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Följande har hänt sedan 2009:
2009-11-09 Nacka kommun skrivelse M2009-00834 till SSG ”Vad gör ni för ett hållbart båtliv?”
2010-02-18 SSG besvarar ställda frågor. I svaren kommenteras bl a spolplatta, båttvätt och
mottagningsanordning för toalettavfall.
2010-09-24 Nacka kommun uppföljning och råd om förbättringar i skrivelse M2009-000834. Följande
råd lämnades:
1.
2.
3.
4.

Anordna spolplatta och rening av spolplatta
Samla upp slipdamm och skraprester och ta omhand som farligt avfall
Sprid information om alternativ till målning
Ordna mottagning för toalettavfall

2012-05-25 Nacka kommuns miljöenhet, Eva Dahlbäck, genomför miljöinspektion av SSG hamn.
2012-08-24 Nacka kommun Delegationsbeslut M2009-000834 & 606 MSN ”Föreläggande om
åtgärder och tillsynsavgift”. Föreläggandet avser:
1. Lagring av kemiska produkter skall ske inom invallade ytor som är täta och beständiga mot de
produkter som lagras. Invallningen skall rymma det största kärlets volym plus 10% av
summan av övriga behållares volymer.
Av inspektionsprotokollet framgår att det är motorbod och klubbhus (eg. verkstad) som avses.
Av skrivelsen framgår (Pkt. Bakgrund) hur SSG har hanterat Nacka kommuns råd om förbättringar
ovan:
1. Inriktning mot giftfria bottenfärger och manuell borstning av botten vid brygga.
2. Ingår i klubbens miljöregler
3. Ingår i klubbens miljöregler
4. Toalettavfall tas omhand tillsammans med övriga båtklubbar i Svindersviken
2012-09-07 SSG redovisar plan för invallningsåtgärder till Nacka kommun.
2012-11-27 SSG redovisar genomförda invallningsåtgärder till Nacka kommun. Fotografier biläggs.
2013-02-20 Nacka kommun båtseminarium
2013 -03-12 Nacka kommun mail till båtklubbarna med inriktning av fortsatt arbete
2013-03-15 SSG mail till Nacka kommun avseende två utestående frågor - hantering av toalettavfall
och bottenfärger.
2013-04-03 SSG mail till Nacka kommun med utkast till inriktning för rengöring av båtbottnar

2013-04-12 Nacka kommun svarar att dokumentet kan införas i SSG miljöpolicy i befintlig form. SSG
medlemmar antar inriktningen på medlemsmöte.
2013-04-22 Nacka kommun mail till båtklubbarna avseende tillsyn och uppföljning
2013- 04-26 SSG redovisning om avfallshantering, kemikaliehantering, miljöpolicy, miljöregler,
hantering av toalettavfall och bottenfärger.
2013-05-02 SSG ansökan om strandskyddsdispens till Nacka kommun för flytbryggor för bottentvätt.
2013-05- SSG avser revidera 2012 års miljödokument
2013-06-14 Nacka kommun, Anna Engström, tillsynsbesök i SSG. Inga förelägganden.
2013-05 --08 Byggnation av bottentvätt
2013-12-16 SSG deltar i NFBK miljögrupp
2014-01-20 Nacka kommun föreläggande avseende hantering av bottnar med biocidfärg,
kemikalieförteckning samt hantering av slip- och skraprester
2014-02- Revidering av 2013 års miljödokument. Prel. Miljödeklaration av båtbottnar.
2014-02-13 SSG svar på Nacka kommuns föreläggande. SSG har genomfört samtliga åtgärder i
enlighet med Nacka kommun förelägganden.
2014-02-19 Nacka kommun svar(mail). SSG har uppfyllt alla de punkter som man arbetar för i Nacka
kommun.
2015 och 2016 SSG miljödokument har reviderats under första kvartalet. Innan SSG styrelse
fastställer de reviderade miljödokumenten har dessa skickats till Nacka miljöenhet för synpunkter.
2015 och 2016 har kommunen inte haft några anmärkningar på SSG miljödokument. SSG har
informerat om användningen av tvättbryggorna. En dialog har förts om användandet av
våtdammsugare. Kommunen är positiv till denna lösning av slipning av bottenfärger, såväl giftiga som
giftfria.
Användandet av våtdammsugare har gett positiva erfarenheter. De valda dammsugarna är behändiga
att använda och tar han om allt slipdamm. Ett antal våtdammsugare med engångsfilter har anskaffats
sedan 2017. Användningen regleras i Miljöregler SSG, som ingår i Miljöpolicy Segel Sällskapet
Gäddviken.

