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Allmänt om Golfklubben: 
Trummenäs Golfklubb bildades 1989 och invigde sin 9-håls korthålsbana 1990. 1992 
var 18-hålsbanan klar för spel. På Trummenäs Golfklubb har du alltid nära till havet 
oavsett vilket hål du är på. 
Havet är nämligen synligt från alla hålen på 18-hålsbanan. 
Genom klubbens geografiska läge – i skärgården – medges spel i stort sett året runt. 
Skärgårdsmiljön påverkar också banan – sällan regn och ofta sol och vind. 

 
Verksamhetsbeskrivning: 

Trummenäs Golfklubb är en ideell förening och har runt 1200 medlemmar. Klubben 
leds av en styrelse med ett antal kommittéer, kansli, banchef, klubbchef, pro, shop, 
drivingrange och restaurang. 
Målet är att bedriva en för en golfanläggning fullskalig verksamhet med 
förtroendevalda och anställda i samverkan. 
Målsättningen är också att fortsätta utvecklas och kunna erbjuda en bana och 
anläggning som dagens golfare kräver.  

 
Organisation och personal: 

Trummenäs Golfklubb har en klubbchef och en banchef anställda, vars uppgifter är 
att effektuera de beslut som styrelsen fattar och ansvara för den dagliga operativa 
driften. På kansliet finns en kanslist med 50 % arbetstid och en receptionist som är 
anställd av P & B golf.  
Klubben har 2 stycken tränare varav en är anställd av klubben på 100 % hela året 
och den andra har en anställning genom P & B golf på 50 % hela året. 
Trummenäs Golfklubb har två heltidsanställda banarbetare samt 2 stycken på 80 %, 
2 stycken på 60 %, 1 på 50 % och 2 stycken sommarjobbare.  

 
Anläggning:  

Byggnader: 
Klubben äger klubbhuset med kansli, restaurang och shop, maskinhallar samt 
drivingerange med studio. 

 
Banor: 

Det finns 2 banor på Trummenäs Golfklubb, dels en 18-håls park / seaside bana, dels 
en 9-håls korthålsbana. Korthålsbanan är en så kallad ”pay and play” bana, där får 
man spela utan krav på grönt kort. 

 
Restaurang: 

Restaurangen arrenderas ut till en krögare, som bedriver verksamheten i eget företag 
i bolagsform. 

 
Golfshop: 

Golfshopen arrenderas ut till ett företag som bedriver verksamhet i bolagsform med 
hjälp av klubbens tränare. 

 

 



 

 

Skötsel: 
 
Vi försöker att sköta banan så miljövänligt som möjligt. Strategier för bevattning och 
gödsling är framtagna för att minimera förbrukning. Bekämpning av svampsjukdomar 
sker enbart vid aktiva angrepp och aldrig förebyggande. Luftning och dressning sker 
regelbundet för att hålla grönytorna friska och starka mot skadesvampar. För att 
skapa bra förutsättningar för gräset att ska må bra gallras det i trädbeståndet och 
undervegetationen nära greenområdena. Ljus och vind gör att gräsytorna torkar upp 
snabbt och risken för svampangrepp minskar och därmed också användandet av 
kemiska bekämpningsmedel. 
Inför säsongen 2015 byts hela maskinparken ut mot nya energieffektiva maskiner. 
Detta för att minska, bränsleförbrukningen, oljeläckagerisken och för att minska 
reservdelsförbrukningen.  

 
Drift och underhåll: 

Driften och underhållet av banan på Trummenäs Golfklubb sköts av totalt 10 
personer. 
 

 Bevattningsanläggning: 
Trummenäs golfklubb har en bevattningsanläggning som med hjälp av 4 pumpar och 
ett datorstyrsystem förser alla fairway, tee och greener med vatten. Även om 
bevattningsanläggningen är i behov av en uppgradering för att minimera slöseri med 
vatten, så är anläggningen kapabel att hålla en golfbana i bra skick. Vattnet som 
golfbanan använder kommer från dagvattenbrunnar i närområdet och från våra egna 
dammar. 

