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Miljökrav inom IRS uppläggningsplats 
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Det är alla medlemmars skyldighet att sätta sig in i, förstå och rätta sig efter dessa 
miljökrav samt anvisningar som lämnas av varvschef, styrelseledamot, miljöombud eller 
funktionär.  
 
 

MILJÖKRAV 

 

Varje båtägare är skyldig att känna till och uppfylla de krav som ställs på IRS för att 
minimera belastningen på vår miljö. Förutom kraven i Miljöbalken måste vi uppfylla 
ytterligare krav genom att IRS verksamhet ligger inom Östra Mälarens 
Vattenskyddsområde.  
Som privatperson gäller bl.a. att du inte får hantera följande produkter inom 
skyddsområdet om det kan innebära risk att vattnet förorenas: brandfarliga vätskor (t 
ex petroleumprodukter), hälso- och miljöfarliga ämnen (t ex färger, kemikalier och 
tjärprodukter) eller kemiska bekämpnings- och rengöringsmedel (t ex avfettningsmedel,  
båtschampo). 
 

Allmänna krav 

Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt på uppläggningsplatsen runt sin båt. Sopor 
läggs i containern. Inga sopor som är att hänföra till miljöfarligt avfall får läggas i containern 
utan skall deponeras i miljöstation. Sopor och avfall får inte läggas utanför behållarna.  
 
Val av bottenfärg 

Inga biocidhaltiga (bekämpningsmedelsinnehållande)  färger  får användas på båtar som har 
sin huvudsakliga förtöjningsplats i Mälaren. Endast bottenfärg som är godkänd  för användning 
i insjöar får användas i  Mälaren.  
 
 

Båtbottentvätt 
Se: www.lansstyrelsen.se/stockholm  > Djur och natur > Friluftsliv > Tömningsstationer och bottentvättar för 

båtar… 

      
Konservering av motorer 

Ingen glykol får tömmas ut på mark eller i vatten. Överskottsglykol samlas upp och deponeras 
i, därför avsedd och märkt behållare, i miljöstationen. 
 

Slipning, skrapning och målning 

All bottenbehandling skall ske på så sätt att slipdamm, färgflagor och skraprester tas omhand 
genom att marken under båten täcks med en presenning e d. Vid slipning med maskin skall 
utsug med uppsamlare användas. Slipdamm, skraprester, gamla målarburkar och 
målarverktyg skall läggas  i därför avsedd och märkt behållare i miljöstationen. 

 

Oljebyte 

Vid oljebyte skall spilloljan samlas upp och deponeras i därför avsedd behållare i 
miljöstationen. 
 

 
 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Spill på marken 

Vid spill av färg, rengöringsmedel, olja, glykol eller andra kemikalier skall detta omedelbart tas 
upp. Absorbenter finns i miljöstationen. 
 

Batterier 

Batterier får, enligt lag, inte lämnas inom varvsområdet utan skall lämnas på därför avsedd 
plats, t ex på närmaste återvinningscentral (OK/Q8 i Vällingby, Linta Gårdsväg 16 i Bromma 
eller Lövsta på Lövstavägen 501 i Hässelby). 
 

Deponering i IRS miljöstation 

Spillolja, kylarvätska, glykol, begagnade olje- och bränslefilter, färgburkar, målningsverktyg 
mm skall, enligt lag, läggas på särskilda platser i miljöstationen. Dessa platser är utmärkta 
med tydliga skyltar. 
 

Deponering i annan miljöstation samt toatömning 

Produkter som ej är specificerade att lämnas i IRS miljöstation skall tas omhand och lämnas till 
annan miljöstation som tar emot dessa (se under ”Batterier” ovan).  
 
Fr.o.m. den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken i sjön. Däcksgenomföring 
erfordras för anslutning till och tömning i särskilda tömningsstationer. En sådan finns bl.a. på 
bryggorna vid IRS uppställningsplats. All toatömning till tömningsstationer är kostnadsfri.  
 

Tillbud – olycka 

Samtliga båtägare är skyldiga att informera sig om det som gäller i händelse av tillbud eller 
olycka.   På anslagstavlan i varvsstugan finns uppgift om larmnummer, plats för släcknings- 
och sjukvårdsutrustning samt plats för absorbenter för mark och vatten. Här finns även uppgift 
om vilka som skall informeras.  
 

Informera alltid varvschef, miljöombud eller styrelsemedlem vid tillbud eller olycka. Vid 
allvarlig olycka ring  larmcentralen: 112 (även Miljöförvaltningen skall informeras, 
telefon ???). 

    
Mats Bjerker  Ingvar Bergenudd  Lars Sköld 
08-3831 43  070-655 73 71  070-980 17 19 

 
 

 
Adressen till  IRS uppställningsplats är:  
Kanaans väg 
Råcksta Sjöhage 
Vällingby 

 

Telefon till vaktstugan är: 08- 87 67 81 
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