


Vad är töm inte i sjön?
Töm inte i sjön är ett initiativ riktat till dig som 
är båtägare och har toalett på din båt. Transport
styrelsen står bakom initiativet och målet är att öka 
kunskapen om hur viktigt det är att inte tömma sitt 
toalettavfall i vattnet. 

ett förbud mot utsläpp aV  
toalettaVfall införs 2015 

Den 1 april 2015 införs ett förbud mot att släppa  
ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre 
vattendrag. Förbudet, som genomförs av Transport
styrelsen på uppdrag av regeringen, omfattar svenskt 
sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar 
förutom de som är kmärkta. 



så påverkas vattnet 
Toalettavfall innehåller bland annat fosfor och kväve, 
ämnen som bidrar till övergödning av våra vatten. 
Dessutom kan bakterier spridas via avfallet, till 
exempel Ecolibakterien som kan ge olika infektio
ner. Barn är särskilt utsatta för smitta eftersom de 
sväljer mer vatten när de badar.  

Vattnet tillhör alla

Vattnet är allas vår tillgång och allas vårt ansvar. Ju 
renare vatten, desto skönare båtliv – det är nog de 
flesta överens om.  För precis som skräp på marken 
är toalettavfall i vattnet helt enkelt fel sak på fel plats.  
Det försämrar naturupplevelsen och är skadligt för 
miljön. Så använd de tömningsstationer som finns i 
fritidsbåtshamnar runt om i landet, eller passa på att 
gå på toaletten när du är i land.



din insats har betydelse

Visst är toalettavfall bara en liten del av miljöpro
blemen i våra vatten, bland annat i Östersjön där 
stora mängder utsläpp från industrier och jordbruk 
orsakar mycket mer bekymmer.
 Men en förändrad hantering av toalettavfallet 
från fritidsbåtar har ändå betydelse, framför allt för 
närmiljön. Inte minst märks det på sommaren när 
många är ute på sjön och vattnet är mer stillastå
ende, särskilt i de grunda vikar som är populära 
båt och badplatser.  Ingen vill bada eller fiska i 
samma vatten som nyss använts som toalett.



känner du igen den här symbolen? 

Alla fritidsbåtshamnar ska kunna ta emot avfall 
från de båtar som använder hamnen. Bilden ovan 
visar den internationella symbolen för sugtömning.  
Symbolen sätts upp i fritidsbåthamnar där det 
idag är möjligt att sugtömma sin tank. Att tömma 
tanken är gratis eller ingår i hamnavgiften. Har  
du en portabel toalett kan du tömma den i en 
utslagsvask i hamnen.  

att anpassa båten för sugtömning

Har du redan idag en septitank på din båt, men 
saknar sugtömningsmöjligheter? Då kan båten re la  
tivt enkelt byggas om för att möjliggöra tömning 
till land. Läs gärna mer om vilka alternativ som 
finns på www.transportstyrelsen.se/toa



Vill du Veta mer?

Läs mer om Töm inte i sjön och vad som gäller  
vid hantering av toalettavfall från fritidsbåtar på 
www.transportstyrelsen.se/toa


