
Värna din miljö och ditt dricksvatten!

Använd toalettservicen på land
Medverka till en bättre miljö genom att i första hand 
använda toalettservicen på land. Båtens hålltank 
töms på mottagningsstationer utrustade för sugtöm-
ning, och båtens portabla toalett på stationer med ut-
slagsvask eller toalett. 

Din båtklubb eller båttillbehörsbutik har information 
om hur du konverterar en vanlig septitank till sug-
tömning.
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Ren båtbotten
Båtbotten kan med fördel hållas ren under säsong-
en genom att skrubba eller högtryckstvätta eller att 
nyttja maskinell båtbottentvätt. På ostkusten kan det 
räcka med några tvättningar per säsong.

I Mälaren får endast färger som förhindrar påväxt 
på fysikalisk väg användas, till exempel genom en 
ytstruktur där påväxten inte får fäste. Dessa färger 
behöver inte vara godkända för att få användas.

På kemikalieinspektionens hemsida fi nns en förteck-
ning över de båtbottenfärger som på kemisk eller 
biologisk väg är godkända att använda på ostkusten.

Farligt avfall på rätt plats
Farligt avfall lämnas i miljöstation eller tas med hem 
av den enskilde för att lämnas till Görvälns återvin-
ningscentral.
Exempel på farligt avfall:
• Rester av primer
• Ej torra rester av båtbottenfärg
• Gamla sprayburkar
• Spillolja och oljefi lter
• Länshållningsvatten med olja
• Glykolrester
• Färg och lösningsmedelsavfall
• Bilbatterier
Hushållsavfall kan komposteras eller lämnas som 
matavfall.
Ta hand om skarp- och sliprester genom att lägga 
ut en duk eller presenning under båten vid arbetet. 
Färgresterna samlas ihop och lämnas som farligt av-
fall på Görvälns återvinniningscentral eller i klub-
bens miljöstation.

Fritidsbåtar förbjuds tömma ut 
toalettavfall
Förbud mot att tömma avloppsvatten från båtar i 
Sveriges vatten träder i kraft den 1 april 2015. Förbu-
det innebär att båtar ska kunna lämna sitt toalettav-
fall i hamn som de normalt anlöper. Hamnar som har 
sugtömningsstation får ej ta ut avgift om stationen 
byggts med statliga medel.
Tänk på att en liten hålltank kan innehålla en stor 
mängd virus. 
Se information på baksidan från Norrvatten.

Östra Mälaren är numera ett vattenskyddsområde. Mer information fi nns på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Mer information om båtlivets miljöfrågor 
fi nns på:
- Håll Sverige Rent (www.hsr.se)
- Båtmiljö.se (www.batmiljo.se)
- Kemikalieinspektion (www.kemi.se)
- Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se)
- Jakobsbergs Båtsällskap (www.jbs.nu)



Info till Mälarens båtägare 
Norrvatten 

Nu när vår och ljumma båtturer på Mälaren nalkas vill vi passa på att påminna om att Mälaren inte enbart är en välbesökt       badsjö utan även försörjer ca 2 miljoner människor med dricks-vatten.  
Mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter kan           förekomma i enorma koncentrationer i mänsklig avföring trots att man själv inte känner sig sjuk.   Oroväckande Virusfakta För att infektera en människa krävs  så lite som 
       1-10 virus        Mänsklig avföring  kan innehålla uppemot  
 1 000 000 000 000 virus/gram.        Din septiktank på 25-50 liter kan alltså innehålla uppemot   
 10 000 000 000 000 000 virus 
 Hjälp oss i vårt arbete till en bättre vattenkvalité. Utnyttja  be intliga tömningsstationer istället för att tömma latrinen i vår  dricksvattentäkt. 
 Vänliga Hälsningar,  Din dricksvattenproducent 
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