Miljöregler (reviderade 2019-10-22)
TSS :s medlemmar skall använda de mest miljövänliga produkter och metoder
vid underhåll och drift av båten. Endast av myndigheter godkända
bottenfärger och andra kemikalier får användas.

Hantering av bottenfärger

Undvik bottenmålning helt för att minska utsläpp och gifter
Vid bottenmålning skall biocidfri bottenfärg användas
Polerande bottenfärger får ej användas vid bottenmålning.
Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på
Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se
• Blymönja får ej användas. Exvis kan järnmönja användas som ersättare
• Vid målning av botten skall marktäckning användas för uppsamling av
färgspill. Färgspill lämnas till miljöstation
• Vid sanering av båtbotten skall ”Regler och rekommendationer vid
sanering av bottenfärg” följas
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Hantering av motorer
• Inga motorvätskor – bränsle, oljor och glykol – får spillas på mark eller i
vatten. Dessa vätskor samt bränsle- och oljefilter skall uppsamlas och
lämnas på miljöstation
• TSS förordar användning av propylenglykol (grön glykol) istället för
etylenglykol (vanlig glykol). Miljöoljor förordas före mineraloljor.
• Akylatbensin förordas för bensinmotorer och biodiesel för
dieselmotorer.
• Tomgångskörning skall undvikas
• Motorer skall servas regelbundet för att minimera bränsleförbrukning
och utsläpp
• För att hantera läckage från motor i motorrum/kölsvin skall
absorbtionsutrustning (uppsugningsmaterial) användas och lämnas på
miljöstation. Läckage från motor får inte följa med slagvatten ut i sjön

Övrig miljöhantering

• Avfall i övrigt - skall uppsamlas, sorteras och lämnas till miljöstation
• Båtuppläggningsplatser och bryggplatser skall hållas väl städade.
• Förvaring av kemikalier och farligt avfall skall göras i tätslutande kärl så
att läckage till mark och vatten förhindras. Plastkärl/plastback skall vara
av UV-beständig polyetenplast.
• Tyngder/dunkar med vätska för att hålla nere presenningar vid
vinterförvaring får ej innehålla glykol, spolarvätska eller andra
kemikalier. Förslagsvis fylls dessa dunkar eller säckar med sand.
• Vid användning av grillar på Lövskären får tändvätska ej användas.
Miljöklassad tändutrustning skall användas.

