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Inledning                                                                          

Vi som båtägare i Näsets Badförening har tillgång till unik natur i Göteborgs skärgård och har 

skyldighet att verka för ett aktivt båtliv i god miljö och vara rädda om denna naturresurs för 

att förhindra miljöpåverkan för människa och natur. Var snäll och värna vår planet och våra 

barns framtid. 

Syfte 

Miljöplanen ska syfta till en gemensam miljömedvetenhet inom föreningen. Det ska vara ett 

levande dokument som förändras i takt med ny kunskap, och nya produkter som introduceras. 

Miljöplanen fastställs av styrelsen i NBF och ska revideras vid förändringar. 

Målsättning 

Föreningen skall i sin verksamhet verka för god miljö. Miljöarbetet ansluter sig till Svenska 

Båtunionens och Miljöförvaltningens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med 

människan och naturen. 

Hamnområde 

Det ligger på varje båtägare att följa de anvisningar och regler som fastställs av föreningen för 

att skapa god miljö inom hamnområdet och badplatsen. Båtägare skall i samband med 

sjösättning se till att uppställningsplatsen är fri från täckningsmaterial, pallningsvirke och 

skräp. 

Sophantering 

För den allmänna trevnaden skall alla ej miljöfarliga sopor läggas i avsedda kärl på och 

utanför området. Farligt avfall får ej kastas i föreningens sopkärl utan skall under eget ansvar 

slängas på återvinningscentral/miljöstation som hanterar dessa avfall. 

Miljöstation/Miljöfarligt avfall 

Miljöfarligt avfall får ej lämnas på området och innehavare har skyldighet att lämna detta 

avfall på en miljöstation/återvinningscentral. Den för tillfället närmsta miljöstation för 

klassificerat farligt avfall är: 

Högsbo Återvinningscentral 

A Odhners Gata 19, Högsbo 

Bränsle och oljor 

För att vara rädd om vår miljö används miljövänliga drivmedel och oljor. Detta är viktigt 

framförallt för tvåtaktsmotorerna. Miljöanpassad alkylatbensin och tvåtaktsolja finns hos de 

flesta bensinstationerna. 
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Bottenfärg 

Inom klubben används endast miljöklassade och för båtens användningsområde lämplig 

bottenfärg. 

Spolning av båtbotten 

All spolning av båt botten är strängt förbjudet inom föreningens område. Detta måste ske på 

en instans med spolplatta som är godkänd att hantera miljöfarligt avfall. På denna länk hittar 

ni en karta över alla godkända platser med spolplatta 

https://batmiljo.se/havstulpanvarningen-2/hitta-karta/  

De två närmsta nuvarande sådan förrättning i förhållande till Näsets Badförening är:  

Näsets Båtvarv  

Bjölavägen 15  

421 66 Västra Frölunda 

Tel. Upptagning/Sjösättning 031-28 26 00 

 

Boatmanager Näset & Björla Marina  

Bjölavägen 15  

421 66 Västra Frölunda 

Tel. 031- 30 977 00 

 

Körsätt 

Båtplatsinnehavare skall framföra sin båt på ett sådant sätt att man inte stör eller skadar andra. 

Svall kan ge skador på stränder, egendomar, båtar och personer. 

För tillvaratagande och omsorg om vår närmiljö i allmänhet och av Näsets Badförening 

disponerad mark och vatten i synnerhet, förbinder sig nyttjare av båt- och/eller 

uppläggningsplats att följa uppställd miljöpolicy för gemensamhetsanläggningen. 

 

• Båtägare måste iaktta miljöhänsyn i sitt agerande och båtnyttjande. 

• Båttrailers och master skall vara uppmärkta med namn och telefonnummer. 

• Vid underhåll, målning och rustning av båt får endast produkter godkända av svensk 

myndighet användas. 

• Respektera förbud mot att spola båtbottnar målade med giftig färg inom området. 

• Alltid sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet. 

• Vid större arbeten, exempelvis borttagning och renskrapning av bottenfärg, skydda 

mark med presenning eller liknande så att färgrester eller annat restmaterial som kan 

uppstå, inte skadar underliggande mark vid skrapning av båtbotten använd gärna 

dammsugarskrapa. 

https://batmiljo.se/havstulpanvarningen-2/hitta-karta/
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• Samla upp och forsla bort avfall från sådant underhållsarbete om avfallet är att 

betrakta som miljöfarlig restprodukt. 

• Följa regler för destruktion och/eller deponering uppställda av kommunens miljö- och 

hälsoskyddskontor gällande miljöfarligt avfall. 

• Städa upp och hålla rent vid uppställningsplats (vinter plats) och brygg plats, även vad 

gäller avfallsprodukter vilka inte är direkt miljöfarliga, så att risken minimeras, 

speciellt med tanke på badplatsen intill där många barn vistas. 

• Soptunnor finnes utanför grinden till områdets entré under säsongen 1 april – 30 

september. Miljöfarligt avfall så som: Spillolja, oljefilter, glykol, lösningsmedel, 

färgburkar, plastdunkar/flaskor och trasor med rester från olja eller dylikt får absolut ej 

avyttras inom området eller i föreningens soptunnor. 

 

Möttvik den 13 december 2020. 

 

Styrelsen,  

Näsets Badförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Denna Miljöpolicy är Redovisad till och godkänd av Miljöförvaltningen i Göteborg 

             Redovisas på Föreningens hemsida mottvik.se under avsnittet Hamnen.  

.    


