
    MILJÖPOLICY 



Syfte och Mål 
 

Söderhamns Motorsällskap (SMS) är en ideell förening med må-
let att verka för ett gott båtliv i närliggande och andra områden 
som besöks inom Svenska farvatten. Vi har vår verksamhet vid 
uppläggningsplatsen i Söderhamn och på ön Enskärsoren 
(ORN) i Söderhamns skärgård 
 

För att verka för en hållbar miljö och skapa förutsättningar för en 
långsiktig och framgångsrik verksamhet, bör klubben verka utef-
ter uppsatt miljöplan. Denna miljöplan/policy skall granskas av 
styrelsen årligen och uppdateras utefter de miljökrav som ställs 
av Svenska miljöorgan (läs Miljöbalken) samt kommunens Miljö-
kontor. 
 

Söderhamns Motorsällskap och dess medlemmar ska därför ef-
terleva följande grundläggande punkter: 

• Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåver-
kan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt 
sätt i vårt båtnyttjande, främst genom att följa de miljöregler 
och avfallsplan som klubben tagit fram för att följa gällande 
miljölagstiftning. 

• Att efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternati-
ven vid underhållsarbeten av båt, vid transport och omhän-
dertagande av avfall. 

• Sprida information om policys och regler som gäller för 
klubben och därmed få genomslag för SMS ambitioner av-
seende miljöförbättringar. 

•  
 

Som medlem i SMS förbinder man sig att följa den miljö-
policy som styrelsen och miljökommittén utarbetat samt till-
hörande miljöregler.  

 



Miljöregler och avfallsplan  
 

Miljöreglerna har som mål att minska medlemmarnas miljöpå-
verkan vid nyttjande av båt och underhållsarbeten. Miljöregler-
na ska följas av alla medlemmar och är en del av båtklubbens 
miljöpolicy.   

 
Miljöregler 

• Att så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter 
att de bästa miljövänliga alternativen för exempelvis oljor 
och bränsle används. För bottenfärger gäller färger som 
är tillåtna för vårt kustområde norr om Örskär. 

• Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på mar-
ken eller vattnet. Uppsamling och tömning ska därför gö-
ras i avsedda kärl på uppsatt miljöstation. Miljöstationen 
finns vid kranen/ rampen i hamnområdet.  

• Bottentvätt skall utföras på den spolplatta som finns inom 
området och utföres lämpligtvis vid båtupptag.  

• Vid bortskrapning av bottenfärg skall underliggande mark 
skyddas med presenning och uppsamlade färgrester ska 
lämnas in som miljöfarligt avfall på miljöstation. 

• Vid vinterförvaring skall förebyggande åtgärder vidtas för 
att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill 
från motor och växelhus. 

Miljöbod finns för miljöfarligt avfall.  Båtbottentvätt får endast ske  

på spolplattan 



Avfallsplan 
 

• Allt avfall efter reparations/ underhållsarbete ska av re-
spektive båtägare källsorteras och lämnas på klubbens  
miljöstation eller kommunens miljöstation. 

• Alla hushållssopor som uppstår under användandet av  
båten kastas i avsedda soptunnor eller kastas i egen  
soptunna hemma. 

• Medlemmar ansvarar för att hålla snyggt och rent vid såväl 
uppställningsplats eller egen brygg plats för att inte närmil-
jön ska skräpas ner. 

• Tömning av toalettavfall inom svenska farvatten är förbju-
det, därför ska sugtömning ske på avsedda tömningsstat-
ioner. Närmsta tömningsstation finns på SMS hamnom-
råde. 

 

Exempel miljöstationer: Långtå återvinning, Söderhamn. 
 

Toatömning i närområdet: SMS hamnområde, Gästhamnen i 
Söderhamn, Sandarne Båtklubb. 
 

Bottentvätt maskinell: Sandarne Båtklubb. 
 
Söderhamn 2017-11-08 

Styrelsen för Söderhamns Motorsällskap 

SMS Septitömningsanläggning vid 

hemmahamnen i Söderhamn, här 

finns också färskvatten. 


