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Bakgrund:
Småbåtshamnar, marinor och båtklubbar tillhör verksamheter som MHF (Miljö- och
Hälsoskyddsförvaltningen) enligt miljöbalken har tillsyn över och som har ett regelbundet
återkommande tillsynsbehov. Därför har samtliga småbåtshamnar med mer än 50 båtplatser
från och med 2014 klassats in och betalar årsavgift enligt kommunens tagna taxa. Årsavgiften
bestäms utifrån antal båtplatser som finns i hamnen. Galtabäcks Båtklubb nuvarande
klassningskod är 63.UU,2, 50-149 båtplatser.
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Hamnen är en småbåtshamn med ca 90 platser. Endast ett fåtal ligger kvar i hamnen på
vintern, några på vagn vid fågeltornet. Upptagning och sjösättning sker oftast via rampen.
Arbeten med båtar i hamnen utförs av båtägarna själva.
Ingen gästhamnverksamhet bedrivs.
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Egenkontroll
-
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Organisatoriskt ansvar har styrelsen för Galtabäck Båtklubb.
Egenkontrollen redovisas nedan i två underrubriker.
A: Spolanläggning och båtbottentvätt.
B: Övrig miljöhantering i Galtabäcks hamn, fastigheten Galtabäck 14:1.

A: Spolanläggning för båtbottentvätt.
Under 2013 installerades en båtbottentvätt i Galtabäcks hamn. Denna består av en spolplatta
med uppsamlingsränna och samlingsbrunn. Från brunnen transporteras vattnet till en
reningsanläggning som består av en trekammarbrunn och två slutna samlingstankar, alla
rymmande 3 m3. Dessa är kopplade i serie där eventuellt framtida behandlingssteg kan
placeras i eller mellan dessa tankar. Efter dessa tankar finns en provtagningsbrunn varifrån
vattnet leds tillbaka till hamnbassängen.
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Målsättningen är att anläggningen på sikt skall kunna slutas så att inget spolvatten går tillbaka
till hamnbassängen.
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Skötsel och egenkontroll
Galtabäck Båtklubb är ansvarig för att anläggningen hålls i ett användbart skick och att de
krav som myndigheter ställer på funktionen uppfylls, t ex provtagningar, rapporter o ev
förbättringar.
För detta finns en teknikansvarig person inom båtklubben utsedd. Denne svarar till styrelsen
för att anläggningen hålls i väl fungerande skick, genom att
1) Besiktiga och funktionstesta anläggningen före båtsäsongen
2) Finnas tillgänglig för att åtgärda eventuella fel som uppkommer under säsongen
3) Gå igenom, underhålla och skydda anläggningarna inför vintersäsongen
4) Planlägga och genomföra eventuella försök för att effektivisera anläggningarna

5) Rapportera och hålla kontakt med aktuella myndigheter
6) Distribuera nödvändig hanteringsinformation till användarna.
Dessa uppgifter genomförs i nära samarbete med hamnkaptenen, som tillika är övergripande
miljöansvarig.
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Vad gäller reningsanläggningens effektivitet skall:
1) En plan för hur anläggningen skall nyttjas under kommande säsong tas fram baserad
på tidigare resultat.
2) Provtagning ske på ett godkänt sätt för att utvärdering ska kunna ske efter säsongen.
3) Ny planläggning för fortsatta försök göras och presenteras för Varbergs Kommun
MoH ihop med de uppnådda resultaten under den senaste säsongen.
4) En logg föras över vidtagna åtgärder, anläggningens utnyttjande och uppnådda
resultat.
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Avfallet från spolanläggningen ska hanteras som miljöfarligt avfall och skickas för deponi
dels som slam från samlingsbrunn och trekammarbrunn m h a slamsug, dels som fast material
från spolplattans uppsamlingsränna och eventuell framtida filteranläggning.
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B: Övrig miljöhantering
- Miljöombud för hamnen är hamnkapten.
- Toalettbyggnad finns inom fastigheten och skötsel och tillsyn av denna ansvarar
Varbergs kommun för enligt avtal.
- Inget behov av omhändertagande av latrinavfall finns. Klubbens medlemmar är enligt
hamnordning skyldiga att ta hand om det avfall som uppstår i samband med båtlivet.
- Inget område i hamnbassängen misstänks vara särskilt förorenat. Gränsande till
arrendeområdet finns en yta som tidigare använts till upplägg av muddermassor,
tillstånd för detta har medgivits av länsstyrelse.
- Mindre verksamhet som kan tänkas förorena markområdet kan finnas. Enligt
hamnordning är det varje medlems skyldighet att ta hand om det avfall som uppstår i
samband med båtlivet.
- Sopstation för hushållssopor finns inom hamnområdet. Information om vart avfall kan
lämnas finns anslaget vid sopstationen. Informationen finns även på klubbens
hemsida. Avfallshanteringsplanen är dialogiserad och beslutad av årsmötet. Varje
medlems egenansvar finns även dokumenterad i hamnordning.
- Lagring av farligt avfall (se egenkontroll av spolplatta).
- Muddringsarbeten sker i samråd med Varbergs kommun och länsstyrelsen i Halland.
- Rutiner för vattenverksamhet finns (se egenkontroll av spolplatta).
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Hamnen omfattas av strandskyddsbestämmelser. Dispens från strandskydd är beviljad
av Länsstyrelsen.
Naturreservat finns i närområdet men påverkas inte av hamnens verksamhet.
Kulturminnen finns i närområdet men påverkas inte av hamnens verksamhet.
Den flora och fauna som finns i närområdet påverkas inte av den normala
hamnverksamheten.

Information till medlemmarna angående Båtklubbens miljöarbete finns på klubbens hemsida,
där finns också länkar till övrig information och lagstiftningar som rör båtlivet.
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