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Avfallshantering
Kungsörs Segelsälskap tar inte emot avfall för båtar. Det medför att varje medlem själv måste ta hand om sitt avfall.
För toalett avfall finns en sugtömningsstation i Kungsörs gästhamn. Pos 59° 25,7 N 16° 05,7 E
Hushållsavfall tas mad hem eller lämnas till ”återbruket”. Farligt avfall och övrigt avfall lämnas till ”återbruket”.
”Återbruket” finns på adress: Fredsgatan 40 i Kungsör.

Kemikalier
Kemikalier räknas som farligt avfall och skall hanteras med omsorg så att de inte förorenar mark eller vatten.
Farligt avfall skall vara invallat och tydligt märkt med innehåll.
Invallning. En invallning utformas för att rymma det största förvaringskärlets volym plus 10% av de övriga kärlens volym.
Ett exempel på invallning är en extra behållare under det farliga avfallets behållare eller en extra tunna under den
behållare som innehåller farligt avfall. Invallningen skall utformas så att det farliga avfallet vid ett eventuellt läckage från
behållarna inte leder ut till naturen och omgivningen. Invallning utomhus skall ha tak för att förvaringen skall anses
säker. Avfallssorter som kan reagera häftigt med varandra får ej förvaras på samma ställe. Exempel på detta är baser och
syror, starka syror och organiska ämnen, kraftigt oxiderande ämnen med oxiderbara ämnen. Mer info finns hos
kemikalieinspektionen.
Exempel på kemikalier








Lösningsmedel: thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
Oljor: Spillolja, smörjolja, motorolja.
Färg, lack och limrester, burkar med intorkad färg, båtbottenfärger, penslar och rollers med rester av olje och
lackfärg. Även vattenlöslig färg räknas som farligt avfall.
Rengörningsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv och allrengörningsmedel, blekmedel och
fläckborttagningsmedel.
Förorenat slagvatten.
Konserveringsvätska (glykol)
Andra produkter som är hälso- eller miljöfarliga.

Underhåll av båtar
Underhållsarbete skall ske fackmannamässigt för att ej utsätta den som utför arbetet för kemikalier. Lämplig
skyddsutrustning skall användas. Vid underhållsarbete skall nödvändig täckning göras för att minimera spridning till
omgivningen. Kemikalier kan binda sig till damm och spridas. Använd exempelvis slipmaskin med uppsugnings funktion
vid damm spridande arbeten. Slipdamm är farligt avfall och skall samlas upp och omhändertas som miljöfarligt avfall.
Konserveringsvätskor (glykol), olja, oljerester och andra giftiga kemikalier skall samlas in och omhändertas som farligt
avfall. Vid påfyllning av bränsle är båtägaren skyldig att inget bränsle spills, varken på land, brygga eller vatten.
Om olyckan är framme och farligt avfall har spridits, ring 112 och be om hjälp, detta om spillet är så stort att man ej själv
kan hantera situationen.