 
Bekämpningsmedel och kemikalier: 

Av miljöskäl minimeras användandet av bekämpningsmedel. De medel som används 
är mot svampangrepp på greenerna samt mot klöver på fairway och årligen söks 
tillstånd för användning hos miljökontoret. Sprutjournal redovisas som visar när 
bekämpning skett, rådande väderlek osv. De växtskyddsmedel som används är 
Starane,Sportak, Amistar, Banner Maxx, Headway och Medallion. Medlen förvaras 
tillsammans med övriga kemikalier i låst skåp med värme, ventilation och tätt golv. 
Sprayburkar med rostlösningsmedel och färgburkar förvaras i verkstaden. Dieselolja 
och bensin förvaras i tankar i betonginvallat säkerhetskar. 
 

 
Källsortering: 

Källsortering i ett samarbete med Affärsverken. Vi har kärl för alla ändamål såsom 
metall, plast, brännbart osv. 
Klubben har ett avtal med Sita för omhändertagande av miljöfarliga produkter i ett för 
avseendet anpassat säkerhetsskåp. 

 
 
 
 
 



 

 

Naturvård: 
 
Diskussion förs med länsstyrelsen när områden med skog ska rensas upp. Detta för 
att gynna specifika sorters träd och buskar, tillexempel hassel. 
Vi lägger ner mycket tid på att återställa stenmurar och främjar alltid träd som är 
naturliga i lanskapet. 
 

Övrigt: 
 

Grannar, myndighetskontakter, intressenter: 
 
Trummenäs Golfklubb arrenderar mark av 7 stycken markägare och har flertalet 
boende intill banan. Relationen med både markägare och grannar är god och vi 
försöker samarbeta så ofta vi kan.  
Samtal med miljökontoret i Karlskrona sker flera gånger per år och länsstyrelsen 
kontaktas vid behov. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Miljövision & Miljöpolicy: 

     
Klubben ansluter sig till Sv. Golfförbundets Miljövision o Strategiska mål, genom att 
verka för att: 
Tillhandahålla en golfanläggning av hög standard, garantera ett hållbart utnyttjande 

av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö. 
 
Golfförbundets strategiska miljömål: 

 God bebyggd miljö och god hälsa. 

 Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap. 

 Behovsanpassad gödning samt giftminimerad miljö. 

 Grundvatten av god kvalité. 

 Begränsad klimatpåverkan och frisk luft. 

 Öka miljömedvetenheten inom golfklubben och dess medlemmar.   
 
 
Beslutad av styrelsen 2015-03-05  och enhälligt godkänd vid klubbens årsmöte 
2015-03-19 har golfklubben har därför - baserat på ovanstående, beslutat anta 
följande:  

 

Trummenäs GKs Miljöpolicy: 
 
Trummenäs GK´s miljöarbete skall präglas av helhetssyn som på ett effektivt och ut-
hålligt sätt skapar mervärde. Vi strävar efter att i varje del av vår verksamhet slå vakt 
om gemensamma miljövärden. 
 
Trummenäs GK verkar för ett kontinuerligt förändringsarbete som syftar till att skapa 
effektiva och inom ramen för ekonomisk möjlighet, metoder för att begränsa och om 
möjligt helt utesluta faser i verksamheten som kan verka belastande på miljön.   
 
Det är Trummenäs GK´s målsättning att alla anställda skall vara medvetna om 
betydelsen av att i varje del av verksamheten skapa miljömässigt lagarbete som 
uppfyller klubbens miljöpolicy. 
 
Klubben ska utse en miljöansvarig i styrelsen som tillsammans med banchefen 
ansvarar för den årliga revisionen av dokumentet.  
 

PLANERING 
 

I syfte att på ett ekonomiskt sätt främja miljömål och efterlevnad av gällande krav 
planeras objektet utifrån dess miljöaspekter. Vi identifierar miljöaspekter, vilka ligger 
till grund för miljöledningsprogrammet med tillhörande kontrollplan för miljö. 

