.
Alla rester från borttagning skall insamlas på lämpligast möjliga sätt och behandlas som
miljöfarligt avfall och lämnas till återvinningscentral för destruktion.

o Blästring.
Blästring är inte tillåten på SBS område.

o Slipning.
Slipning skall utföras med ansluten utsugsanordning för uppsamling och destruktion av
sliprester. Dessa rester skall omhändertas av återvinningscentral.

o Skrapning.
Skrapning sker med eller utan förbehandling med kemisk färgupplösning, rester
uppsamlas för destruktion. Dessa rester skall omhändertas av återvinningscentral.

Kemikalier.
Endast av myndighet godkända kemikalier för privat bruk får användas inom SBS områden.
Medlem uppmanas använda det mest miljövänliga alternativet samt minimera sin förbrukning.
Kemikalier får inte spridas till omgivning och skall förvaras och hanteras betryggande för
undvikande av oavsiktligt spill eller antändning/brandspridning.
Insamligskärl finns i SBS miljöstation för begränsade fraktioner av kemikalier, i övriga fall
hänvisas till återvinningscentral. Även kontaminerat slagvatten skall omhändertas som
miljöfarligt avfall.

Mängder och samförvaring.
Förvaring av kemikalier är i vissa fall begränsad i lag och varje medlem som hanterar dessa skall
ha kännedom om kravställning.

Övrigt.
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Undvik onödig tomgångskörning och anpassa gärna farten till mest ekonomiska för att minimera
miljöpåverkan i form av utsläpp och buller.
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Avfallsplan.
I största möjliga utsträckning uppmanas varje medlem att hantera sitt eget avfall.
SBS har egen miljöstation för omhändertagande av de vanligast förekommande fraktionerna
inom SBS privata verksamhet för egen båt, dock inte hantering av hushållssopor.
Nedanstående lista innehåller fraktioner som kan hanteras av SBS i samarbete med anlitat
företag för avfallshantering. Fraktioner ej listade hänvisas till att hanteras av medlem hos
kommunal återvinningsstation.
Fraktion.

Märkning av kärl.

Olja.
Glykol.
Drivmedel.
Småbatterier.
Fordonsbatterier (12 volt)
Slipavfall.
Lösningsmedel.
Lysrör.
Latrin.

Toa-sug på brygga A.

Spårbarhet.
Avfallsdokument.
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All hantering av farligt avfall enligt lista ovan dokumenteras i form av transportdokument och
sparas minst tre år bakåt i tid i SBS miljöpärm “SBS- Område/ Miljö (inkl. avfallsdokument)”.
Pärmen finns i kansliets bokhylla och revideras årligen.
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I händelse av olycka med utsläpp eller risk för utsläpp av miljöfarlig
vara.
Stoppa - Begränsa - Larma.
Stoppa om möjligt utsläppet.
Begränsa annars skadan genom att samla upp spillet med kärl eller med absorbtionsmaterial
som finns i den olåsta verkstaden bakom traktorgaraget.
Larma räddningstjänst via 112 om utsläppet är ohanterbart på egen hand och följ givna
instruktioner.
Alla utsläpp skall rapporteras till styrelsen. Vid akuta fall enligt larmlista nedan till en eller flera av
de namngivna funktionerna.
Larmlista.
Styrelse +
Sektionsledare

Funktion

Funktionär

Mobil

Mail

Ordförande

Mauritz
Forsström
Niclas Kjäll

076-9074514

ordf@sodertaljebs.se

Sekreterare

Yvonne
Karolin

070-8653157

sekr@sodertaljebs.se

Kassör
Ledamot Hallsektionen

Jan Gugala
Reine
Andersson

070-7688921
070-7433133

kassor@sodertaljebs.se
hallar@sodertaljebs.se

Sektionsledare
- Hamnen

Ulf
Oscarsson

070-5578552

hamnen@sodertaljebs.se

Ledamot Fifång
Ledamot Båthantering
Ledamot Information

Stina
Björnfot
Björn
Edström
Lars
Axelsson

076-6481842

fifang@sodertaljebs.se

070-6188112

bat@sodertaljebs.se

070-0929060

info@sodertaljebs.se

Vice
ordförande
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Larmordning.

