
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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Måla båtbotten endast med färger
tillåtna för ostkusten
För att skydda miljön har reglerna för godkännande 
av båtbottenfärger skärpts. Flera kemikaliska pro-
dukter innehåller ämnen som både kan vara giftiga 
för livet i vattnet och hälsoskadliga vid inandning 
och hudkontakt. Detta har medfört att så kallade 
TBT-färger är förbjudna och färger som läcker kop-
par inte är tillåtna för ostkusten.

De förbjudna färgerna ersätts med tillåtna färger, båt-
bottentvätt eller avspolning vid torrsättning.

Mer information på:
• Håll Sverige Rent. www.hsr.se 
• Jakobsbergs Båtsällskap
 www.jbs.nu / Miljö / Bottenfärger

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
Det kommer ett förbud på att släppa ut toalettavfall 
från fritidsbåtar under 2014.
Generellt utsläppsförbud utarbetas just nu av Trans-
portstyrelsen som väntas träda i kraft i mars 2012.
Förbudet innebär att båtar som är byggda efter 1/7 
1998 ska byggas om för att kunna lämna sitt toalet-
tavfall i hamn. Förbudet innebär också att man inte 
får tömma sitt toalettavfall i Mälarens vatten eller 
inom Sveriges territorialvatten.

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

I Mälaren och skärgården 
fi nns latrintömningsstationer, 
se karta på baksidan.




