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ORUST KOMMUN

Den gröna ön i väst med  
mycket lång kuststräcka

Stor fritidsbåtsflotta

Många sommarboende 
och turister



Orust kommun –

en kommun med lång historia kring båtliv

• Väldigt många enskilda bryggor och brygganläggningar
• Många mindre småbåtshamnar – inga 

anmälningspliktiga
• Kommunala gästhamnar• Kommunala gästhamnar
• Fullserviceanläggningar
• Båtuppställningsplatser 
• Historia med flera varvsverksamheter 

– varav flera pågående 



Allmän tillsyn

• Brevutskick och möten 
med båtklubbar

• Medverkande vid offentliga 
tillställningar som ex 
Öppna Varv

• Policy för miljöanpassat 
båtupptag

• Ansökningar av LOVA-
bidrag för båtbottentvättar 
och sugtömningsstationer Öppna Varv

• Frukostmöten

och sugtömningsstationer
• Tillsyn småbåtshamnar
• Informationskampanjer
• Tillsyn 

fullserviceanläggningar 
och varv



LOVA-bidrag

Ansökan, med 
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Spolplattor

• 11 befintliga spolplattor 
med tillhörande 
reningsanläggningar

• 5 (6) spolplattor med 

� hjälp med bidrag före 
krav genom föreläggande

• 5 (6) spolplattor med 
tillhörande 
reningsanläggningar 
under uppbyggnad med 
hjälp av LOVA-bidrag



MS Latrina & sugtömningsstationer

• 5 kommunala sugtömningsstationer
• 3 privata sugtömningsstationer



MS Latrina & sugtömningsstationer

• MS Latrina – mobil 
sugtömningsstation, 
sommarturné 2011 

Lätta ankar med Lätta ankar med 
rena tankar!

- delprojekt inom projektet 
Hav möter Land

Gör badvikarna fina med MS Latrina!



Projekt och samverkan

• Projekt fritidsbåtshamnar 1 (2006) �Tillsynskampanj 
sjömackar (alkylatbensin, invallning), 
större småbåtshamnar (miljöstationer) och 
uppställningsplatser (markföroreningar)

• Hav möter Land – båtlivsgruppen och MS Latrina• Hav möter Land – båtlivsgruppen och MS Latrina
• Båtmiljörådet
• 8-fjordar
• Maritima klustret
• KIMO
• Projekt fritidsbåtshamnar 2 (2016-2017) miljösamverkan 

Halland – uppdaterad tillsynsvägledning fritidsbåtshamnar, 
förorenade sediment och uppställningsplatser



Fler goda exempel från västkusten

• Borsttvättar
Två befintliga i 
Stenungsund och 
Smögen
En på gång i Marstrand

• Borttagning av gammal 
båtbottenfärg – bla
Stenungsund och 
Sotenäs

En på gång i Marstrand
Ev snart en på Orust • Provtagning och 

försökssanering av 
uppställningsplats i 
Stenungsund



Hav möter Land

• Undersökningar av 
sediment i flera hamnar i 
bla Stenungsund

• Saneringsmuddring 
Mjösund

• Miljögifter och muddring• Miljögifter och muddring
• Kriterier för TBT, 

Irgarol och Diuron i 
muddermassor

• Båtlivsgruppen
• MS Latrina



Tack!

Ulrika Marklund: ulrika.marklund@orust.se
Linn Åström: linn.astrom@orust.se


