Klubbens miljöplan, miljöarbete samt miljöregler

Miljöplanen innehåller:
• Miljöpolicy
• Miljöregler
• Avfallsplan
• Handlingsplan vid miljöolycka

Miljöpolicy
Nynäshamns Motorbåtsklubbs( NMK ) ändamål är att verka för
samarbete och trevnad, ökad sjösäkerhet samt tillvarata båtägarens
intresse rörande bl.a. hamnar och uppläggningsplatser.
För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik
verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella
miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att
minimera denna belastning av miljön.
Nynäshamns Motorbåtsklubb och dess medlemmar skall:

• Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av
vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt vid
nyttjande av våra båtar, och framför allt genom att följa
gällande miljölagstiftning, miljöregler och andra regler som
klubben utfärdat. (Varv, hamn och regler för klubbholmen )
• Sträva efter att senast år 2023 få alla medlemmars båtbottnar
fria från miljöskadliga ämnen som t. ex. koppar, zink, irgarol
eller TBT.
• Sprida information om klubbens miljöpolicy och miljöregler för
att NMK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande
åtgärder ska få genomslag.
• Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är
miljömässigt motiverad.
• Via klubbens hemsida skapa ett forum där medlemmarna delar
sina erfarenheter och kunskap för en bättre miljö.
• NMK:s miljöpolicy skall årligen granskas av styrelsen och dateras
upp vid behov. Som medlem i klubben förbinder man sig att
följa denna miljöpolicy samt tillhörande regelverk och andra
regler som klubben utfärdat.

Avgränsning
NMK:s miljöpolicy och miljöregler syftar till att värna om den känsliga
naturmiljön inom de mark- och vattenområden som klubben
disponerar.
Klubben arrenderar mark för uppläggning av medlemmarnas båtar
(Varvet ) samt mark där klubben har sina båtar förtöjda under
sommaren ( Hamnen ).
Klubben äger en fastighet Yxlö 3:1 på en ö ( Herrö ) i Nynäshamns
norra skärgård. Farbar väg till fastigheten, el, vatten och kommunal
sophämtning saknas.
Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även till att
omfatta övriga vattenområden i Mälaren och Stockholms skärgård.

Miljöregler
Nynäshamns motorbåtsklubb och dess medlemmar skall:
• Använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll och
drift av båten. Endast bottenfärger godkända av myndigheter
får användas. Information om bottenfärger finns på
kemikalieinspektionens hemsida. http:www.kemi.se/
• Uppmanas att använda båtbottentvätt av skrovet under
säsongen, istället för att använda växthämmande bottenfärger.
• Uppmanas att använda bottenduk.
Klubben har provat bottenduk på en båt under en hel säsong
och resultatet har varit till stor belåtenhet. Inga snäckor eller
växter har fastnat på skrovet under provperioden.
• Undvika tomgångskörning och se till att serva motorn
regelbundet vilket bidrar till att hålla nere
bränsleförbrukningen. Välj olja av hög kvalitet.
• Vid bortskrapning av bottenfärg skydda underliggande mark
med presenning eller annat ogenomträngligt material och
uppsamlade färgrester tas tillvara som miljöfarligt avfall och
lämnas till återvinningscentralen. ( SRV ).
• Ha slipmaskinen kopplad till dammsugare och slipresterna skall
samlas upp som miljöfarligt avfall och lämnas till
återvinningscentralen. ( SRV ) Våtslipning Ej Tillåten.
• Verka för att Glykol, spillolja och bensin/diesel ej tömmes på
marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning skall
göras på återvinningscentralen. ( SRV )
• Inte använda starka och giftiga rengöringsmedel.
• Vid vinterförvaring av båten förebygga åtgärder för att skydda
marken från eventuella bränsle- och oljespill.
• Tömma båtarna på brandfarliga vätskor under vinterförvaring.

• Verka för en bra och miljövänlig sophantering.
• Verka för att miljöreglerna och andra regler som klubben tagit
fram följs och vara en del av klubbens miljöpolicy.

Avfallsplan
NMK har inga uppsamlingsplatser för hushållssopor eller miljöfarligt
avfall från hamnen, varvet eller på klubbholmen utan ansvaret ligger
på klubbmedlemmen att ta hand om, källsortera och lämna sopor
och miljöfarligt avfall till närmaste återvinningscentral. ( SRV )
Således skall:

• Alla hushållssopor och miljöfarligt avfall av respektive båtägare
källsorteras och lämnas till en återvinningscentral. ( SRV ).
• Båtägare hålla allmänt snyggt och rent vid såväl
uppläggningsplatsen, bryggplatsen samt på klubbholmen för att
inte försämra miljön.
• Undvika tömning av toalettavfall i vattnet. Utnyttja sugtömning
på mottagningsställen. Ingen tömning av toalettavfall får ske i
vattnet fr.o.m. 1 april 2015
• Vi se till att latrintömning på klubbholmen sker på särskild
anordnad komposteringsplats.

Handlingsplan vid miljöolycka
PÅ LAND:

• Skydda marken, exempelvis med presenning eller annat
ogenomträngligt material, så att den miljöfarliga vätskan inte
tränger ner i marken.
• Sug upp vätskan med Absol som finns i boden på varvet.
• Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som
miljöfarligt avfall och lämnas till återvinningscentralen. ( SRV )
• Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige.
• Vid större utsläpp ring 112 och uppge mängd av det som
kommit ut.
• Stanna och invänta Brandkåren eller Kommunens personal.
•
I SJÖN:

• Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa utsläppet
• Vid större utsläpp ring 112 och uppge mängd av det som släpps
ut.
• Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige.
• Stanna och invänta Brandkåren eller Kommunens personal.

Klubbens egna regler och bestämmelser
• Klubbens stadgar finns på klubbens hemsida. ( Stadgar)
• Bestämmelser beträffande hamnen finns på klubbens
hemsida.(Hamnen)
• Bestämmelser beträffande varvet finns på klubbens
hemsida. ( Varvet)
• Bestämmelser beträffande klubbholmen finns på klubbens
hemsida. ( Herrö)

Konsekvenser av brott mot miljöregler
och bestämmelser

Medlemmar som första gången bryter mot miljöregler eller bestämmelser får av styrelsen
uppmaning om rättelse, tillsammans med en varning om att fortsatta brott mot miljöregler
eller bestämmelser kan leda till uteslutning. Vid upprepade brott mot miljöregler eller
bestämmelser skall medlemmen uteslutas.
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