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Delrapport för 2017 avseende Nynäshamns 
Segelsällskaps miljöarbete 
Detta dokument är upprättat med anledning av det föreläggande som Södertörns Miljö- och 
Hälsoskyddsförbund (SMOHF) framfört till Nynäshamns Segelsällskap (NSS) i beslut med 
Dnr: 2017-2458-3. 

NSS miljöplan 
NSS miljöplan togs fram i en första utgåva under våren 2015 för att därefter uppdateras i en 
andra utgåva klar sommaren 2017 som inlämnats till SMOHF. 

I stort innehåller miljöplanen beskrivning av tre fokusområden samt organisation. 

Miljöarbetsgrupp 
NSS miljöplan beskriver att varje kommitté med ansvar för del av Sällskapets fastighet ska 
utse en miljöansvarig, och att dessa ska bilda en miljöarbetsgrupp. 

Än så länge finns endast deltagare utsedda från Varvskommittén (Anders Pettersson och 
Kjell Andersson), men minst en ledamot från vardera Hamnkommittén och Lackakommittén 
(NSS klubbholme) kommer också ingå i miljöarbetsgruppen. Frågan bereds fortfarande inom 
dessa kommittéer. 

Fokusområden 
NSS miljöplan beskriver tre fokusområden som bedöms göra störst nytta för miljön: 

1. Minskad användning av bottenfärger som innehåller biocider. 

2. Inget utsläpp av toalettavfall i Östersjön. 

3. Utbildning av våra medlemmar och informationsspridning till våra gäster. 

Fokusområde 1: Biocidfärger 
Frågan om bottenfärgernas framtid är otvetydigt det område som miljöarbetsgruppen lagt ner 
mest arbete och engagemang i. Ambitionsnivån är hög, men vi kan tyvärr också konstatera att 
vi ligger något efter den tidplan som satts upp. 

Under senhösten 2017 gjordes ett studiebesök vid Västermalms Båtklubb intill Klarabergs-
kanalen i Stockholm i samband med att företaget Happy Boat AB genomförde en XRF-
mätning av samtliga båtar på klubbens varvsområde. Mätningen genomfördes på uppdrag av 
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Stockholms Stad som arrenderar ut området till båtklubben. Vi fick möjlighet till 
informationsinhämtning och diskussion med både klubbens miljöombud (Kalle Björklöf) och 
representanterna från Happy Boat AB (Britta Eklund och Göran Eklund). Studiebesöket var 
mycket givande och bekräftade våra idéer i stort samt gav information som kan användas i 
vårt fortsatta arbete. 

Miljögruppens ambition är att få till följande: 

- En 100%-ig kartläggning av båtarna som står uppställda för vinterförvaring på NSS 
varvsområde genom XRF-mätning. 

- Tillägg/ändringar i Sällskapets varvs- och hamnordningar som leder till att 
biocidfärger inte kommer att tillåtas på båtar uppställda på varvsområdet under 
vintern eller förtöjda vid NSS bryggor under sommaren. 

Målsättningen beskriven ovan är inte beslutad ännu, men miljöarbetsgruppen arbetar på ett 
presentationsunderlag som ska föredras för styrelsen i närtid, som förhoppningsvis beslutar 
att kalla medlemmarna till informations- och medlemsmöte för beslut under vintern 2018. 

XRF-mätning av samtliga båtar (ca 300 st) på NSS varvsområde bedöms kosta ca 150.000 kr 
vilket inte inryms i NSS budget för innevarande år utan måsta belasta båtägarna i särskild 
ordning, och för detta krävs beslut vid ett medlemsmöte. 

Tillägg/ändring i varvs- och hamnordningarna regleras i Sällskapets stadgar och kräver ett 
formellt medlemsmöte.  

I miljöarbetsgruppens arbete ingår även att planera för de aktiviteter som blir aktuella för de 
båtar som behöver saneras, men även de båtar vars ägare önskar göra båten biocidfri även om 
den idag har godkänd bottenfärg. Styrkan i att vara många vid upphandling av blästring och 
inköp av färg ska tas tillvara. Arrangemanget vid blästring har diskuterats och vi anser oss ha 
goda förutsättningar att kunna upprätta ett tillfälligt blästerskydd på varvsområdet för att 
minimera risken för spridning av färgrester till omgivande miljö. 

Fokusområde 2: Toalettavfall 
Inga särskilda aktiviteter har genomförts inom detta fokusområde under 2017, men och andra 
sidan har Sällskapets medlemmar enkel tillgång till den toalettömningsflotte som finns i 
anslutning till Nynäshamns gästhamn och sjömacken. 

Något akut behov av att ordna med en toalettömningsanläggning i NSS egen hamn strax 
söder om kommunens gästhamn har inte diskuterats. 

Fokusområde 3: Utbildning och information 
I samband med en av årets Pub-kvällar var medlemmen, och tillika verksamhetschefen vid 
Svenska Båtunionen, Peter Karlsson inbjuden att informera om problematiken med 
biocidfärger och vilka alternativ som finns. 

Vid årsmötet i december 2017 fick miljöarbetsgruppen möjlighet att informera om sin 
existens, om innehållet i miljöplanen och de tre fokusområdena, samt om pågående arbete 
med att ta fram konkreta förslag för kartläggning av båtarna på varvsområdet och ändringar 
av varvs- och hamnordningarna. 

Övrigt 
NSS har sedan flera år tillbaka en miljöstation på det inhängnade varvsområdet och endast 
ca 100 m från hamnanläggningen för i- och urlastning av båtarna. 
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I miljöstationen som består av en standardcontainer finns möjlighet att lämna gammal 
smörjolja (spillolja), oljefilter, glykol och batterier. 

Vi uppfattar att miljöstationen är uppskattad av medlemmarna och används på ett bra sätt. 

 

Nynäshamns Segelsällskap 

Stefan Korell Pia Petersson Janet Bergqvist 
Ordförande Sekreterare Kassör 
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