   

 

 

 

 



 

 

 

Miljöaspekter 

 

På planeringsstadiet sker en genomgång av de miljöaspekter som berörs av arbetet. 
Dessa är i verksamheten identifierade miljöaspekter. 

Gällande Miljöföreskrifter för verksamhetens genomförande.   
 
Aspekter i vår verksamhet: 

 Transporter 

 Agrikulturell bearbetning 

 Förbrukning av ej förnyelsebara produkter 

 Energiförbrukning 

 Användning och hantering av miljöpåverkande produkter 

 Avfall och utsläpp 

 Återanvändning 

 Återvinning 

 

Lagar och andra krav 

 

Som en del av planeringsarbetet sker genomgång av myndighetskrav för respektive 
arbeten och hantering.  

 

Övergripande och detaljerade mål 

Miljöaspekterna värderas mot vår miljöpolicy och våra miljömål. 

 

Övergripande mål 
 
Trummenäs GK´s verksamhet skall skydda människor och miljö. 

 

Miljöledningsprogram 
Genomgång av följande faktorer i samband med anläggning, skötsel och underhåll 
av golfbana, tillhörande byggnader och parkeringsplats 

  

Generella miljöåtgärder för verksamheten 

 Transportarbete 

 Energikonsumtion 

 Konsumtion av icke förnybara produkter 

 Utsläpp av kemiska ämnen 

 Avfall- och avfallshantering 

 Bullerbekämpning 

 Ekologisk påverkan i allmänhet  

 Kontroll och övervakning 

 



 

 

Projektorienterade miljöåtgärder  
 Uppfylla myndigheters krav enligt gällande föreskrift 

 

 Tekniska förändringar 
– Alternativa produktionsmetoder 
– Alternativ utrustning och maskinteknik 
– Förändring av arbetsmetoder 
– Val av verktyg och hjälpmedel 
– Förbättrade system för övervakning processtyrning 
– Användning av alternativa material med lägre miljöriskfaktor 
– Alternativa transporter och transportvägar 

 
 Organisatoriska förändringar 

– Arbetsplanering med fokusering på miljö 
– Förebyggande underhåll  
– Utbildning och utveckling av kompetens 
– Förbättrade instruktioner och ledarskap 
– Klargörande av ansvar och befogenheter 
– Anpassning av bemanning och produktionsstyrning 

 

INFÖRANDE OCH DRIFT 

 

Organisationsstruktur och ansvar 

Trummenäs GK arbetar med att utveckla en organisatorisk struktur där kompetens 
och medvetenhet rörande miljöfrågor blir en inarbetad del i verksamheten. 

 

Ansvar för det övergripande miljöarbetet och tillämpning av gällande regelverk ligger 
hos klubbens ledning. Vid större objekt utses objektsansvarig miljöledning med 
samordningsansvar gentemot beställaren och övriga intressenter. 

 

Utbildning, medvetenhet och kompetens 

Utbildning i syfte att stärka kompetens och medvetenhet i miljöfrågor sker dels 
generellt i företaget och dels genom objektspecifik utbildning i omfattning som 
bedöms med utgångspunkt från förutsättningarna i objektet.  

    

Information 

Som ett led i breddning av informationsbasen för miljöfrågor, lagstiftning, 
skyddsklassning och bestämmelser använder Trummenäs GK Internet och 
publikationer. Dessutom används produktinformation från tillverkare, leverantörer och 
myndigheter. Informationen skall finnas, förutom centralt tillgänglig vid Trummenäs 
GK´s kansli, också i tillämpliga delar vid arbetsplatskontor där verksamhet bedrivs.    

 

Dokumentation av miljöledningssystem 

Miljöledningssystemet skall finnas dokumenterat i miljöplanen, instruktioner och 
beredningsdokument. 

 



 

 

Dokumentstyrning 

Systematisk styrning av dokument, är ett sätt att förvissa sig om att vissa rutiner, 
dokument och uppgifter sker i en på förhand bestämd ordning. 

