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Miljöregler för Lövsta Båtsällskap 

• Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest 
miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast av 
myndigheter tillåtna båtbottenfärger och andra kemikalier får användas. 
Båtar med ej tillåten bottenfärg får endast angöra hamnen max 2 dagar. 

• Information om tillåtna och icke tillåtna båtbottenfärger finns på 
Kemikalieinspektionens hemsida, http://www.kemi.se/. 

• Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet!  
• Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket 

bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen. Välj motorolja av hög kvalitet. 

 

Underhållsarbete/rengöring 

• Underhållsarbeten eller rengöring av båtar är ej tillåtet på av LBS hyrda 
sommartrailerplatser. Dessa platser är endast för förvaring av båt på trailer. 

• Vid rengöring av båtar i hamnen får inga kemikalier användas, endast vatten 
är tillåtet. 

 

Läckage eller utsläpp i LBS hamn  

Lövsta Båtsällskap ligger inom ett vattenskyddsområde. Medlem som upptäcker 
läckage eller utsläpp av olja eller annan misstänkt petroleumprodukt eller kemikalie 
behöver rapportera detta vidare.  

Instruktioner för hur detta utförs finns i LBS klubbstuga (vaktstugan).    

Vid läckage/utsläpp av bensin, diesel, olja etc. 

• Kontakta berörd båtägare enl. hamnplatslistan i klubbstugan 
• Ring räddningstjänsten om utsläppet är stort eller om risk för miljöpåverkan 

föreligger. Tel 08-454 87 00 
• Lägg ut länsor om området behöver skärmas av och oljan ska sugas upp. 
• Kontakta hamnkaptenen, 0705-89 00 83 
• Skicka mail till styrelse@lovstabatsallskap.org 
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Sanering 

Saneringsmaterial finns i en tydligt märkt orange låda utanför klubbstugan.  
Lådan innehåller:  

• LÄNSOR, 3 m långa. Dessa och kan kopplas ihop och används för att hägna 
in det utsatta området som har oljeskimmer. Är området för stort för länsorna, 
så ska området som förefaller innehålla källan till läckaget kapslas in. Länsor 
flyter även om de mättas med olja. 

 
• ABSORBERINGSMATTOR för mindre läckage/spill. Även dessa flyter och 

kan användas både för att suga upp spill i vattnet eller i t.ex. ett motorrum. 
 

Använt saneringsmaterial hanteras enligt gällande avfallsplan. 


