Miljöplan för Grimsta båtsällskap
Detta dokument beskriver vilka regler som gäller för att minimera
miljöpåverkan av GBS verksamhet. Reviderad september 2017.
Miljöplanen innehåller:
0. Organisation
1. Miljöpolicy
2. Avfallsplan
3. Handlingsplan vid miljöolycka
4. Aktuella telefonnummer och adresser

0. Organisation
Grimsta	
  båtsällskap	
  är	
  en	
  allmännyttig	
  ideell	
  förening	
  som	
  har	
  till	
  ändamål	
  att	
  lokalt	
  främja	
  
båtlivet.	
  Sällskapet	
  skall	
  verka	
  för	
  god	
  sjösäkerhet,	
  god	
  miljö,	
  gott	
  kamratskap	
  och	
  ett	
  gott	
  
sjömanskap.	
  	
  

Grimsta Båtsällskap bedriver hamnverksamhet med ca 190 kaj- och bojplatser
där klubbhuset är beläget. GBS äger också en klubbholme i Mälaren med
tillhörande hus.
Verksamheten bedrivs under seglationssäsongen, d v s under den period som
klubbens hamn är öppen.
Vad beträffar miljöarbete vid upptagning och sjösättning av båtar, samt
rustning, service och annan därtill kopplad verksamhet, hänvisas till
”Intresseföreningen Råcksta Sjöhage (IRS) och de miljöanvisningar som
gäller där.
Dokumentation av miljöarbete, policies och anvisningar är finns på GBS
webbplats www.gbs.nu och i en Miljöpärm. Pärmen finns i klubbhuset i
hamnen. På webben finns också länkar till Svenska Båtunionen, SBU
www.batunionen.com Saltsjön Mälarens Båtförbund www.smbf.org och

andra relevanta myndigheter och organisationer.

1. Miljöpolicy
Grimsta Båtsällskap har antagit följande Miljöpolicy:
Inledande text om att Mälaren är vårt dricksvatten, fanns med i någon annan
klubbs miljöplan
GBS och dess medlemmar ska: 
Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom
att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande. 
Som medlem i GBS förbinder man sig att

följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan.
sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler.
följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som klubben
tagit fram. 
vid användande av den egna båten och vid underhållsarbeten efter bästa förmåga välja
de mest miljövänliga alternativen, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.
alltid välja produkter som godkänts av myndigheter, t.ex. godkända båtbottenfärger
och andra kemikalier, och vid omhändertagande av avfall följa klubbens avfallsplan. 
för båtar som ligger i sjön hela säsongen skall om möjligt bottenmålning undvikas och
botten under säsongen rengöras med båtbottentvätt. 
ej tömma glykol, spillolja och bensin/diesel på marken eller i vattnet! Uppsamling
måste ske och tas om hand, se avfallsplan. 
undvika tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att
hålla nere bränsleförbrukningen. Välj olja av hög kvalitet. 

2. Avfallsplan
GBS har
- hamntoalett med tank som töms vid behov,
- sugtömning för båttoaletter som finns på mottagningsstationen vid IRSvarvet
- miljöfarligt avfall ska lämnas på återvinningscentralen i Lövsta eller
annan miljöstation.
Upptagning och sjösättning av medlemmarnas båtar, samt rustning, service
och annan därtill kopplad verksamhet, sker inom ramen för
”Intresseföreningen Råcksta Sjöhage (IRS) varvsverksamhet och de
miljöanvisningar som gäller där.

Båtägarens ansvar
Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska, av respektive
båtägare, källsorteras och lämnas i någon av kommunens miljöstationer för
miljöfarligt avfall eller i annan avfallsanläggning.
Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten tas hem.
Båtägare ska hålla allmänt snyggt vid bryggplatsen för att inte närmiljön runt
båtklubben ska skräpas ner.
Tömning av toalettavfall i vattnet är enligt lag ej tillåtet. Utnyttja
sugtömning på mottagningsstationen vid IRS-varvet.

Föreningens ansvar
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att GBS verksamhet följer aktuella lagar
och andra regler.
Hamnen Hamnkaptenen ansvarar för hantering av det avfall som uppstår genom
föreningens verksamhet i hamnen. Allt avfall ska fraktas bort och återvinnas,
närmaste återvinningscentral finns i Lövsta, Hässelby. Nattvakter ansvarar för
att ta med vanliga hushållssopor efter avslutat pass.

Klubbholmen Öfogden ansvarar för hantering av det avfall som uppstår genom föreningens
verksamhet på klubbholmen. Allt avfall ska fraktas bort och återvinnas,
närmaste återvinningscentral finns i Lövsta, Hässelby.
Båtägare ansvarar för sina hushållssopor vid vistelse på klubbholmen.
GBS miljöombud
Håller sig underrättad om beslutade och kommande förändringar i lagstiftning
och regelverk. Informerar styrelsen om det löpande miljöarbetet och lämnar
förslag till miljöförbättrande åtgärder. Svarar på frågor från medlemmar och
andra organisationer och myndigheter samt uppdaterar Miljöpärmen och
miljöinformation på klubbens webbplats.

3. Handlingsplan vid miljöolycka
3.1 Miljöfarligt utsläpp på land som exempelvis spillolja, lösningsmedel,
bränsle, glykol, färgrester.
• Kontakta omedelbart ansvarig funktionär (Hamnkapten eller Öfogde)
• Om dessa ej är på platsen, begränsa utsläppet fysiskt så att det ej når
vattnet
• Använd de saneringsmedel som finns tillgängliga.
Absol finns i hamnförrådet.
• Om utsläppet är stort, eller inte kan begränsas, ring Räddningstjänsten
på tfn 08-4548700 (kontorstid) eller 112

3.2 Miljöfarligt utsläpp i vattnet som exempelvis spillolja,
lösningsmedel, bränsle, glykol, färgrester.
• Kontakta omedelbart ansvarig funktionär (Hamnkapten eller Öfogde)
• Använd de saneringsmedel / länsar som finns tillgängliga.
Absol finns i hamnförrådet.
• Om dessa ej är på platsen, och utsläppet är stort, eller inte kan
begränsas, ring Kustbevakningen på tfn 08-57 89 76 00.
	
  

4. Aktuella telefonnummer och adresser	
  
GBS hamn, Hamnkapten, hamnkapten@gbs.nu
GBS Klubbholme, Ö-fogden, ofogde@gbs.nu
Miljöombud, miljo@gbs.nu
Aktuella telefonnummer finns på anslagstavla i klubbhuset.
Brandkåren
Kustbevakningen Ledningscentral
Tel:
E-post:
	
  
	
  

08-4548700 (kontorstid)
08-57 89 76 00
lc.stockholm@kustbevakningen.se