 

 

Dokumentens antal, utformning och innehåll anpassas till de krav som omfattas av 
de enskilda verksamhetsgrenarna, s.k. objektsspecifika dokument. Styrningen 
innebär att dokumenthantering, lagring, spridning och sammanställningar följer en 
bestämd rutin. 

 

Verksamhetsstyrning 

Styrning av aktiviteter och verksamheter sker utifrån en bearbetning och analys av de 
faktorer i objektet som berörs av miljöledningsprogrammet. Styrning sker i första 
hand genom anpassning av: 

-  metod 

-  produkt   

 

Nödlägesberedskap 

För arbeten som enligt analys kan få miljöpåverkande konsekvenser och där riskerna 
inte helt kan elimineras ingår planer för att hantera nödlägen. Nödlägesberedskap 
kan inneböra beredskap för 

 Brand (i samband med heta arbeten)  

 Explosion (brand i eldfarlig produkt) 

 Utsläpp av miljöfarliga produkter (tekniska brister, ovarsamt hanterande) 

 Transportolyckor (kollision, avkörning) 

 Ras (skred och ras i samband med grävning, rivning) 

 Översvämningar (bristningar i dammar och vallar.) 

 
  

KONTROLL OCH KORRIGERANDE ÅTGÄRDER 

I samband med verksamheten där arbeten medför risker tillämpar Trummenäs GK 
projektrutiner för att förebygga, kontrollera och vidta korrigerande åtgärder.  

   

Övervakning och mätning 

Trummenäs GK utför, som en del i miljöledningssystemet, övervakning och 
mätningar som beroende på typ av verksamhet som omfattas: 

 

 Bullerstörningar 

 Utsläpp av gaser, vätskor och fasta ämnen 

 Annan störning eller påverkan 

 

 

 

 



 

 

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 

Om det vid mätning och kontroll konstateras avvikelser från godkända värden, 
normer eller krav, finns i miljöledningssystemet rutiner för att vidta korrigerande eller 
förebyggande åtgärder.  

 

Dessa rutiner finns i kvalitetsledningssystemet och syftar i första hand till att vidta 
förebyggande åtgärder innan avvikelser sker och i andra hand korrigera en avvikelse 
när den väl skett.   

 

Redovisande dokument, verifikat  

Miljöledningsprogrammet och kontrollplaner följs upp med insamling och analys av 
redovisande dokument, som sedan insorteras och sparas. 

 

Revision av miljöledningssystemet 

Intern miljörevision kommer att utföras i enlighet med verksamhetens 
revisionsprogram. 

 
LEDNINGENS GENOMGÅNG 
 
En gång per år görs en genomgång och bedömning av hur klubbens miljöledning 
fungerar, hur vi lever upp till vår miljöpolicy och våra miljömål. Allt för att förbättra och 
effektivisera miljöarbetet. 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nulägesanalys  
Baserat på vad som framkommit i nulägesanalysen har miljögruppen tagit fram 
åtgärdsplaner, som redovisas efter nulägesanalysen. 
 

1. Förvaring och hantering av bekämpningsmedel. 
 

  Ja Nej Icke 
aktuellt 

Kommentar Åtgärd dat. 

1.1. Förvaras kemikalier 
åtskilda från 
¨explosiva¨ varor. 
Typ bensin. 

 
X 

    

1.2 Har kem.lagret ett 
golv som håller kvar 
ev. spill 

X     

1.3 Finns pärm med 
aktuella 
säkerhetsblad i 
anslutn. till 
kemlagret? 

X  
 

   

1.4 Används den 
skydds-utrustning 
som anges på 
säkerhetsbladet? 

X  
 

   

1.5 Förvaras alla 
kemikalier i 
orginalförpackning? 

X 
 

    

1.6. Är dörren till 
kem.lagret 
markerad med 
skylt? 

