
  

 
 

 
 

 
Miljöplan för Lidingö Segelsällskap 

 
 
  
Verksamhets- 
utövare: 

Lidingö Segelsällskap 
Ekebovägen 4 

Orgnr: 813600-0331 
Besöksadress: Ekebovägen 4 

 181 41 Lidingö 
e-post: 
info@lidingosegelsallskap.se 

181 41 Lidingö 

 

Kontakt- 
personer: 

 
 
Anders Lefrell, ordförande 

 
 
Magnus Roslund, miljöansvarig 

 Tel: 070-418 07 99 
e-post:  
ordforande@lidingosegelsallskap.se 
 
 
 
 
 
 
 

Tel: 073-598 26 30 
e-post: 
miljobas@lidingosegelsallskap.se 
   

 
Sällskapets verksamhet ska bedrivas miljömedvetet och i linje med Lidingö Stads och Lidingö 
Båtförbunds riktlinjer för miljöfrågor. Miljöplanen är grunden för Sällskapet avseende miljöaspekter på 
verksamheten. 

 
Miljöplanen har som uppgift 

• att vägleda styrelse och funktionärer för att beakta tillämpliga regler inom miljöområdet och minimera 
negativ miljöpåverkan i Sällskapets verksamhet. 

• att informera och öka medlemmars och hamngästers kunskap och efterlevnad av miljöreglerna 

• att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön 

• att ställa upp grundläggande regler om hantering av miljörelaterade frågor med verksamheten inom 
Sällskapets område 

 
 
Övergripande plan för att uppnå miljömålen 

• Miljöplanen görs väl känd för Sällskapets medlemmar och gäster genom anslag på Sällskapets 
område och webbplats samt genom utskick till medlemmarna och information på klubbmöten. 

• Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i Sällskapets förutsätter att 
medlemmen följer Sällskapets miljöregler. 

• Hamnvakternas Instruktion utvidgas, att även omfatta daglig miljötillsyn av Sällskapets område. 

• Sällskapets miljöansvarige gör årliga miljöinspektioner på Sällskapets område. 

• Medlemmar uppmanas att bidra till att land- och vattenmiljön inom Sällskapets område hålls ren och 
anmäla miljörisker till Sällskapets miljöansvarige, miljöbasen. 
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• Miljöplanen är ett levande dokument som följs upp och revideras vid Sällskapets årliga 
planeringsmöte. I detta arbete ingår att analysera risker för negativ miljöpåverkan och att rapportera 
om miljöarbetet vid årsmötet. 

• Miljöarbetet inom klubben ska bedrivas med utgångspunkt i Lidingö Stads miljöplan och Lidingö 
Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med naturen. 

  

Ansvarsfördelning 
Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i Sällskapet förutsätter att klubbens  
miljöregler följs. 

Styrelsen skall göra miljöplanen väl känd för medlemmarna och funktionärer samt anvisa  
miljöanpassade metoder för medlemmarnas verksamhet inom klubben. 

Driften skall säkerställa att goda förutsättningar finns att utveckla och bedriva miljömässigt  
hållbar verksamhet. 

 

Egenkontroll 

Ansvarig: 
Miljöansvarig  e-post: miljobas@lidingosegelsallskap.se tel: 073-598 26 30 
 
Övriga i Sällskapets styrelse direkt involverade i miljöarbetet: 
Intendent e-post: intendent@lidingosegelsallskap.se  tel: 070-773 39 36 
 
Hamnvakter 
Under båtsäsongen övervakas hamn- och varvsområdet av Sällskapets egna medlemmar. I vakt-
instruktionen ingår att kontrollera att inget bränsle- eller oljeläckage förekommer, varken på land eller i 
sjön. 
 

 
 

Tidplan för långsiktiga miljöåtgärder 
 
Delmål 2016 

• Förbud mot bottentvätt med högtryck på Sällskapets varvsplan av båtar med antifoulingfärg (färg 
som förhindrar beväxning). Dessa båtar hänvisas till varv med spolplatta för bottentvätt. 

• Huvuddelen av medlemmarna använder borsttvätt vilket endast är tillåtet för båtar med hård 
antifoulingfärg och skrovrena båtar.  

• Miljöreglerna är väl kända och följs av medlemmarna. 

• Miljöplanen utvärderas och ses över genom samråd. 
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Delmål 2017 

• Huvuddelen av medlemmarna har övergått till miljövänliga alternativ till bottenmålning. 
Tvätt i anläggning med bortstvätt i sjön är inte tillåten för båtar med antifoulingfärg enligt Lidingö 
stads regelverk. 

• Båtar målade med antifoulingfärg hänvisas till varv med spolplatta för högtryckstvätt. 

• Miljöplanen utvärderas och ses över genom samråd. 
 
Delmål 2018 

• Förbud mot bottentvätt med högtryck på Sällskapets varvsplan av båtar med antifoulingfärg Dessa 
båtar hänvisas till varv med spolplatta för bottentvätt. 

• Tvätt i anläggning med bortstvätt i sjön är inte tillåten för båtar med antifoulingfärg enligt Lidingö 
stads regelverk. 

 

Miljöregler för Lidingö Segelsällskap 
Medlemmar i Lidingö Segelsällskap och besökare är skyldiga att följa dessa 
miljöregler samt att minimera negativ miljöpåverkan av sin verksamhet på LSS. 

