
Miljöplan BBS 

 

Inledning 

Bua Båtsällskap (BBS), hamnen ligger vackert och skyddat i den yttre delen av Båtfjordens södra 

hamn (BUA). Bua är ett aktivt och levande fiskesamhälle och det är därför av största vikt att vi 

gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i god miljö.   

 

Syfte 

Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara 

ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter 

introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i BBS och ska revideras vid förändringar.    

 

Målsättning  

BBS ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till 

Västkustens Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med 

människan och naturen.   

 

Hamnområdet  

Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av BBS för att skapa en god miljö, 

säker hamn och trivsel inom området. Båtägare ska i samband med sjösättning tillse att 

uppställningsplatsen är fri från pallningsmaterial och skräp.   

 

Sopor  

För den allmänna trevnaden ska sopor läggas i avsedda kärl inom hamnområdet enligt 

ordningsbestämmelserna.  

Källsorterat avfall som metallförpackningar, glas och annat avfall kan lämnas i de kärl för detta som 

finns i BBS miljöbod.  Endast de typer av avfall som tydligt anges får lämnas i dessa kärl. 

Farligt avfall får inte blandas med brännbart avfall, medlem ansvarar själv för att omhänderta och 

lämna till någon av de återvinningsstationer som finns i området (exempelvis till Limabacka 

återvinningsstation).  Exempel på farligt avfall som INTE får lämnas i miljöboden är batterier, oljor 

och färgrester. Öppettider till Limabacka och Veddige finns uppsatta på miljöboden. 

Det åligger respektive båtägare att samla upp eventuella läckage och omhänderta det som farligt 

avfall i förekommande fall. 

  



Bottenfärger, bränslen och oljor  

För att skona vår egen miljö används de miljöanpassade drivmedel och oljor som tillåts på 

västkusten. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer där Alkylatbensin kan användas tillsammans 

med miljöanpassade tvåtaktsoljor.  Observera att rester av dessa kemikalier inte får lämnas i 

miljöboden.  

Slipning och skrapning av bottenfärger kan ske om det damm och skräp som uppstår samlas upp på 

presenningar/täckplast eller liknande och omhändertas som farligt avfall. 

 

Båtvagnar  

Båtvagnar ska märkas och ställas upp på anvisad plats då den inte används enligt 

ordningsbestämmelser.   

 

Båtbottentvätt 

Tvättning av målad båtbotten får inte ske inom BBS hamnområde, ett särskilt avtal finns upprättat 

med Båtfjordens hamn och avgift för användande av den båtbottentvätt som finns hos Båtfjordens 

Hamn AB är inkluderat i hamnavgiften för båtar inom BBS. 

 

Toalettavfall  

Tillsammans med övriga båtklubbar inom Varbergs kommun ska BBS arbeta för användande av 

toatömningsstationer för fritidsbåtar. Klubbens medlemmar kan och ska vid behov av tömning 

använda sig av den tömnings-station finns i inre delen av Båtfjordens hamn. Det är inte tillåtet att 

tömma toaletten direkt ut i hamnbassängen. 

 

Bilparkering  

Bilparkering sker på avsedda parkeringsplatser. Gräsytor ska hållas fria från bilar, trailers och andra 

föremål än båtar.  Större fordon som exempelvis husbilar får endast parkeras inom området av 

medlemmar och tillstånd för sådan parkering skall inhämtas hos hamnkapten eller styrelse för BBS.   

Det är vi medlemmar i Bua båtsällskap som skapar en egen god miljö och säkerhet inom vårt 

hamnområde och på så vis bidrar till ett avkopplande båtliv och ett gott kamratskap.   

 

Klubbens kemikaliehantering 

Information om aktuella kemikalier som kan ha miljöpåverkan finns i aktuella utrymmen. 

Sammanställning finns på kontoret i BBS klubbhus. 

 

Idéer om BBS:s miljöarbete kan du lämna till miljöansvarig eller styrelseledamot BBS (se matrikel).   
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