
Om du tänker sanera skrovet från biocidfärg 
Informera din båtklubb om att du tänker sanera skrovet under kommande vinter/vår.  
Följ båtklubbens instruktioner för båtbottensanering. 

u		Inför sanering är det viktigt att lägga ut marktäckande material under båten och pallningen. För-
bered gärna detta innan upptag för bästa skydd. Marktäckningen ska vara tät och bör minst vara 
två meter bredare och längre på varje sida, framför och bakom båten.

 –   Vanligaste saneringsmetoderna är skrapning och/eller slipning, läs mer om vad du bör tänka 
på inför sanering i Transportstyrelsens broschyr ”Giftfri båtbotten” som du hittar på internet.

 –   Var försiktig och använd rätt skyddsutrustning om du skrapar eller slipar. Använd ansikts-
mask med partikelfilter, skyddsoverall och proffsslipmaskin med miljöklassad dammsugare 
som är anpassad för slipmaskinen.

u		Skrap- och slipdamm, täckmaterial och dammsugarfilter som använts är miljöfarligt avfall 
som ska samlas ihop och hanteras i enlighet med båtklubbens anvisningar eller lämnas till 
den kommunala återvinningscentralen.

Hösttips – för ett miljöanpassat båtliv  
Svenska Båtunionen driver sajten Båtmiljö.se.  
Här hittar du som är båtklubbsmedlem och  
båtägare massor av bra tips och information  
om miljöfrågor kopplade till ditt båtliv. 

Innan och när du tar upp båten
u		Se till att töm toalettavfallet på närmaste  

tömningsstation. Hitta din närmsta station på  
Transportstyrelsens hamnkarta för fritidsbåtar.

u	Tvätta av skrovet.

 –   Har du en omålad båtbotten kan du tvätta skrovet i en borst-
tvätt eller tvätta av skrovet för hand när du har tagit upp den.

 –   Är båten målad med biocidfärg kan du ta upp båten på land och 
tvätta av skrovet på en spolplatta med efterföljande rening.

 –   Du hittar din närmsta båttvätt på  www.båtmiljö.se

När du har tagit upp båten
u		Ta hand om miljöfarligt avfall, exempelvis gammal olja och batterier. Lämna 

dessa till kommunens återvinningscentral eller båtklubbens miljöstation.

u		Frostskydda din motor med miljövänligt frostskyddsmedel. Använd propylen-
glykol framför etylenglykol - det är bättre både för din hälsa och miljön.

u		I toalett och avlopp, där vätskan inte kan samlas upp igen i vår, konservera 
med miljömärkt frostskyddsmedel.

u		Om du ska rengöra båtdäcket, använd miljövänliga produkter.

Dags att  
återvinna  
båten?
Förr eller senare är det dags att åter-
vinna båten. Även under 2020 har 
Havs- och vattenmyndigheten beviljat 
skrotningspremie för uttjänta fritids-
båtar. I Sverige sköts båtåtervinning 
av Båtretur. Läs mer på båtretur.se

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet! 
08-545 859 60  |  båtmiljö.se


