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HMS Vallø båtforening 
Lokalisering 
Vallø båthavn ligger i Tønsberg kommune ca 6 km fra Tønsberg sentrum. 

Om foreningen 
Vallø Båthavn ble etablert i 1972 -73 og Vallø Båtforening ble stiftet i 1976 og driftes av 

daglig leder og 3 deltidsansatte. Båthavnen har 1276 båtplasser i 7 forskjellige plasstyper og 

har ca 600 opplagsplasser.Foreningen styres etter avtale med kommunen og i et samarbeid 

med båthavnens marina. 

Båthavnen har utkjøringsrampe for småbåter og god parkering som også brukes av de som 

ikke har egen båtplass. Foreningen eier et klubbhus som er hyppig utleid til møter og 

selskaper. Marinaen disponere truck og oppkjøringsrampe til båter opp mot 50 fot 

Foreningens øverste organ er årsmøte og forenings styre består av 5 medlemmer, 2 varamenn 

som er aktive samt forretningsfører og 19 pirmastere.  I tillegg har klubben et fast høstmøte. 

Det arrangeres årlig dugnad første mandag i juni og er en viktig begivenhet med servering for 

klubbens medlemmer. 

Det er utplassert 3 avfallscontainere og en miljøcontainer for farlig avfall som olje, batterier 

og bunnstoffavfall. I tillegg har vi egen spilloljetank. Vi har også samarbeid med 

Naturvernforbundet som har montert opp en «Ryddeplanke» som inneholder en oppfordring 

til å samle plast/søppel i skjærgården samt nødvendig utstyr. De fylte posene plasseres ved 

ryddeplanken og hentes av Skjærgårdstjenesten. 

Foreningen har også 2 stk hjertestartere utplassert i Surkabua og Klubbhuset. Begge er  

registrert og «synlige» for 113.  Hjertestarterne følges opp etter anvisning fra 113. 

 

BREDSKAPSPLAN FOR VALLØ BÅTHAVN 
Hensikten med beredskapsplan er å sikre at eventuelle uhell blir varslet så raskt som mulig til 

rette instans og at skadeomfanget minimeres. 

Alle slike hendelser varsles som beskrevet videre og til Båtforeningens daglige leder      

på  913 18400. Alle slike uønskede hendelser skal det skrives avvik på og som arkiveres i 

HMS handboka. Daglig leder er ansvarlig for at det blir gjort. 

BRANN 

Ved brann skal brannvesenet straks varsles på 110. Forsøk å slukke med slukkeutstyr. VI har 

slukkeutstyr tilgjengelig i Bua, garasjen og på klubbhuset. Ved brann fjernes nærliggende 

båter hvis mulig, for å hindre spredning. Viktig å være forsiktig da man ikke vet om båten evt 
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inneholder gassbeholder. Vakten har tilgjengelig boltesaks. Når brannvesenet ankommer 

følges deres anvisninger. 

SKADER ELLER SYKDOM 

Hjertestartere er i foreningens klubbhus og i Surkabua. Evt personskader eller 

sykdomstilfeller kontaktes legevakten (Telefon 116117) eller ved 113 ved alvorlige tilfeller. 

FORGIFTNING 

Hvis noen har fått i seg farlig væske skal giftinformasjon kontaktes ( tel 22 59 13 00) for råd 

om riktig behandling. Evt kontakt legevakten (tel 116117) 

DRUKNING 

Ved drukningsulykker kontakt straks 113 og start straks med hjerte/lungeredning. Man får 

god veiledning på 113 og er du alene settes mobilen på høyttaler. Viktig å holde på til 

ambulansen kommer. 

FORURENSNING 

Ved uønsket hendelse eller forurensning oppdages kan brannvesenet kontaktes på 110. De 

har nødvendig utstyr. Ved mindre uhell kontakt daglig leder 913 18400. Båtforeningen har 

absorberingsmidler tilgjengelig. Disse er lagret i garasjen.  

AVFALLSPLAN 

Kommunen har utplassert 3 containere for mindre avfall fra båtturene. Større saker skal tas 

med hjem for levering på avfallsmottak og ikke plasseres på utsiden av våre containere. Det 

er også utplassert en miljøcontainer for farlig avfall som væsker, batterier o.l. fra vedlikehold 

av båtene. Båtforeningen følger opp – kommunen tømmer. 

ARBEID I BÅTHAVNEN 

Ved arbeid på brygger, bygninger og i havnen er det viktig at de som utfører dette arbeidet 

har nødvendige sertifikater/oppæring for dette arbeidet og at nødvendig verneutstyr brukes. 

For eksempel.  

Sveising skal utføres av en med godkjente sertifikater og verneutstyr som maske og hansker 

benyttes Ved bruk av motorisert redskap som kant/gressklippere skal det være dokumentert 

opplæring. Brukes motorsag skal de som bruker dette ha nødvendig kurs og bruke 

verneutstyr som hjelm/bukse og støvler som er egnet for dette. 

Ved arbeid på vann/brygger skal det alltid brukes redningsvest og være 2 personer for å hjelpe 

til om det skulle skje noe. Alt elektrisk arbeid skal utføres av godkjente personer.  

 

Avvik skal rapporteres daglig leder og arkiveres av foreningens daglige leder. 

Forenings mailadresse er: kontor@vallobat.no 

 


