GRIMSTA BÅTSÄLLSKAP

Miljöplan för Grimsta båtsällskap
Detta dokument beskriver vilka regler som gäller för att minimera
miljöpåverkan av GBS verksamhet.
Reviderad år 2021
Miljöplanen innehåller:
0. Organisation
1. Miljöpolicy
2. Miljöavtal för båtägande medlem
3. Avfallsplan
4. Handlingsplan vid miljöolycka
5. Kontaktuppgifter

0. Organisation
Grimsta båtsällskap är en 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 185 kaj-och bojplatser där klubbhuset är beläget. GBS äger också
klubbholmen Storholmen 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, policys och anvisningar finns på GBS
webbplats gbs.nu och i en Miljöpärm. Pärmen finns i klubbhuset i hamnen. På
webben finns också länkar till Svenska Båtunionen, SBU batunionen.com
Saltsjön Mälarens Båtförbund www.smbf.org och andra relevanta
myndigheter och organisationer.
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1. Miljöpolicy
Målet med Grimsta Båtsällskaps miljöpolicy är att verksamheten skall bedrivas
på ett sådant sätt att den förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan.
Varje båtägare är skyldig att känna till och uppfylla de krav som ställs på GBS
för att minimera belastningen på vår miljö. Förutom kraven i Miljövårdsbalken
måste vi uppfylla ytterligare krav genom att vår verksamhet (såväl hamnen
som varvet) ligger inom östra Mälarens Vattenskyddsområde. Härifrån tar
Stockholm sitt dricksvatten .Som privatperson gäller att du inte får hantera
hälso- och miljöfarliga produkter, petroleumprodukter eller andra kemikalier
inom skyddsområdet om det kan innebära risk att vattnet förorenas.
Som medlem i GBS förbinder man sig att:
 Följa den miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan som GBS
tagit fram.
 Tillse att den båt man äger inte är målad med biocidfärger i enlighet med
Kemikalieinspektionens regler för insjöar. Båten får målas med biocidfri färg
märkt av färgtillverkaren med ”för insjöar”.
 De båtar som har XRF-värden som överskrider Stockholms stads
Miljöförvaltnings rådgivande värden bör åtgärdas innan utgången av år
2020. GBS rekommenderar användning av så kallad spärrfärg som
alternativ till att sanera båtbotten från biocidfärg.
Ämne
Tenn
Koppar
Zink
Bly



Rådgivande
referensvärde för
sanering
≥ 100 μg/cm2
≥ 1000 μg/cm2
Gränsvärde saknas
Får inte förekomma

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.
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Sprida informationen till andra som besöker GBS om klubbens miljöpolicy
och miljöregler.
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.

Miljöarbetet finns med i alla sammanhang på båtklubben. Vi följer
utvecklingen i samhället och strävar efter att vår verksamhet inte ska påverka
vår miljö negativt. Vi köper in miljövänliga produkter till hamnen. Vi skickar
numera all vår korrespondens digitalt för att ta hänsyn till miljön.

2. Miljöavtal för båtägande medlem
Som båtägande medlem i GBS får man skriva på ett Miljöavtal, där man
förbinder sig att följa de miljökrav som gäller för båtklubben och för Räcksta
Sjöhage varvsförening, om man nyttjar en varvsplats där under vinterhalvåret.

3. Avfallsplan
På GBS gäller
- Vår hamntoalett, dusch och kök har avloppet kopplat till kommunalt
avlopp.
- Sugtömning för båttoaletter finns på mottagningsstationen vid IRS-varvet.
Tömning av toalettavfall i vattnet är förbjudet från och med 2015.
- Miljöfarligt avfall ska lämnas på miljöstationen på IRS alternativt på
Stockholms stads miljöstation i Lövsta eller Bromma.
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, för de medlemmar som förvarar sin båt där under vinterhalvåret.
Båtägarens ansvar
Reparations-och underhållsarbeten av medlemmarnas båtar får inte utföras
inom klubbens hamnområde. Det ska utföras i IRS hamn, där IRS regler gäller.
Miljöfarligt avfall ska lämnas vid miljöstationen i IRS hamn alternativt lämnas
på Stockholms stads miljöstation i Lövsta eller Bromma.
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Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten tas hem av den
enskilde båtägaren, eftersom GBS inte har kommunal sophantering. På grund
av klubbens läge så finns det inga möjligheter att lämna hushållssopor i GBS
hamn.
Båtägare ska hålla allmänt snyggt vid bryggplatsen för att inte närmiljön runt
båtklubben ska skräpas ner.
Tömning av toalettavfall görs vid sugtömningen 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. 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. Båtägare ansvarar för sina
hushållssopor vid vistelse på klubbholmen.
GBS miljöombud
Miljöombudet 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.

4. Handlingsplan vid miljöolycka
4.1 Miljöfarligt utsläpp på land som exempelvis spillolja, lösningsmedel,
bränsle, glykol, färgrester.
- Kontakta omedelbart ansvarig funktionär (Miljöansvarig, Hamnkapten
eller Öfogde)
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- 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.
4.2 Miljöfarligt utsläpp i vattnet som exempelvis spillolja, lösningsmedel,
bränsle, glykol, färgrester.
- Kontakta omedelbart ansvarig funktionär (Miljöansvarig, 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.
- Miljöförvaltningen i kommunen ska meddelas

5- 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.
Räddningstjänst tel: 112
Kustbevakningen – Ledningscentral tel: 08-57 89 76 00
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