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Verksamhet:  Önnereds Båtlag 

Organisationsnummer: 802429-4046 

Anläggningsadress: Önnereds Hamnväg 20 

Fastighetsbeteckning: Önnered 762:366 

Miljöförvaltningen besökte er verksamhet den 27 april 2021.  

Närvarande vid besöket var Marita Lager och Lennart Falck från 

verksamheten och miljöinspektörer Liselotte Lindgren och Kajsa 

Sandberg från miljöförvaltningen. 

Tillsynsbesöket var ett ordinarie tillsynsbesök.  

Sammanfattning av tillsynsbesöket 
Vid tillsynsbesöket diskuterade vi främst utfasning av båtar med TBT i 

underliggande färglager. Ni har redan gjort mätningar på ett antal båtar, och 

båtbottenfärger har avlägsnats i de fall ni funnit båtar med TBT i 

underliggande lager. Ni har rutiner för att informera medlemmar om vilka 

försiktighetsåtgärder som behöver vidtas vid borttagande av färg och 

bedömer att medlemmarna följer era riktlinjer. Ni har utgått från 

färgtjockleken och XRF-mätningar vid era inventeringar. Det finns ett antal 

båtar kvar som behöver mätas. Vi är överens om att ni tar fram en 

handlingsplan för när samtliga dessa båtar kan ha inventerats och åtgärdats.  

Åtgärder 
Under tillsynsbesöket kom vi överens om följande: 

• Inkom med handlingsplan som beskriver hur inventering och 

utfasning av båtar med TBT i båtbottenfärgen ska gå till senast 1 

september.  

Den här är en rapport från tillsynsbesöket och inget beslut. Åtgärderna är 

sådant vi bedömer att ni behöver göra för att leva upp till miljöbalkens krav. 

Har ni synpunkter eller frågor kring dessa åtgärder är ni välkommen att höra 

av er till oss på miljöförvaltningen.  
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Miljöförvaltningen kommer att följa upp att åtgärderna blir genomförda 

genom att be er skicka foton eller dokument som visar att åtgärden är 

genomförd. 

Skicka in uppgifterna till miljöförvaltningen@miljo.goteborg.se och ange 

diarienummer 2021-9666. 

Avgift för tillsyn 

Miljöförvaltningen tar ut en tillsynsavgift för att handlägga detta ärende. Vi 

kommer att skicka en separat faktura som samtidigt är ett beslut om avgift. 

 

Ärendet har handlagts av:  

Liselotte Lindgren 

Miljöinspektör 

E-post: liselotte.lindgren@miljo.goteborg.se 

Telefon: 031-3683850 

 

 

Behandling av personuppgifter  

Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår 

myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om 

det krävs enligt lag eller annan författning eller är nödvändigt för ärendets 

handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter 

behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på 

goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen 
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