
 

MILJÖPOLICY 

Sverige har sexton nationella miljökrav. Av dessa har Göteborgs kommun valt ut de tolv som 

är viktigast för Göteborgssamhället och skapat egna lokala miljömål. 

De tolv målen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, 

Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Havsmiljö i 

balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap med myllrande våtmarker, 

Levande skogar, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv. 

För Önnereds Båtlag är dessa mål självklara och viktiga att stödja. De mål vi som förening kan 

och ska aktivt arbeta för är 

 

Havsmiljö i balans samt en levande kust och skärgård! 

 

Regler som Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning påtalat är självklara för Önnereds Båtlag 

och gäller sedan flera år tillbaka. (Miljöregler för hamnen och Sjöbacka se särskild lista) 

 

Sedan 2015 är det förbjudet att tömma båttoan i havet.  Många hamnar har byggt upp 

tömningsmöjligheter. I Hamnhandboken finns info om appen "Hamnkartan" som hänvisar till 

närmaste tömningsstation samt "Hamnkartan för fritidsbåtar" där man också får en 

uppdaterad info om var man hittar tömningsstationer och andra serviceanläggningar. 

I Önnereds Hamn finns en anläggning för toatömning. Nyckel kan köpas hos Stig Kjellberg 

mot en deposition av 150 kr och en årsavgift av 200 kr. 

 

Sedan år 1989 är det förbjudet i Sverige att använda TBT-färger, globalt sedan 2008. Båtlaget 

har genomfört två mätningar med XRF-pistol för att stödja medlemmar som ovetande ff har 

sådan färg på sin båt. Den senaste gjordes 2021. Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har 

påbörjat en process som innebär att de följer upp båtklubbarnas arbete mot olagliga färger. 

 

Spolplatta finns både i hamnen och på Sjöbacka. Allt förorenat vatten samlas i Ci-pax 

behållare som sedan hämtas för destruering. 

 

Likaså finns miljöstationer både i hamnen och på Sjöbacka för omhändertagande av spillolja, 

oljefilter, lösningsmedel, båtfärger etc. Därifrån sker hämtning 1-2 ggr/år. 

 

I hamnen finns sopstation för omhändertagande av båtsopor under sommarsäsongen. 

 


