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Delrapport fo r 2018 avseende Nyna shamns 
Segelsa llskaps miljo arbete 

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. 

Tidigare har NSS lämnat en delrapport för 2017, daterad 2018-01-23. 

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. 

Jämfört med föregående delrapport har miljöarbetsgruppen kompletterats med en 
representant från Hamnkommittén (Fredrik Ortschikowski). 

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. 

Under 2018 har vi i stort sett endast arbetat aktivt med fokusområde 1, minskad användning 
av biocidfärger. 

Fokusområde 1: Biocidfärger 

Frågan om bottenfärgernas framtid är otvetydigt det område som miljöarbetsgruppen lagt ner 
mest arbete och engagemang i. 

Efter att ha berett frågan om kartläggning av båtarna uppställda på NSS varvsområde genom 
XRF-mätning kallade styrelsen till medlemsmöte den 7/3 där miljöarbetsgruppen 
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presenterade information om bottenfärger och planen för att minska användningen av 
biocidfärger. Medlemmarna fick även ta ställning till genomförande av XRF-mätning och 
kostnaden, och beslutet blev att XRF-mätning skulle genomföras och kostnaden 500 kr/båt 
faktureras respektive båtägare utöver de avgifter man i övrigt betalar för medlemskapet i NSS 
och de tjänster man nyttjar.  

XRF-mätningen genomfördes av Happy Boat AB den 23-25/3 och kom att omfatta 285 
båtar. Endast de båtar som inte hade någon färg över huvud taget samt några få båtar som 
tidigare under vintern bytt ägare undantogs från mätning. 

Resultatet från XRF-mätningen har delgivits SMOHF via mejl den 26/4 och visar att 71 båtar 
hade tenn (stark indikator på TBT-färg) och 30 båtar hade hög kopparhalt. 
I kommunikationen med NSS har SMOHF angett >5000 µg/cm2 som gränsvärde för 
kopparhalten och när en båt behöver saneras. 

Resultatet från XRF-mätningen har meddelats respektive båtägare genom att NSS har 
upprättat ett mätprotokoll för varje båt som mättes. Fiktivt exempel bifogas. 

I övrigt har medlemmarna informerats vid ett medlemsmöte den 29/8 och via hemsidan 
(www.nhss.se) där miljöarbetsgruppen numera har en egen sida med flera undersidor. Se 
under menyval MEDLEM -> MILJÖ. 

NSS inställning är att varje båtägare är ansvarig för att den egna båten åtgärdas, och att NSS 
är ansvarig för att ha regler, rutiner och rekommendationer i syfte att hjälpa båtägarna. NSS 
ska underlätta för medlemmarna att göra rätt, och förhoppningsvis till en lägre kostnad än om 
den enskilde båtägaren gör allt själv. Följande åtgärder från NSS sidan kan nämnas: 

 Vid höstens torrsättningar samgrupperades flertalet av de båtar som ska saneras för 
att underlätta logistiken och samarbetet mellan båtägarna. 

 Framtagning av dokumentet Regler och rekommendationer vid sanering av bottenfärg som 
mejlats till de båtägare som måste sanera enligt anvisningen från SMOHF. 
Dokumentet finns även publicerat på NSS hemsida. 

 Inköp av ett antal uppsättningar slipmaskin, skrapa och dammsugare av 
”yrkesfolkskvalitet” som kan hyras av båtägarna. 

 Anskaffning av uppsamlingskärl för farligt avfall som komplement till den 
miljöstation som NSS hyr av SRV Återvinning. 

 Ansökt om LOVA-bidrag för 2019 och sanering av 92 båtar. 

I övrigt har miljöarbetsgruppen deltagit vid följande evenemang inom miljöområdet: 

 Svenska Kryssarklubben den 6/11, Presentation av erfarenheter från Jakobsbergs 
Båtsällskap och deras arbete med att sanera båtar och övergå till biocidfria 
bottenfärger. 

 Saltsjön – Mälarens Båtförbund den 29/11, Miljökonferens för båtklubbarnas 
miljöombud. 

I det fortsatta arbetet med att minska användningen av biocidfärger diskuterar vi olika 
alternativ för hjälpa medlemmarna att hålla skroven fria från havstulpaner och annan 
beväxning. Ett alternativ är att NSS anskaffar en egen borsttvätt eftersom vi uppfattat att 
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medlemmarna inte är nöjda på tillgängligheten till den borsttvätt som drivs av Nynäshamns 
gästhamn. Miljöarbetsgruppen och vice ordförande genomförde därför ett studiebesök hos 
Bosö Båtklubb på Lidingö den 3/9 för att höra om deras strategi och erfarenheter i arbetet 
med att minska användningen av biocidfärger och att driva en borsttvätt i klubbens regi. 

Fokusområde 2: Toalettavfall 

Inga särskilda aktiviteter har genomförts inom detta fokusområde under 2018. 

Fokusområde 3: Utbildning och information 

NSS miljöarbetsgrupp har vid två medlemsmöten informerat om arbetet med frågan om 
bottenfärgerna. 

Hemsidan (www.nhss.se) har kompletterats med sidor för miljöarbetsgruppens information 
till medlemmarna. Se under menyvalet MEDLEM -> MILJÖ. 

Övrigt 

NSS har lämnat in en ansökan om LOVA-bidrag för 2019 som avser projektet med att sanera 
samtliga båtar som vid XRF-mätningen befanns ha tenn (>50 µg/cm2) eller hög kopparhalt 
(>5000 µg/cm2).  
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