
Att tänka på från torrsättning till sjösättning 
Värna om marken du ligger på och vattnet du ska ligga i! 

 
 
 

Motorkonservering 
 Vid motorkonservering skall all glykol samlas upp och får inte hamna på 

marken eller i sjön. Uppsamlad glykol lämnas till din 
miljöstation/återvinningscentral eller sparas till nästa torrsättning. 

 Använd den mer miljövänliga och giftfria polypropylenglykol. 

 Då glykol används som frysskydd till toa etc, gäller samma regel. 

 Används andra medel för konservering skall även dessa omhändertas 
och får ej släppas fritt i naturen. 

Oljebyte 
 Vid oljebyte i motor backslag, växelhus, oljefilter och hydraulsystem mm skall 

olja, tömda och droppfria plastdunkar tas hem lämnas till din 
miljöstation/återvinningscentral. Även bränslefilter kan lämnas där. 

 Ovanstående gäller självklart när båten ligger i sjön. 
 

Bottenbehandling 
 Vid bottenbehandling som slipning och skrapning skall slipdamm 

och skraprester tas om hand och lämnas till återvinningscentral 
som farligt avfall. 

 Använd alltid dammfiler/dammsugare vid slipning. Vid skrapning 
skall marken täckas med presenning eller liknande för att samla upp 
skraprester. 

Bottenmålning 
 Vid bottenmålning får du bara använda av kemikalieinspektionen godkända 

bottenfärger för ostkusten. 

 Se till att färg eller lösningsmedel inte spills på marken. 

 

Lösningsmedel mm. 
 Lösningsmedel, färgrester, lim, sprayburkar etc. får inte lämnas i containern 

för hushållssopor, utan måste lämnas på din 
miljöstation/återvinningscentral. 

 



Slagvatten och oljeabsorbenter 
 Använda oljeabsorbenter från motorrum tillsammans med slagvatten som 

innehåller olja samlas upp i plastdunkar och tas med till din 
återvinningscentral. 

 
Ordning runt båten och vintertäckning 
 Håll ordning runt båten så att risk för spill undviks. 

 Samla dina sopor i en påse och ta med hem det som inte kan lämnas i 
containern. 

 Plastdunkar som vikter för vintertäckning får inte innehålla glykol eller andra 
miljöskadliga ämnen, endast vatten eller sand. 

 
Allas ansvar 
 Det är alla medlemmars ansvar att medverka till att vårt miljöarbete 

fungerar tillfredställande och att vi uppfyller de krav som myndigheterna 
ställer på oss. 

 
 

Styrelsen 


	Att tänka på från torrsättning till sjösättning
	Värna om marken du ligger på och vattnet du ska ligga i!
	Motorkonservering
	Oljebyte
	Bottenbehandling
	Bottenmålning
	Lösningsmedel mm.
	Slagvatten och oljeabsorbenter
	Ordning runt båten och vintertäckning
	Allas ansvar

