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Miljö- och Handlingsplan för Noretvikens Båtklubb (NBK) i Tyresö  

UPPDATERING SEDAN SENAST INLÄMNADE MILJÖRAPPORTEN 2020 Q1 

Inför 2021 har följande åtgärder genomförts samt planer, på förbättringar, upprättats: 

 En kontinuerlig uppföljning av miljöreglernas efterlevnad gjorts 

 

 En dialog med medlemmarna vid sjösättning resp upptagning samt arbetsdagar, angående 

vårt miljöarbete, har genomförts 

 

 En ombyggnad av vår miljöstation har påbörjats. Syftet är att den skall vara ännu mer 

lättillgänglig för medlemmarna samt för tömning och underhåll 

 

 En ny enkätundersökning kommer att genomföras under hösten 2021 

 

 Vid vårt årsmöte under mars 2021 kommer en redovisning av vårt miljöarbete att ske 

 

 När Transportstyrelsen rapport ”Skrovmålet” släpps kommer den, i en anpassad form för vår 

klubb, presenteras för våra medlemmar. Vi kommer även att undersöka vilka eventuella 

åtgärder som klubben och respektive medlem behöver genomföra. 

 

BAKGRUND 

Den verksamhet som bedrivs inom NBK ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Vårt miljöarbete 

samt en kontinuerlig dialog med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) ska verka för att 

detta mål uppnås och efterlevs. 

 

Miljöarbetet har flera syften: 

 Inventera potentiellt miljöskadlig verksamhet 

 Öka medlemmars miljömedvetenhet genom information om befintliga och kommande 

regelverk 

 Fungera som guide för miljöarbetet inom klubben 

 Sätta upp, och utveckla, regler för båtklubben med en målsättning om en minimal 

miljöpåverkan vid varje enskild verksamhet 

 

ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN 

 Miljöplanen ska göras väl känd för NBK’s medlemmar genom anslag vid båtklubben, på 

klubbens FB- och hemsida 

 Medlemmarna är skyldiga att följa NBK’s miljöregler enligt stadgar och medlemsregler 

 Miljöarbetet inom NBK ska ansluta sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett 

båtliv i balans med naturen. 

 Styrelsen ska företa miljöinspektioner i hamnen och på landområdet enligt Smohf’s önskemål 

 Medlemmar uppmanas att bidra till att land- och vattenmiljön i hamnen hålls ren genom att 

anmäla miljöproblem och miljörisker till klubbens miljöansvarige 

 Miljöplanen är ett levande dokument som ska följas upp och revideras årligen. I detta arbete 

ingår att göra riskanalys kring verksamheten samt rapportera om miljöarbetet inför årsmötet 

 En årlig enkät skickas ut till medlemmarna, som en uppföljning på individnivå 
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ANLÄGGNINGAR FÖR MILJÖARBETET 

Toaletter 

En toalett finns vid infarten i form av en Bajamaja via Sanifix AB, som också står för skötseln. 

Hyresperioden är april – oktober. 

Avfall - Miljöstationer 

 En stor, uppmärkt och försedd med lås, container för brännbart avfall, via Ragn-Sells 

 En, uppmärkt och försedd med lås, s.k. Kryocontainer för metallskrot och dropptorra 

behållare, via Ragn-Sells 

 Fyra sopkärl för hushållsavfall, via Tyresö Kommun 

 En miljöstation, försedd med absorberingsmedel, för spillolja och glykol 

 Underlag för tömning av ovanstående finns tillgängligt hos NBK 

Övrigt avfall 

 Batterier är båtägaren själv ansvarig för. Dessa ska lämnas vid godkänt inlämningsställe (t.ex. 

återvinningsstationen i Petterboda). 

 Förorenat slagvatten får inte pumpas ut på land eller i havet. Förekomst av olja i slagvatten 

kan förhindras med oljeabsorberingsmaterial i kölsvinet. Detta lämnas sedan på avsedd 

miljöstation 

 

UPPLÄGGNING AV BÅTAR 

Max 65 båtar förvaras vintertid på uppläggningsplanen vid klubben. Medlemmarna ansvarar för att 

överblivet material sorteras och slängs på avsedd plats. 

Höst- och vårarbete 

 Glykolspill vid konservering av motor skall samlas upp i för ändamålet lämplig behållare och 

lämnas på avsedd miljöstation 

 Endast tillåtna bottenfärger för området (enligt Kemikalieinspektionens godkännande) får 

användas. Uppföljning sker årligen via enkäten 

 Vid bottenskrapning och bottenmålning ska marken täckas och färgrester samlas upp och 

lämnas vid NBK’s respektive miljöstationer 

 Dropptorra behållare (t.ex färgburkar, rollerfat, lösningsmedelsflaskor etc), använda penslar 

och rollar m.m. ska lämnas i Kryocontainern 

 Inspektion och eventuella åtgärder på uppläggningsplan görs, efter sjösättningsperioden, av 

miljöansvarig och hamnkapten 

 

BOTTENTVÄTT 

Under båtsäsongen har NBK’s medlemmar möjlighet, att vid behov, bottentvätta båten på närliggande 

platser där en anläggning för bottentvätt finns etablerad. I dagsläget finns en tvätt på Trollbäckens 

Båtsällskap, Ängsudden i Vissvass. 

