
  miljöregler 2020-05-27 

www.korshamn.eu 
 

Miljöregler 
Korshamns badförening Ek. För. (KBF) 

 
För att på bästa sätt värna om vår fina vik och säkerställa att vi som medlemmar i föreningen  

gör vårt yttersta för att följa de miljökrav som ställs på en Bad & Båtförening idag,  
följer här riktlinjer att förhålla sig till vid brukande av anläggningen.  

 

• Tvätt av båt: 
Tvätt av båt får ske på gräsplan eller i direkt anslutning till jollerampen. Endast tvättning av 
skrovsidor eller insidor får ske, och då med tvättmedel som är skonsamt mot miljön.(såpa). 
Skrapning och slipning av bottenfärg är förbjudet i viken. 
 
Föreningen har tillsvidare ett muntligt avtal med Kullaviks Båtvarv, att medlemmar ur KBF får 
bruka godkänd tvättanläggning hos dem mot ersättning. Enl. lag är det förbjudet att 
bottentvätta båt vid ej godkänd anläggning, t.ex. hemma. 
 

• Bottenmålning: 
Bottenmålning av ekor eller jollar får ske på gräsplan. För att undvika färgspill ska området 
under, eller runt båten vara väl täckt. Medlem får själv ombesörja att det är rent och snyggt 
samt att eventuellt skräp tas hem efter utfört arbete. 
Information om var man kan hitta godkända bottenfärger, finns att finna på 
Kemikalieinspektionens hemsida. Gå in på www.kemi.se och sök på bottenfärg. 
 

• Vid oljespill, läckage etc. 
Vid eventuell olycka med kemikaliespill på land, så måste snabbt ”Absorptionsmedel” strös 
över den aktuella ytan. 
Vid eventuell olycka med kemikaliespill i havet, så måste snabbt s.k. ”Länsar” läggas runt 
det område i vattnet där spillet finns. 
Det kommer fr.o.m. säsongen 2014 finns en ”Miljölåda” i direkt anslutning till föreningens 
Klubbhus vilken alla har tillgång till. 
(Efter användning av absorptionsmedel eller länsar, är det viktigt att medel och länsar samlas 
ihop och lämnas in på återvinningsstation.) 
Vid sådan händelse, ska styrelsen kontaktas för uppföljning. 
 

• Toatömning av fritidsbåtar: 
”Enl. Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:13, är det fr.o.m. 1 april 2015 förbud mot 
utsläpp av toalettavfall i svenskt sjöterritorium”. 
 
För de medlemmar som har båt med septiktank, rekommenderar styrelsen att de tömmer 
sina tankar på de närliggande godkända tömningsstationer som finns t.ex. 
GREFAB Hovås Småbåtshamn 
GKSS Långedrag Gästhamn 
Donsö Fiskehamnsförening 
Kullaviks Hamn kommer ha utrustning på plats från 2015. 
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• Farligt avfall KBF: 
samtlig förvaring av kemikalier, oljor och färg skall förvaras väl invallade i sådant emballage 
som är hållbart och väl tätt för dessa produkter så det säkerställs att dessa inte kan rinna ut i 
naturen vid eventuellt läckage. Dessa regler gäller även medlemmars sjöbodar. 
I samband med föreningens städ & bryggdagar (vår och höst) skall förrådet inventeras och 
kontrolleras av föreningens Hamnkapten och miljöansvarig. Om brister påkallas eller att 
beslut tas om kassering, skall dessa produkter avlämnas på närmaste miljöstation(Klovsten 
KBA) och detta ska ombesörjas av medlem i styrelsen. 
 

• Hushållssopor: 
Föreningen har i anslutning till viken en sopbehållare, där hushållsskräp kan slängas efter 
vistelse i viken. Det är viktigt att alla enskilda medlemmar bidrar till att ta med skräp som 
blivit bortglömt, så vi hela tiden håller vår vik fin och attraktiv. 
Sopbehållaren töms en gång i veckan under sommarsäsong. 
 

• Toaletter 
Idag har föreningen två stycken förbränningstoaletter i anslutning till klubbhuset. Funktion 
och användning finns beskrivet på vår hemsida samt vid respektive toalett. 
 

• Vid Tillbud! 
Vid tillbud i viken ska givetvis varje medlem agera efter den situation som uppkommit. 
Om tillbudet är av ringa karaktär och kan ordnas upp med hjälp av medlemmar och styrelse 
så skall så ske. Är tillbudet av allvarligare karaktär måste kontakt tas med lämplig myndighet. 
Vid allvarligare karaktär av tillbud skall även Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kontaktas. 
Tel. 0300-83 40 00 
 
Med 112 når man alarmeringscentralen som antingen själv hanterar samtalet eller kopplar 
vidare till polis, ambulans, brandkår eller annan specifik instans. 
 
Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar finns att finna på hemsidan. 
 
 

 
 