vice.ordf@sodertaljebs.se

Kontaktas
vid larmtyp
Samtliga,
dygnet runt.
Brand, miljöeller
personskada
Brand, miljöeller
personskada
Restvärde.
Brand,
miljöskada,
dagkvällstid.
Brand,
miljöskada,
dagkvällstid.
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Sektionsledare Chistian
- Område
Norén
Sektionsledare Karen
- Miljö
Kynnefjäll
Sjöscouter
Martin
Dillman
Axvika Holmar Mauritz
Forsström
Segling
Anders
Österberg
Suppleant
Per-Göran
Traung
Klubbmästare Maria
073-6351330
Ekenhall

5
rippe.noren@gmail.com

Säkerhet &
kontroll
Vakttjänst

sakerhet@sodertaljebs.se

Lennart
Karlsson
Maria
Ekenhall

073-6351330

karenkynnefjall@gmail.com
ungdom@sodertaljebs.se
ordf@sodertaljebs.se
segling@sodertaljebs.se
pg@traung.se
klubbmastare@sodertaljebs.s
e

vakt@sodertaljebs.se

Oljeläckage
Råkar du eller någon annan ut för ett oljeläckage, båt som sjunker eller annat som
medför att det kommer ut olja i hamnen, gör då på följande sätt:
1. Oljeläckage i vattnet
a. Försök bedöma omfattningen
Stort eller ett litet utsläpp.
Vilken sorts oljeprodukt det handlar om.
T.ex. är bensin lättflyktigt och dunstar ganska snabbt när det
rör sig om små mängder medan motorolja ligger kvar på ytan,
bildar klumpar som dels lägger sig på botten dels flyter iland
och kontaminerar djur, natur och människor.

STD10000-8

b. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
Glöm inte bort att släppa in dem genom grinden när de
anländer.
Vid oljeläckage i vattnet så ska oljelänsar användas.
Om räddningstjänsten kommer omgående hinner man kanske
inte lägga ut länsen.
Rådgör med räddningstjänsten på plats om insats.

Brand/vattenskada
i klubbhus.
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Länsen finns i Mekaniska verkstaden bakom traktorgaraget.
Se gärna SBS Insatsplan.
Lägg ut länsen i vattnet för att fånga upp oljan och hindra att
den sprids.
Använd gärna den röda roddbåten som finns vid
sjösättningsrampen.
När länsen har förbrukats tar man upp den.
d. Kontakta och informera om händelsen.
Ta kontakt via larmlista i SBS Miljöplan för att få hjälp och
råd.
Skriv upp händelse och användning av oljeläns i loggbok.
e. Returnera länsar efter användning.
Till mekaniska verkstaden om läckaget inte var så stort och
länsar bedöms gå att använda en gång till.
Till gröna miljöskåpet om det bedöms att läns är förbrukad, för
att sen skickas iväg för destruktion enligt lokala föreskrifter.
2. Oljeläckage på marken
a. Täck ytan med absorberingsmedel ABSOL som finns vid
spilloljetankar, gröna miljöskåpet och traktorgarage.
b. Fat för förbrukad Absol finns i gröna miljöskåpet.
c. Du kan givetvis även lägga ut länsen i förebyggande syfte om du
misstänker att det kan komma ut olja i vattnet.
d. Handlar det om stora mängder av oljeläckage, rådgör med
räddningstjänsten, ring 112.
e. Kontakta och informera styrelsen om händelse.
Ta kontakt via larmlista i SBS Miljöplan för att få hjälp och
råd.
Skriv upp händelse och användning av Absol i loggbok

Revision.
Denna miljöplan har reviderats och beslutats av styrelsen för Södertälje Båtsällskap 2019-12-03.
Revision skall ha skett innan 2020-12-23.
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Revision, utgåva 5 2020-03-16. Mauritz Forsström.
Nästa revision senast 2020-12-23