För att NBK, i framtiden, skall kunna införskaffa en godkänd tvättanläggning krävs det, förutom ett 

antal beslut avseende bl.a. miljön och en ändrad planlösning, ett långt arrendeavtal och ekonomiskt 

bidrag från Tyresö Kommun. 
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KONTAKTPERSONER 

Miljöansvarig:  Hamnkapten: 

Jan Flinckman   Carl Cederquist 

070-566 59 11   070-939 72 48 

jan.flinckman@noretviken.se  carl.cederquist@noretviken.se  

PLANERING OCH UPPFÖLJNING 

Styrelsen skall, i dialog med Smohf, löpande diskutera och utveckla rutiner och åtgärder för att svara 

upp mot de ökande miljökrav som ställs. 

 

Miljöredovisning vid båtklubbens årsmöte 

Under särskild punkt ska rapport om miljöarbetet lämnas och framtidsfrågor diskuteras vid NBK’s 

årsmöte. Vi ser gärna att en representant från Smohf deltar vid varje årsmöte i syfte att på ett 

sakkunnigt sätt framföra de krav som ställs och de eventuella åtgärder som behöver vidtagas från 

enskilda medlemmar och styrelsen. 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Som ett led i att identifiera misstänkta TBT-båtar (äldre, osanerade, byggda före 1989) genomförs 

fr.o.m. 2018 en årlig enkätundersökning av samtliga medlemmar i NBK. Den innehåller ett flertal 

kategorier båtägare. Allt från de som har sommar- och vinterplats i klubben till de som nyss sålt sin 

båt vilket sätter prägel på svarsfrekvens och resultat. Med en årlig undersökning kommer vi få ett bra 

underlag för vårt framtida miljöarbete avseende bottenfärger. 

Resultat 2018 

Antal tillfrågade Antal svar Ej svarat Svarsfrekvens 

168 135 33 80,4% 

    

Bottenmålade Ej bottenmålade   

99 35   

    

Fabrikat Typ Antal Godkänd t.o.m 

Biltema Antifouling BS 21 2023-09-11 

Hempel Mille Light Cooper 18 2020-12-31 

Hempel Hard Racing Cooper 6 2023-09-11 

International Cruiser One 22 2021-06-23 

International Fabi One 14 2021-06-23 

International Antifouling Baltic 1 2027-12-18 

International Trilux Hard Antifouling 2 2020-12-31 

International VC 17m Eco 1 ? 

LeFant Nautica Copper 2 2019-01-01 

SeaBoost OverDrive Eco 1 ? 

    

Övrigt Orsak Antal  

Vet ej Köpt båt och aldrig 

målat om 

11  
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Miljöregler för Noretvikens Båtklubb (NBK) 

Mål 

 Verksamheten ska förorsaka minimal miljöpåverkan och bedrivas i enlighet med Smohf krav 

 Klubbmedlemmar och gäster ska ta miljöhänsyn och följa klubbens regler 

 Medlemmar och gäster som upptäcker miljöproblem eller risker ska anmäla detta till klubbens 

styrelse 

Toaletter och latrin 

 Medlemmar och båtgäster hänvisas till torrtoalett vid infarten 

 Latrintömning av båtar får endast ske via däcksanslutning på anvisade tömningsstationer 

 I närområdet finns tre stycken: 

➢ Notholmen i Kalvfjärden 

➢ Dyviksudd i Vissvassfjärden 

➢ Trinntorps brygga i Erstaviken 

Sopor 

 Klubbmedlemmar kan lämna hushållssopor i anvisade sopkärl vid infarten. 

Miljöfarligt avfall 

 Farligt avfall lämnas vid Kryocontainern innanför bommen vid infarten 

 Oljespill ska snarast saneras. Oljehaltigt slagvatten får inte pumpas ut i hamnbassängen 

 Vid bottenskrapning och bottenmålning ska marken täckas och rester samlas upp och lämnas 

vid miljöstationen 

 Frostskyddsmedel får inte pumpas ut på marken utan ska omhändertas och lämnas vid 

miljöstationen 

 Batterier får ej lämnas vid klubben utan båtägaren ska själv ombesörja att dessa lämnas vid 

godkänt uppsamlingsställe t.ex. Petterboda återvinningsstation 

Grovsopor 

 Restprodukter av trä, metall, och plast från pallningar och båttäckningar ska kastas i 

containern 

Bottenfärger och kemikalier 

 Endast tillåtna bottenfärger för området får användas 

 Medlemmarna skall rapportera till styrelsens miljöansvarige vilken eventuell bottenfärg som 

används 

 Klubben är skyldig att till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund rapportera hur många 

som målar sina bottnar och hur många som inte gör det 

 Icke godkända tvättmedel får inte användas. 

Bränsle och smörjmedel 

 Vid tankning ska försiktighet iakttas för att undvika spill och brand. 

Buller 

 Vattenskoter ska framföras i hamnområdet i laglig fart och så att buller och andra störningar 

undviks.  
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