 
X 

    

1.7 Används och 
förvaras endast 
preparat som är 
godkända av 
kemikalieinspektion
en? 

 
X 
 

    

1.8 Finns giltiga ADR-
intyg om farligt 
gods. Transporteras 
utöver begränsad 
mängd med annat 
fordon än traktor. 

 
 
 

  
X 
 

  



 

 

 
 
 
2. Rutiner vid påfyllning och rengöring av sprutan. 
 

  Ja Nej Icke 
aktuellt 

Kommentar Åtgärd dat. 

2.1 Läses preparatets 
etikett eller 
säkerhetsblad innan 
bekämpning? 

X     

2.2 Är sprutan 
regelbundet 
kalibrerad? 

X     

2.3 Är sprutan 
funktionstestad av 
auktoriserad testare? 

X     

2.4 Används den 
skyddsutrustning som 
anges på 
skyddsbladet? 

X     

2.5 Sker påfyllning av 
sprutan på lämplig 
plats typ biobädd, 
platta med uppsamling 
etc. 

X 
 
 

    

2.6 Sker rengöring av på 
en plats där risk för 
läckage till vatten o 
miljö minimerats. 

X     

2.7 Rengörs tomma 
bekämpningsmedelsfö
rp. genom tre 
sköljningar, innan de 
lämnas till avfall? 

X 
 
 

    

2.8 Hålls skyddsavstånd 
till minst 30 m till 
brunnar och vatten vid 
fyllning och rengöring. 

X 
 
 

    



 

 

 
 

 
 
3. Spridning av bekämpningsmedel. 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

3.1 Har de som utför 
bekämpningen giltigt 
kunskapsbevis för 
klass 2L och eller 
tillstånd för 1L? 

X     

3.2 Är den kemiska 
bekämpningen 
anmäld till 
kommunen? 

X     

3.3 Används 
avdriftreducerande 
utrustning, typ kjolar 
och/eller munstycken 

X     

3.4 Iakttages nödvändiga 
mark- och 
vindanpassade 
skyddsavstånd mot 
t.ex. vattenmiljöer 

X 
 
 
 

    

3.5 Skrivs journal över 
bekämpningen? 

 
X 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Lagring av diesel. Cisterner. 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

4.1 Finns tillstånd från 
kommunen om ni 
sammanlagt lagrar 
mer än 3 kbm 
dieselolja. 

  X   

4.2 Är cisterner större än 
1 kbm besiktigad av 
ackrediterad firma? 

X     

4.3 Finns fungerande 
överfyllnadsskydd och 
avluftning. 

X     

4.4. Har kopia skickats till 
kommunen på 
cisternens 
besiktningsintyg. 

X     

4.5 Finns skydd mot spill 
till miljö och vatten vid 
påfyllnad och 
tankning? 

X     

4.6 Står cisternen på jämt 
bärande underlag och 
är skyddad för 
korrasion o åverkan? 

X     

4.7 Förvaras diesel inom 
vattenskyddsområde? 

 X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Farligt avfall. 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

5.1 Lämnas farligt avfall 
till kommunen eller 
annan godkänd 
mottagare? Ex. 
oljefilter, lysrör 
batterier. 

X     

5.2 Journalförs mängd, 
typ av avfall, som 
uppstår och vart det 
lämnas? 

X     

5.3 Är ev. transport av 
farligt gods anmäld till 
Länsstyrelsen 

  X   

5.4 Lämnas 
transportdokument 
om farligt avfall som 
hämtas av 
entreprenör? 

X     

6. Övrigt avfall. 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat 

6.1 Lämnas allt övrigt 
avfall till kommunens 
mottagningsstation 

X     

6.2 Anmäls transporter av 
mer än 50 ton alt. 250 
kbm övrigt avfall till 
Länsstyrelsen. 

  X   

7. Vattenverksamhet. 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

7.1 Har kontakt tagits 
med Länsstyrelsen 
innan avvattning, 
dikning, eller annan 
ändring av 
vattennivån? 

  
 
 
 
 

X   

7.2 Finns tillstånd från 
miljödomstolen om 
bevattnings- eller 
annan 
vattenverksamhet 
bedrivs. Behövs ej om 
allm. eller enskilda 
intressen ej skadas. 

