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Miljöpolicy 
Miljöpolicy 
Nynäshamns Segelsällskap kännetecknas av god ordning, engagerade medlemmar och en mycket bra 
anläggning. Som goda samhällsmedborgare följer vi gällande lagar och förordningar och verkar för att de 
miljöåtgärder vi vidtar bygger på acceptans från medlemmarna. Våra miljöinsatser ska sättas in på 
områden där de gör störst nytta. 
 
Vi ska fokusera på följande områden: 

• Minskad användning av bottenfärg som innehåller biocider. 
• Inget utsläpp av toalettavfall i Östersjön 
• Utbildning av våra medlemmar och informationsspridning till våra gäster. 

 
Miljöarbetet inom Sällskapet ska ske med stor öppenhet för nya metoder och ny forskning och NSS ska 
aktivt delta i olika miljöprojekt som t.ex. Skärgårdsstiftelsens Havstulpanvarning.  
 
Egenkontrollarbetet ska bygga på Svenska Båtunionens material för egenkontroller. Mottagning av avfall 
från båtar i hamnar ska följa SjöFs 2001:13. 
  



  
 

2 
 

 
Organisation 
Varje kommitté med ansvar för del av Sällskapets fastighet ska utse en miljöansvarig vars uppgift är att 
ansvara för att klubben följer klubbens miljöplan och sprider information inom kommitténs 
verksamhetsområde. 
Kommittéernas miljöansvariga bildar Sällskapets miljöarbetsgrupp. Ordförandeskapet i 
miljöarbetsgruppen växlar mellan ledamöterna för varje verksamhetsår. Ordförande i 
miljöarbetsgruppen verkar som Sällskapets miljöombud mot förbund och riksorganisation. 
Miljöarbetsgruppen ansvarar för att miljöplan och egenkontrollprogrammet inom respektive 
fastighetsområde följs och ansvarar mot styrelsen för arbetet. 
 
Ansvarsområden för kommittéerna 
Varvskommittén:  
Egenkontroller enligt kontrollplanen. 
Instruktioner och anvisningar för varvsområdet. 
Miljöstationen och hantering av farligt avfall. 
 
Hamnkommittén: 
Egenkontroller enligt kontrollplanen. 
Att mottagande av avfall från båtar i hamnen sker i enlighet med avfallshanteringsplanen. 
Information till gästande båtar om avfallshantering och Sällskapets miljöregler. 
 
Lacka kommittén: 
Egenkontroller enligt kontrollplanen. 
Att mottagande av hushållsavfall från båtar i Lackas hamn sker i enlighet med avfallshanteringsplanen. 
Information och anvisningar för toaletter och anvisningar för tömmande av toalettavfall från båtar. 
 
 
Utbildning/information 
Information om Sällskapets miljöarbete och miljöregler ska spridas till medlemmarna genom hemsida, 
skriftlig information och utbildningskvällar. 
Kommittéerna ansvarar för att regelverk och information sprids inom sitt verksamhetsområde. 
 
Tidsplan för Sällskapets miljöarbete 
Hösten/Vintern 2017 
Införande av miljöansvariga inom kommittéerna och skapande av NSS miljöarbetsgrupp. 
Inventering av båtar genom skriftlig enkät till medlemmarna i samband med höstupptagningen.  
Ev. erbjudande om TBT-screening med XRF-undersökning för båtar byggda före 1989. 
Informationskvällar om bottenfärger, miljöfrågor, mm. 
Upphandling av miljöblästring, information och erbjudande om bottensanering eller beslut om bygge av 
spolplatta. 
Årsmötesbeslut om ändringar i varvsordningen. 



  
 

3 
 

 
 
 
Våren 2018 
Avtal med kommunen om bottentvätt och/eller organiserade tvättkvällar för bottensanerade båtar 
Införande av egenkontroll för båtar på Sällskapets varv. 
 
Sommaren 2018 
Deltagande som provplats för Skärgårdsstiftelsens Havstulpanvarning. 
 
Hösten/Vintern 2018 
Förbud mot bottentvätt av båtar med biocidfärg på NSS varvsområde. 
Skapande av förutsättningar för blästring och sanering av båtar som är väderoberoende. 
Blästring och sanering av båtar eller bygge av spolplatta. 
Fortsatt inventering av båtar i samband med höstupptagning, utvärdering. 
Informations och utbildningskvällar. 
 
Våren 2019 
Miljöavgift för sommarplats för båt bottenmålad med biocidfärg.  
Obligatorisk egenkontroll av båtar på varvet. 
 
Sommaren 2019 
Organiserade tvättkvällar. 
Omålade båtar på trailer på nedre varvsplanen. 
Deltagande i Havstulpanvarningen 
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Avfallshantering 
På NSS varv tar vi mot följande avfall. 
Se även egenkontrolldokument samt journal för farligt avfall. 
 

