
Avfallshanteringsplan för Albano Båtklubb 

Avfallshanteringsplan upprättad för: 

Albano Båtklubb 

Roslagsvägen 85 

114 19  STOCKHOLM 

  

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till 

för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med 

kommunen. 

 Ansvar 

Ansvaret för att genomföra avfallshanteringsplanen enligt 4§ SJÖFS 2001:13 har av styrelsen utsedd miljöansvarig, som i 

ABK är hamnkaptenen. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfall lämnas på därför 

avsedd plats. 

 Båtklubbens storlek 

Albano Båtklubb har cirka 110 båtplatser. Klubben har inga gästplatser. 

 Avfallshantering 

I huvudsak ansvarar varje medlem för att ta hand om sitt eget avfall. Det avfall klubben ansvarar för att ta om hand anges i 

tabellen nedan. Övrigt avfall är medlemmen själv skyldig att lämna till lämplig miljöstation eller mottagningsanläggning. 

Från 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Medlem ansvarar 

själv för korrekt hantering av avfallet från båtens toalettanläggning. Närmaste toalettömningsanläggning finns vid Marina 

Läroverket i Stocksund. 

Tabell över de avfallsfraktioner som hanteras inom Albano båtklubb samt uppskattning av mängder som hanteras under ett 

år. 

Avfallsslag Mängd avfall som 

hanteras av ABK / år 

Enhet Mottagnings- 

kapacitet 

Enhet Transp/mottagare 

FA – Spillolja/diesel 400 Liter 400 liter Prezero 

FA –färgrester/lösningsmedel 200 Liter 200 liter Prezero 

FA- glykol 200 liter 400 liter Prezero 

FA- oljefilter etc 200 liter 200 liter Prezero 

      

Blybatterier 0,5 m3 1 m3 Sånart Boxholm 

Grovsopor  6 ton 10 m3 Prezero 

 



Informationsspridning 

Avfallshanteringsplanen ska finnas anslagen i klubbstugan samt publiceras på båtklubbens hemsida www.albano.se. Ett 

utdrag ur avfallsplanen som innehåller en förteckning över de avfallsfraktioner som hanteras av båtklubben, hur avfallet ska 

sorteras samt vem man kan kontakta vid behov av mer information ska finnas uppsatta vid klubbens miljöstation. I samband 

med introduktionen av nya medlemmar och vid vårstädningen sker en muntlig information till alla medlemmar om hur 

avfallshanteringen sker i klubben samt eventuella nyheter och tips. 

Revision 

Revidering av avfallsplanen sker var tredje år med start 2014 eller så snart kraven eller behoven för omhändertagande av 

fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras. 
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  Styrelsen, Albano Båtklubb 

http://www.albano.se/

