
Checklista inför 
sanering av båtbottnar

Båtklubbens namn 

Adress (Närmaste gatuadress) 

Kontaktperson E-post

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Postadress Besöksadress Telefon E-post
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 miljokontoret@smohf.se 

Webbsida 
www.smohf.se 
2023-03-06

Ort och datum 

Kontaktperson: Namnförtydligande 

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 

Telefon

Antal båtar som ska saneras 

Datum för sanering

Företag som ansvarar för sanering (om inget företag, skriv ”på egen hand”)

Båtens undersida samt sidor och eventuellt tak (områden där det finns risk för spridning och läckage) har täckts och 
är täta.

Godkänd transportör/mottagare för det farliga avfallet har kontaktats samt kommer omhänderta det miljöfarliga 
avfallet.

Båtklubben har införskaffat kunskap och är införstådd med miljöbalken, förordning om miljöfarlig verksamhet. 

Arbetet avbryts omedelbart vid utsläpp, olycka eller om brister upptäcks i skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner. 
(Miljöförförbundet kontaktas omgående, vid olyckor och utsläpp ska även räddningstjänst samt eventuellt 
kustbevakningen kontaktas.)

Denna checklista ska fyllas i och lämnas till miljökontoret vid sanering av båtbottnar. Det är mycket viktigt att samtliga 
säkerhetsrutiner och åtgärder i listan vidtas för att skydda människor samt miljön.

Observera att det är av mycket stor vikt att använda lämplig skyddsutrustning vid sanering på egen hand, exempelvis 
andningsskydd (av rätt klass), skyddskläder- och handskar, skyddsglasögon samt skyddsskor. 

Blästring Slipning  Skrapning Annan metod:

Saneringsmetod

Miljöskydd och farligt avfall
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