Torshälla 2019-10-24
Miljö- och räddningstjänstförv
Miljökontoret
Att. Veerle Vantomme
631 86 Eskilstuna

Åtgärder gjorda efter tillsynsbesök – Torshälla segelsällskap
Ärendenummer – MMM-MRN.2019.2179
Torshälla segelsällskap har tagit del av ”Rapport från tillsynsbesök vid Torshälla Segelsällskap
Båtslip” , daterad 2019-06-28 med ärendenummer MMM-MRN.2019.2179.
Vid tillsynen den 20 maj 2019 finns ett antal brister angivna vilka skall redovisas med
genomförda åtgärder och upprättad dokumentation.
De brister som behöver åtgärdas är
•
•
•

Utfasning biocidfärger och biocidfria metoder
Förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall
Latrinavfall

Dessa åtgärder genomför Torshälla Segelsällskap:
1. Utfasning biocidfärger och biocidfria metoder
a) I bifogat dokument ”Utfasningsplan för biocidfärger på båtbottnar” finns
angiven tidplan för utfasning av förbjudna biocidfärger i prioriteringsordning.
b) I bifogat dokument ”Regler och rekommendationer vid sanering av bottenfärg”
finns angivet hur en säker borttagning av biocidfärg skall göras på föreningens
båtslip.
c) I bifogat dokument ”Utfasningsplan för biocidfärger på båtbottnar” finns angivet
en rutin för hur föreningen skall säkerställa att inga biocidfärger används. Detta
finns också upptaget i bifogade ”Miljöregler”
2. Förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall
I bifogade ”Miljöregler” framgår de krav föreningen ställer på hantering av kemikalier
och farligt avfall

3. Latrinavfall
Torshälla Segelsällskap bedömer att av samtliga båtar har ca 180 st fast installerad
toalett, portapotti eller annan lös behållare.
Till denna redovisning bifogas de dokument som ovan angivits och de dokument som i övrigt
är relevanta.
Här skall dock poängteras att samtliga dokument är nya eller revidering av tidigare
dokument. I vår förening, vilken är en ideell förening, har inte styrelsen rätten att själv
besluta och anta denna typ av dokument. Föreningen har inför denna redovisning ännu inte
hunnit ha ett beslutande föreningsmöte, så dessa dokument kommer att antas vid
föreningens årsmöte i februari 2020. Till dess gäller dokumenten interimt enligt
styrelsebeslut den 22 oktober 2019.
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Utfasningsplan för biocidfärger på båtbottnar
Stockholms stads rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på
båtskrov
Bestämning av renn, koppar, zink och bly på båtbottnar – Torshälla
Segelsällskap
Regler och rekommendationer vid sanering av bottenfärg
Miljömål
Miljöregler

