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God miljö såväl på land som till sjöss skapar var och en av oss genom det sätt på 

vilket vi hanterar miljöfarliga ämnen och deras avfall.  Som vägledning för envars 

miljövänliga agerande har föreningen upprättat dessa miljöregler. 

 

Som medlemmar i Båtklubben har vi två skilda miljöaspekter att ta hänsyn till, dels den 

på land och dels den marina miljön. På land kan t ex en deciliter bensin förstöra 

hundratusentals liter grundvatten, medan skadan är definitiv till sjöss. 

 

MILJÖFARLIGA ÄMNEN OCH DESS HANTERING 
 

1. DRIVMEDEL och OLJOR 

Till vardags förknippar vi ”drivmedel och oljor” med tex bensin, diesel, motorolja 

och fotogen. Dessa består av komplicerade kolväteföreningar som alla är 

miljöfarliga. 

 

Då vi hanterar dessa på land skall vi se till att inte spilla på marken. Skulle det trots 

försiktighet spillas ut drivmedel på marken skall ”fläcken” tas upp med t ex en spade 

tills ren jord visar sig. Den tillvaratagna jorden/gruset skall lämnas på någon av 

kommunens återvinningscentral (ÅVC) på där anvisad plats. Tomma eller delvis fulla 

förpackningar skall lämnas på någon av kommunens återvinningscentral på där anvisad 

plats. Till sjöss är skadan av spill definitiv. Var därför extra försiktig då du hanterar 

drivmedel till sjöss och på bryggorna 

 

2. MÅLARFÄRG, FERNISSA, BOTTENFÄRG, LÖSNINGSMEDEL ETC 

 

Då vi hanterar dessa skall vi iaktta samma försiktighet som då drivmedel hanteras. Det 

är förbjudet att hälla ut överbliven färg etc. på marken. Det gäller även förorenade trasor 

och förpackningar. Tomma eller delvis fulla förpackningar skall lämnas på någon av 

kommunens återvinningscentral på där anvisad plats. 

 

3. BATTERIER 

I vårt båtliv hanterar vi dels ”ficklampsbatterier” t ex alkaliska- och 

brunstensbatterier och dels elektrolytiska batterier eller ”bilbatterier” 

 

De elektrolytiska batterierna innehåller starkt frätande svavelsyra. Inga batterier får 

lämnas på hamnområdet utan alla batterier skall lämnas på någon av kommunens 

återvinningscentral på där anvisad plats.  
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4. HUSHÅLLSAVFALL 

Med hushållsavfall menas endast det avfall som kommer från medlemmarnas 

båtar. Det är förbjudet att slänga hushållsavfall från egna fastigheter. Detta avfall 

skall slängas i ordinarie kärl eller lämnas direkt till kommunens 

återvinningscentral. 

 

Allt hushållsavfall skall slängas i den container som står uppställd på hamnområdet. 

Endast hushålls avfall som kommer båten får slängas i föreningens container. Glöm inte 

att källsortera dina hushållssopor först. Glas, metall etc. lämnar du på kommunens 

återvinningscentral. 

 

5. BÅTLATRIN 

Från 1 april 2015 är det inte tillåtet att tömma båtlatrinen i havet eller annat 

vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. All 

tömning skall ske på iordningsställda mottagningsanordningar så kallade 

sugtömningsstationer. Mer information hittar du på transportstyrelsens hemsida. 

 

Medlemmar i Granuddens Båtklubb hänvisas till Lövskärs småbåtshamn för tömning av 

båtlatrinen. Där kan medlemmarna tömma sina båtlatriner utan avgifter. 

 

 

Närmaste återvinningscentral i Luleå finns i Sunderbyn och på Kronan. 

Öppettider och annan information hittar du på kommunens hemsida, 

www.lulea.se. 

http://www.lulea.se/