  
 
 
 
 
 

X   



 

 

 
 

 
8. Spridning av gödsel och annat organiskt material. 
 
  Ja Nej Icke 

aktuellt 
Kommentar Åtgärd dat. 

8.1 Sprids organiska 
och/eller 
mineralgödselmedel 
under perj. 1/12 till 
28/2? 

 X 
 

   

8.2 Vid ev. spridning av 
slam, följs 
föreskrifterna 
avseende givor? 

  X   

 

 
9. Natur- och Kulturmiljö. 
 
  Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd dat. 

9.1 Kontaktas 
Länsstyrelsen för 
samråd innan 
åtgärder som kan 
skada naturmiljön 
påbörjas. 

X   
 
 
 

  

9.2 Finns Natura 2000-
område eller andra 
biotopskyddade 
områden på eller i 
anslutning till banan? 

 X    

9.3 Tas hänsyn vid 
arbeten att inte ex. 
våtmarker, stenmurar 
öppna diken mm, 
skadas? 

X     

9.4 Finns 
vattenskyddsområden 
på eller i anslutning till 
banan? Vilka regler 
gäller? 

 X    

9.5 Finns kulturminnen 
eller fornlämningar på 
banan? 

 X    



 

 

 

10. ENERGIANVÄNDNING: 
Elförbrukning per år 180 000 kwh/år  
 
Elbesparande åtgärder: 

 Luftvärmepumpar installerade i både klubbhus och maskinhallar 2014 

 Timers och förbättrade rutiner i klubbhuset 

 Fläkt i taket på maskinhallen för att minska värmeutsläpp 

 Underhållsvärme i klubbhus under lågsäsong 
 

 
 

11. INKÖPSRUTINER/ 
KONTOR/ADMINISTRATION/KOMMUNIKATION 
 
 Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. 

dat. 

11.1 Miljömärkning/miljömä
rkta produkter? 

 
 

X  Utreds av 
klubbchef 

 

11.2 Lokalt producerat?  
 

 X   

11.3 Återvinning? X 
 

    

11.4 Samordnade utskick? X 
 

    

11.5 Papperskonsumtion? X 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
12. RESTAURANG  
 
 Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. 

dat. 

12.1 Engångsartiklar  
 

  Ny ägare  

12.2 Lokalt producerat?  
 

  Ny ägare  

12.3 Återvinning/ 
Avfallshantering? 

X 
 

    

12.4 Energisnåla 
köksmaskiner? 

X 
 

    

12.5 Kravodlat?    Ny ägare  

 



 

 

13. Shop 
 
 Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. 

dat. 

13.1 Emballagehantering/ 
Återvinning/ 
Avfallshantering? 

X 
 

    

13.1 Miljövänliga varor 
såsom miljöpeggar? 

 
 

X  P & B golf ska 
undersöka 

 

 
 
Kort åtgärdssammanfattning från ¨miljögruppen/miljöansvarig”. 
 
Uppdatering av fakta i texten har gjorts den 4 mars 2015 av Fredrik Karlsson. 
 
Under 2015 kommer det nya leasingavtalet med maskiner att börjar gälla. Vi har i 
största möjliga mån övergått till el och dieselmaskiner, detta kommer innebära en 
kraftig sänkning i användandet av drivmedel. Vi kommer alltid att ha nya maskiner 
och välslipade aggregat. Det är en stor vinst för miljön då reservdelsanvändningen 
minskar, bränsleförbrukningen går ner och gräset kommer hålla sig friskare och 
därmed minskas även behovet för användning av bekämpningsmedel. 
 

Förslag till åtgärder 2015 

 Utskick av fakturor till medlemmar ska ske elektroniskt då det är möjligt. 

 Kansli/shop ska undersöka möjliga miljövänliga varor. 

 Öka användandet av lågenergilampor 
 


