


Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning
Samhället förväntar sig att alla som bedriver verksamheter som kan 
att påverka miljön både känner till hur verksamheten riskerar att 
påverka miljön och själv genomför skäliga åtgärder 

Vilket är den röda tråden i Miljöbalken! 
- Miljöbalkens 2 kap. – miljöbalkens tio budord. j p j

- Kunskap, Försiktighetsprincipen, Produktval, Hushållning; Skäligt

- Riktar sig till alla verksamheter oberoende av driftsform g

- Verksamhetsutövaren visar att miljöbalken beaktas genom …

- Egenkontroll: Kunskap, systematiskt arbete, skäliga åtgärder.  g p, y , g g

- Myndigheter kontrollerar genom tillsyn – tar ut avgift!

Miljömålen är ett underlag för att bedöma vilka åtgärder som behövs



Miljöplan 2009-2012
Tre huvudområden … 
- Övergripande frågor. 
- Service och administrationService och administration. 
- Golfbanan. 

För varje område redovisas …j
- Hur verksamhet kan påverka miljön. 
- Vilka åtgärder som behövs. 
- Miljömål för Säters golfklubb till 2030.Miljömål för Säters golfklubb till 2030. 

För varje miljömål redovisas …
- Åtgärder som redan är påbörjade/genomförda (ca 30 st). 
- Åtgärder som planeras att påbörjas till 2012 (ca 30 st).



Miljöpolicy
Säters GK kommer att …
- bedriva ett långsiktigt miljöarbete baserat på en miljöplan med g g j p j p
mål, åtgärder och uppföljning, 

- beakta varor och tjänsters miljöpåverkan - ”från produktion till
återvinning”, vid alla inköp,

- kommunicera miljöarbetet till gäster och allmänhet via bland
annat vår hemsida samtannat vår hemsida samt. 

- informera och utbilda medlemmar, förtroendevalda och  
anställda så vi alla har kunskap och insikt i hur golfen kanp g
påverka miljön samt behovet av åtgärder för att klara våra
miljömål. 



Övergripande frågor
Mål: Årlig uppföljning av mål/åtgärder   

- Utveckling av klubbens uppföljningssystem – egenkontrollg pp j g y g

Mål: Mål/åtgärder är förankrat hos klubbens medlemmar. 
- Hemsidan, ”Stroke Saver”, årsmöten, banvandringar

Mål: Styrelse  o personal beaktar miljöplanens mål/åtgärder   
- Information/utbildning med mål och åtgärder, banvandring 

Mål: Miljöarbetet stärker klubbens marknadsposition
- Hemsida, anslagstavlan, terminal, broschyr i A5-format



Service och administration
Mål: Fossilfria transporter till golfbanan.     

- Planera för installation av laddstolpar för elfordon p

Mål: Energibehovet halveras till 2050.
- Energibesiktning samt långsiktigt åtgärdsprogram 

Mål: Mindre avfall och sortering för återvinning. 
- Förbättrad källsortering. 

Mål: Minimera uppkomst av miljöfarligt avfall. 
- Val av produkter vid inköp. 

Mål: Digital information och kommunikation
- Telefonmöten används när så är lämpligt. 



Golfbanan
Mål: Förnybara drivmedel. 

- Maskiner med förnybara drivmedel/låg energiförbrukning.y g g g

Mål: Inga hälso- och miljöfarliga utsläpp.
- Maskiner med låga utsläpp.

Mål: Mindre urlakning av näringsämnen än från jordbruk 
- Behovsanpassad gödsling, åtgärdsplan för avvattning.  

Mål: Kemiska bekämpningsmedel behöver inte användas. 
- Dressning, luftning, vårtäckning, slipning, blåsmaskin

Bi l i k b kä i d l kb h dli- Biologiska svampbekämpningsmedel, punkbehandling 

Mål: Skötsel av naturmarker för naturupplevelser   
- Utvecklad skötsel av områdets kulturmiljövärden.
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Erfarenheter 
Att ta fram en miljöplan/miljöprogram 
- Struktur? Goda exempel? 

Ambitionsnivå beakta miljöbalkens krav på egenkontroll- Ambitionsnivå – beakta miljöbalkens krav på egenkontroll.
- Vem har tid? Kunskap? Vilja? 
- Svårt att få in andra aspekter än själva banskötseln. 
- Prioritering; Bekämpningsmedel, Näringsämnen, Energi …

Genomförande
- Uppföljning och utvärdering är viktigare än själva planen!
- Börja med att dokumentera befintlig verksamhet? Strukturerat!
- Insikt och förhållningssätt viktigt – ”Försiktighetsprincipen”Insikt och förhållningssätt viktigt Försiktighetsprincipen . 
- Många små steg ger resultat till 2030! 
- Prioritera någon åtgärd varje år.
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