
 

Miljöregler för Lidingö båtklubb.  
 

Sophantering 

Inom hamnområdet finns avfallshantering för hushållssopor, el-avfall, brännbart material, oljor, 

glykol, färgrester, småbatterier mm. För hushållssopor finns 

kommunala sopkärl och för övrigt avfall finns en miljöstation och en 

container för grovsopor. Observera att båtbatterier inte får ställas 

inne i miljöstation utan ska placeras på pallen utanför.  

• Hushållssopor läggs i de svarta soptunnorna. Dessa hämtas 

och töms av kommunens  entreprenör 

• I grovsopcontainern läggs skrymmande icke miljöfarligt avfall  

• Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall i soptunnorna eller i sopcontainern.  

Miljöfarligt avfall är t.ex. spillolja, oljefilter, glykol, 

lösningsmedel, färgrester, småbatterier och el-avfall. 

Miljöfarligt avfall måste enligt gällande lagstiftning 

hanteras särskilt och lämnas i miljöstationen som finns 

inom hamnområdet. 

Glykol och övriga konserveringsvätskor är mycket miljöfarliga produkter som ej får släppas ut på 

marken eller i sjön. Vid konservering av båtmotorerna ska restavfallet samlas upp och därefter 

tömmas i miljöstationens tunna märkt "glykol". Observera att endast vätska ska tömmas i kärlen i 

miljöstationen, tomma burkar och dunkar ska slängas i grovsopscontainern. 

Glykol får inte användas i de dunkar som fungerar som tyngder för vintertäckningen. 

Vid läckage av oljor eller bensin i båt får detta inte pumas ut i sjön 

(slagvattentömning med hjälp av länspump) utan ska pumas upp i 

kärl för att sedan lämnas i miljöstationen.  Vid läckage på hamnplan 

ska Absol spridas över läckaget.  



 

Båtbottenfärger 

 

Från och med 2014-01-01 är det inte tillåtet att måla med blödande bottenfärg. Från och 

med 2015-01-01 får ingen båtbottenmålning ske på LBK hamnplan.  

Slipning av bottenfärg får endast göras med en slipmaskin som är kopplad till en för 

ändamålet godkänd yrkesdammsugare eller uppsamlingspåse för att minimera risken att 

dammet sprids i luften. Slipavfallet ska därefter lämnas som miljöfarligt avfall till Stockby 

miljöstation. Våtslipning av bottenfärg är ej längre tillåtet.  

 

Tömning av båttoaletter 

Inom LBK finns för närvarande inte någon möjlighet att tömma båttoaletter. Klubben hänvisar 

tillsvidare till tömningsstationerna vid Södergarn och Vaxholm. Föreningen verkar tillsammans 

med LBF för att kommunen ska sätta upp fler stationer. 
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