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Inledning 
 
Norje Båtklubb ligger i Pukaviksbukten. Klubben vill säkerställa att miljön bevaras och främjas 
av och för båtklubbens medlemmar och alla som vistas i området. 
 
Syfte 
Syftet med miljöplanen är att lyfta miljömedvetenheten både gemensamt och 
individuellt. Planen ska utvärderas och utvecklas vid behov. Miljöplanen har fastställts av 
styrelsen. 
 
Målsättning 
Miljöplanen ska bidra till att uppfylla klubbens vision och de mål som har 
fastställts i stadgarna. Miljön avser både det som vi ser och det som vi hör. 
Planen ska öka kunskap om hur vi människor påverkar vår natur och miljö i alla avseenden och 
ge oss ett redskap för att sprida budskapet om att vi har ett gemensamt ansvar för allas trevnad 
i klubben. 
 
Hamnområdet 
Hamnområdet används för vinterförvaring av medlemmars båtar. Under sommartid används 
hamnområdet som fritidsområde.  
Bilarna parkeras vid kanalens norra del. 
 
Båtbottnar  
Vid slipning och blästring ska skyddsmatta läggas ut under båten för att samla avfallet. Använd 
dammsugare. Sådant arbete ska endast utföras när väderförhållandena är lämpliga ur 
miljösynpunkt (t.ex. att inte vinden gör att uppsamlingen av avfall blåses bort).Var och en tar 
hand om avfallet. 
Efter sjösättning ska alla vaggor och pallar bäras undan och planen ska vara fri från 
pallningsmaterial och skräp. 
 
Klubben strävar efter att minska båtbottenmålning. Klubben bevakar varningar 
om sättning av havstulpaner från www.batmiljö.se.   
Medlemmar har möjlighet att ta upp sina båtar och spola rent skrovet vid Pukaviks Båtklubbs 
anläggning. Information om datum för sjö-/torrsättning läggs ut på hemsidan.  
Om båtbottenfärg används ska den vara hård godkänd för Östersjön. Vi ska verka för att ta bort 
all TBT ( tributyltenn ) och att använda färg utan biocidfärg. 
 
Toalettavfall 
När båtarna ligger i hamnen används sanitetsanläggningen i klubbstugan. 
F o m den 1 maj 2015 är det förbjudet att tömma båttoaletter direkt i havet, mindre än 12 sjömil 
från land. Toalettavfall från båtar lämnas vid tömningsstationen i Pukavik, eller annan lämplig 
tömningsstation i närområdet. 
 

http://www.batmiljö.se/


 
 
 
 
 
Grillplats 
Grillplatsen används av alla medlemmar för trevligt umgänge. Platsen ska hållas ren och de 
som använt platsen svarar själva för att skräp samlas upp och omhändertas.  
 
Sopor 
Enskild medlem ansvarar själv för att grovt avfall omgående transporteras bort och avlämnas i 
enlighet med gällande regelverk. 
 
Miljöfarligt avfall, samt avfall som inte tas om hand genom klubbens försorg, 
skall omgående transporteras bort av den enskilde och lämnas vid kommunens anläggning för 
sådant avfall.  
Glykol som används vid konservering av motor ska omhändertas av båtägaren på ett miljöriktigt 
sätt. 
 
Bränsle och olja 
Klubben har inga resurser för att kunna ta hand om spillolja och dylikt. Varje enskild individ 
ansvarar själv för bortforsling av spillolja och dylikt för destruktion, i 
enlighet med gällande regelverk. 
 
Renhållningsbolag: Västblekinge Miljö AB 
 
Avfallsanläggningen Mörrum   Återvinningscentralen Sölvesborg 
 
Perstorpsvägen 101-20, Mörrum  Sölvevägen, Sölvesborg 
 
Tel: 0454-593 59 eller 593 50   Tel: 0456-108 19 
 
Öppettider: mån-fre kl. 07.00-16.00   Öppettider: lördagar kl. 09.00-15.00 

 
Det är vi medlemmar i Norje båtklubb och andra som vistas i hamnområdet 
som skapar förutsättningar för en bra miljö och en trygg och säker hamn. 
  
Synpunkter och idéer om miljöplanen lämnas till miljöansvariga.   
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Bennet Borgkvist 


