Miljöarbete
Länsstyrelsen har i en rapport 2011 undersökt halten av TBT (Tributyltenn) i
småbåtshamnarna. I flera hamnar i Göteborg påträffades höga halter av TBT och
tungmetaller. Dessa ämnen finns i bland annat båtbottenfärger. Under 2013 har
Miljöförvaltningen har varit i kontakt med flertalet av hamnarna runt Göteborg så även
Lilleby. De bedömer att det behövs ytterligare miljöåtgärder för att minska vår hamns
miljöpåverkan.
Miljöförvaltningen har under åren gett många lovord till vår hamn. De är medvetna om att vi
har en godkänd reningsanläggning och fin miljöstation i hamnen, men det räcker inte. Man
klassar verksamheten i alla småbåtshamnar som ”miljöfarlig”. Hamnen (alla 3 klubbarna
gemensamt) måste säkerställa att verksamheten i hamnen följer gällande lagar och
förordningar. Miljöförvaltningen vill att vi bland annat skall dokumentera hur vi säkerställer
lagkraven och att vi skall ta fram en handlingsplan. Det är samma lagkrav som tidigare men
skillnaden är att hamnen skall kunna i dokumentform redovisa detaljer kring vår verksamhet.
Vi måste kartlägga och analysera i stort sett hela vår verksamhet och dess miljöpåverkan.
Det är av yttersta vikt att vi följer reglerna som gäller kring vårt miljöarbete. Vi vill därför
poängtera följande:
- Det är båtägaren som ansvarar för den färg som finns på båten. Färgen kanske var tillåten
när man målade/köpte båten, men inte idag. Om man inte använder godkänd färg kan detta
få förödande konsekvenser för oss som båthamn och båtklubb.
- I hamnen är tvättning av båtbotten endast tillåten på spolplattan och under förutsättning
att reningsanläggningen är igång. Använd alltid skydd såsom presenning under båten vid
bottenskrapning och målning.
- Miljöförvaltningen kan när som helst komma på besök och inspektera vår hamn,
kontrollera bottenfärger på båtarna, mäta föroreningshalter i marken/vatten och kontrollera
vår dokumentation kring antalet båtar i hamnen (både sommar och vinterplatser), antal lyft
med kran, antal båtar som gått via slipen, antal båtar som tvättas med mera.
Klubbarna i hamnen kommer att utse en gemensam miljögrupp. Deras första uppgift blir att
hjälpa till i arbetet för att uppfylla de krav/instruktioner som krävs för att driva vår hamn.
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