Avfallstyp Omhändertas genom att:  Information till  
medlemmarna sker genom: 

Blybatterier Miljöstation, Hämtas av SRV Varvsordning  
Olja SRV  
Glykol SRV  
Färgrester SRV  
Oljefilter SRV  
Blandat brännbart SRV  
Metallavfall SRV  
   
   
   
   
   
   
   

 
I NSS hamnar tar vi mot följande avfall: 
Se även avfallshanteringsplanen. 
 

Avfallstyp 
 

Omhändertas genom att:  Information till  
medlemmarna sker genom: 

Från gästande båtar:  Hamnordning, skriftliga instruktioner 
Hushållsavfall SRV, Sopkärl 750 l På svenska, engelska och tyska. 
Glas Sopkärl  
Metall Sopkärl  
I övrigt med ovan angivet   
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På Lacka tar vi mot följande avfall: 
Se även avfallshanteringsplanen 

Avfallstyp Omhändertas genom att:  Information till  
medlemmarna sker genom: 

Hushållsavfall SRV, Sopbåt Anslag 
Toalettavfall Mulltoa Hänvisning för gästande båtar 
  till hamnen i Nynäshamn 
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AVFALLSHANTERINGSPLAN  
Enligt SjöFS 2001:13 
 
Nynäshamns Segelsällskap  
Plats: Fagerviken 
 
 
Ansvarig för avfallshanteringsplanen 
Namn:Jan Svensson     Funktion inom Nynäshamns SS:    
Telefon: 08-52012820     Ordförande hamnkommitté 
E-post:hamn@nhss.se 
 
Information om hamnen 
Antal hemmahörande båtar: ca 200 
Antal gästande båtar/år: ca 100 
Antal båtar med toalett ombord hemmahörande i hamnen: ca.70 st 
 

Avfallsslag Kg/år Kärlvolym Tömningsintervall Tas ej emot av 
NSS 

Hushållssopor    1 ggr/vecka  
Mat och 
komposterbart 

   X 

Glas   Avrop  
Olja   Avrop  
Oljehaltigt avfall, 
filter, mm. 

  Avrop  

Lösningsmedel   Avrop  
Frostskyddsmedel   Avrop  
Färgrester   Avrop  
Startbatterier, bly   Avrop  
El och elektronik   Avrop  
Lysrör   Avrop  
Glödlampor   Avrop  
Övrigt farligt avfall   Avrop  
Latrin   Avrop  
Övrigt   Avrop  

 
 
För mottagning av latrin hänvisas hamnens båtar till Nynäshamns kommuns tömningsstation i 
gästhamnen ca. 1 nm bort. 
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AVFALLSHANTERINGSPLAN  
Enligt SjöFS 2001:13 
 
Nynäshamns Segelsällskap  
Plats: Trehörningsviken 
 
 
Ansvarig för avfallshanteringsplanen 
Ordförande hamnkommitté 
E-post:info@nhss.se 
 
Information om hamnen 
Antal hemmahörande båtar: 400  
Antal gästande båtar/år: 0 
Antal båtar med toalett ombord hemmahörande i hamnen: ca 100 båtar 
 

Avfallsslag Var? Kg/år Kärlvolym Tömningsintervall Tas ej emot 
av NSS 

Hushållssopor Kärl vid 
Frejas 
holme 

   X 

Glas Kärl vid 
Frejas 
holme 

   X 

Farligt avfall ÅC    X 
Grovsopor ÅC    X 
Latrin Se nedan    X 

 
 
För tömning av latrin hänvisas hamnens båtar till Nynäshamns kommuns tömningsstation i gästhamnen 
ca. 0,5 nm bort. 
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AVFALLSHANTERINGSPLAN  
Enligt SjöFS 2001:13 
 
Nynäshamns Segelsällskap  
Plats: Lacka 
 
 
Ansvarig för avfallshanteringsplanen 
Ordförande, Lacka kommittén 
E-post: info@nhss.se 
 
Information om hamnen 
Antal gästande båtar/år: 100 båtar  
 

Avfallsslag Var? Kg/år Kärlvolym Tömningsintervall Tas ej emot 
Hushållssopor I kärl  10 st à 250 l 2 veckor  
Glas     X 
Farligt avfall     X 
Grovsopor     X 
Latrin     X 

 
 
Hamnens gäster hänvisas till toaletter i land. 
För mottagning av latrin hänvisas gästande båtar till Nynäshamns kommuns tömningsstation i 
gästhamnen ca. 4 nm bort. 
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Handlingsplan vid miljötillbud/olycka 
Rutiner för miljötillbud tas fram under hösten 2017 
På land 
 
I sjön 
 
Egenkontroller av verksamheten 
Egenkontroller av sällskapets verksamhet följer Svenska Båtunionens egenkontrollmaterial. Under 
hösten 2017 ska revision och omorganisering av arbetet ske i enlighet med tidplanen. 
 
 
 
 
Stefan Korell  
Ordförande Nynäshamns Segelsällskap 