Avfallshantering 

Inom hamnområdet finns avfallshantering för hushållssopor, brännbara vätskor, oljor, 
glykol, färgrester, oljefilter och absorbtionsmaterial. 

För hushållssopor finns sopcontainer och för miljöfarligt avfall finns en miljöbod.  

Observera att batterier och el-avfall är medlemmens eget ansvar att transportera till lämplig 
återvinningsstation, t ex SÖRABs anläggning i Stockby. 
 
Motorkonservering 

Glykol och övriga konserveringsvätskor är mycket miljöfarliga produkter som EJ får släppas ut på 
marken eller i sjön.  

Före sjösättning skall glykol efter vinterkonserveringen vara tömd, uppsamlad och därefter tömd i miljö-
bodens tunna märkt "Glykol". 

LSS förordar användning av propylenglykol som är ett miljövänligt alternativ. 
 
Slipning av bottenfärg 

Slipning av bottenfärg får endast göras med en slipmaskin som är kopplad till en för ändamålet 
godkänd yrkes/filter dammsugare för att minimera risken att slipdammet sprids. Slipavfallet ska lämnas 
som miljöfarligt avfall till en miljöstation.  

Våtslipning av bottenfärg är EJ tillåtet. 

För borttagning av bottenfärg förordar LSS att anlita ett professionellt företag för miljösäker 
blästring/slipning av båtbotten på en av LSS anvisad plats. 
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Båtbottentvätt 
LSS målsättning är att medlemmarna på sikt ska använda sig av giftfria alternativ till att bottenmåla 
sina båtar. I huvudsak förordar vi tvättning i borsttvätt, skrovskyddsdukar eller tvätt över spolplatta.  

Högtryckstvättning av båtar målade med antifoulingfärg (färg som förhindrar beväxning) är EJ tillåtet.  

Skrovrena båtar och båtar målade med hårda färger som inte är antifoulingfärg får tvättas på 
varvsområdet och i borsttvätten.  

Båtar målade med hårda antifoulingfärger får t o m 2017 tvättas i borsttvätten. Därefter är det inte 
tillåtet.  

Om man av någon anledning ät tvungen att tvätta sin botten på annat sätt måste medlemmen uppsöka 
hamn/varv som kan tvätta båten över en spolplatta med efterföljande rening av tvättvattnet. 
 
Bränsle/Olje-läckage 
LSS uppmanar medlemmarna att använda lämplig absorbtionsutrustning i kölsvin/motorrum för att 
hindra miljöfarliga vätskor/oljor att följa med eventuellt slagvatten ut i sjön. Absorbtionsutrustningen 
sorteras till för ändamålet avsett kärl i miljöboden. 

Skulle bränsle eller oljeläckage förekomma / misstänkas på land eller i vattnet ska alltid 
räddningstjänsten larmas på telefon 112. I samråd med räddningstjänsten bestäms om brandkår, 
sjöräddning eller kustbevakning bör tillkallas. Därefter skall miljöansvarig underrättas och klubbens 
egna absorbtionsutrustning skall läggas ut på berört område.  Absorbenter finns i anslutning till LSS 
miljöbod i gult kärl. 
 
Hushållssopor 
Läggs i den blå SITA containern på varvsområdet.  Containern töms regelbundet eller på begäran. 
Meddela LSS miljöbas om du upptäcker att den behöver tömmas. Lämna aldrig sopor utanför en full 
container.   

  
 Miljöfarligt avfall 

Miljöfarligt avfall är t.ex. spillolja, oljefilter, glykol, lösningsmedel och färgrester och måste enligt 
gällande lagstiftning och Sällskapets miljöregler hanteras särskilt och lämnas i miljöboden som 
finns inom hamnområdet.  

Batterier och el-avfall är medlemmens eget ansvar att transportera till lämplig återvinningsstation, t ex 
SÖRABs anläggning i Stockby. 
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Larmlista vid olycksfall/tillbud 
 
 

 
Larmlistan är placerad i klubbhuset, på anslagstavla vid slipboden samt vid anslagstavlan vid 
långbryggan. 

 
Uppgifterna i larmlistan används vid större driftstörning, utsläpp, olycka och vid risk för 
omgivningspåverkan och att räddningstjänsten alltid skall larmas på 112. 

 
 
 
 
 
 

Brand/olycka med personskada 
1 Rädda Personer i fara  
2 Larma Brandkår 

Ambulans 
112 

3 Begränsa Materiella skador  
4 Informera Styrelsen Anders Lefrell, ordförande 

Torkel Florman, intendent 
070 - 418 07 99 
070 – 773 39 36 

 

 
 
 
 

Utsläpp av miljöfarligt ämne 
1 Rädda Personer i fara  
2 Larma Brandkår 

Kustbevakningen 
112 

3 Begränsa Miljöpåverkan   Använd 
 4 Informera Styrelsen Anders Lefrell, ordförande 

Magnus Roslund, miljöbas 
070 - 418 07 99 
073 - 598 26 30 

5 Informera Lidingö Stad Tekniska förvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

08-731 33 03 
08-731 33 22 

 
 
 
 

Lidingö Segelsällskap 
Adress Ekebovägen 4 

181 41 Lidingö 
Telefonnummer till klubbhuset 08-765 95 41 
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