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Allmänna krav 

Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt runt sin båt på 
uppläggningsplatsen. Sopor läggs i containern. Restprodukter som är att hänföra till 
miljöfarligt avfall får inte läggas i containern utan skall deponeras i miljöstationen. 
Lägg aldrig sopor och avfall utanför behållarna. 

 

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. 

 

Oljebyte 

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

Spill på marken 

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

Batterier 

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

 

Deponering  i IRS miljöstation 

Spillolja, kylarvätska, glykol, begagnade olje- och bränslefilter, färgburkar, målnings-
verktyg mm skall enligt lag placeras på särskilda, väl utmärkta, platser i 
miljöstationen. Övriga restprodukter skall tas omhand av ägaren och lämnas till 
annan miljöstation som tar emot dessa (se under ”Batterier” ovan). 
 

Tömning av toatank  
Fr.o.m. den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken i sjön. En 
däcksgenomföring erfordras för anslutning till och för tömning i särskilda 
tömningsstationer (latrinsugar). 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 vad som gäller i händelse av 
tillbud eller olycka.  På anslagstavlan i vaktstugan 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 (nedan) eller 

styrelsemedlem  vid  tillbud eller olycka. Vid allvarlig  olycka  ring  

larmcentralen: 112 
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