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Miljöplan för Båleröd småbåtshamn och Båleröd 
samfällighets vinterupplag 
 
Miljöplanen innehåller: 

• Miljöpolicy 
• Miljöregler 
• Avfallsplan 
• Bifogad 

o Karta över hamnen 

Miljöpolicy 
Båleröds Båtklubb (BBK) är en ideell förening som har som mål att förvalta den av 
medlemmarna gemensamt ägda brygganläggningen och sjöbodar på Båleröd. För 
att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste 
hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och 
vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön och är 
utarbetat i samsvar med kravena i Sjöfs 2001:13 i Sjöfartsverkets 
förfarttningssamling. 
 
Båleröds Båtklubb och dess medlemmar ska:  

• Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår 
verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, och 
framför allt genom att följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och 
den avfallsplan som klubben tagit fram.  

• Vid nyttjande och vid underhållsarbeten på den egna båten, efter bästa 
förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som 
godkänts av myndigheter och vid omhändertagande av avfall följa klubbens 
avfallsplan.  

• Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att BBK´s 
ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.  

• Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är miljömässigt 
motiverad. 

 
BBK:s miljöpolicy ska årligen granskas av styrelsen och uppdateras vid behov.  
Som medlem i Båleröds Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt 
tillhörande mer konkreta miljöregler och avfallsplan. 
 
Avgränsning  
BBK´s miljöpolicy och miljöregler syftar till att särskilt värna om den känsliga 
naturmiljön inom de mark- och vattenområden som klubben arronderar från 
Båleröds Samfällighet. Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även 
till att omfatta de områden som besöks vid nyttjande av båten.  
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Miljöregler 
 

• Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest 
miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast av 
myndigheter godkända bottenfärger och andra kemikalier får användas.  

• Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på 
Kemikalisinspektionens hemsida, http://www.kemi.se. Där hittar du 
godkända bottenfärger för Västkusten. 

• För båtar som ligger i sjön hela säsongen skall om möjligt målning med 
antifaulingfärg undvikas och botten under säsongen rengöras med 
bottentvätt. 

• Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet 
• Spoling av båten i hamnen eller på båtuppställningen är förbjuden. Båtar 

kan spolas gratis med eget högtryck i Hålkedalen eller Kebal småbåthamn. 
• Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med 

presenning och uppsamlade färgrester omhändertas som miljöfarligt avfall 
och lämnas till miljöstation. Vid slipning skall slipmaskin kopplad till 
dammsugare användas. Uppsamlade sliprester i dammsugaren skall 
behandlas som miljöfarligt avfall. Våtslipning ej tillåten. 

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

• Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket 
bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen. Välj olja av hög kvalitet. 

 
Avfallsplan 
Varje medlem har ansvar för at hantera sitt eget avfall. 
  

• Hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i avfallskärl 
hemma. Miljöfarligt avfall skall lämnas till Österröds återvinningscentral. 
Glass, papper, plast och metall källsorteras och lämnas till närmaste 
miljöstationen. 

• Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen 
(vintertid) samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska 
skräpas ner.  

• Toalettavfall är inte tillåtet at tömmas i vattnet. Båtar med mobil toa måste ta 
med sin tank hem för tömning. Båtar med fast tank måste tömmas på 
mottagningsstation. 
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Adresser 
• Båleröd Båtklubb   
o Ordförande Björn Hoftvedt, Strandvägen 21b, 452 97 Strömstad 

balerodbk@gmail.com 
o Kontaktperson Morten Solvang, telefon 070-517 56 17  

 
• Båleröd Samfällighet 

o Ordförande Per Vaadal, Bergsvägen 4, 452 97 Strömstad 
eva@balerod.se 

o Kontaktperson Reijo Hansson, telefon 070-41 75 47 
 
• Farligt avfall 

o Österöds återvinningscentral 
 

• Tömmning av toa 
o Kebal Småbåthamn, Strömstad vid drivmedelsstationen 
o Strömstad Gästhamn, Torskholmen 
o Bodpallen, Norra Koster 
o Hamburgsund, Tanum 
o Resö, Tanum 
o Svinnäs Marina, Grebbestad 
o Havstensund, Tanum 

 
• Båtbottentvätt 

o Hålkedalens småbåthamn 
o Kebal småbåthamn 

 
• Viktiga telefonnummer 

o Strömstads Brandkår 0526 190 00 
o Kustbevakningen 0776 – 70 60 00 
o Nödnummer 112 

 
 
Båleröd, 2022-10-29 
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Karta

 
 


