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         AVFALLSHANTERINGSPLAN – RBK 
 

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska alla fritidsbåtshamnar ha en avfallshanteringsplan. RBKs 
inriktning är att på ett miljömässigt bästa sätt ta hand det avfall som uppstår i samband drift och underhåll i 
klubbens verksamhet. Ropstens Båtklubb har ingen mottagning av hushållsavfall från medlemmar. Klubben 
har inte några gästplatser. I dagsläget tillhandahåller klubben mottagningsanordning för visst farligt avfall . 
Se Avfallshantering. Varje enskild medlem ansvarar för att avfall och farligt avfall transporteras till en 
återvinningsstation och en miljöstation. Det är den enskilda medlemmens skyldighet att följa gällande 
föreskrifter och reglerna i avfallshanteringsplanen. 

 

 

Klubb:       Ropstens Båtklubb 

Namn på fritidsbåtshamnen:     Fisksjöäng 

Adress:       Box 39009, 100 54 Stockholm 

Ansvarig för genomförande:     Miljöombud tillsammans med styrelsen 

Antal fritidsbåtar som är hemmahörande i hamnen:  ca 80 

 

                           SYFTE 

 
Avfallshanteringsplanen syftar till att Ropstens båtklubb ska kunna följa gällande avfallslagstiftning. 
 

 
Ansvarig för att genomföra avfallshanteringsplanen, enligt 4§ SJÖFS 2001:13, utses av styrelsen.  Varje enskild 
medlem ska se till att avfall lämnas på en återvinningscentral/miljöstation. Ytterst ansvarig för avfallshantering är 
klubben som verksamhetsutövare. 

TOALETTER, LATRIN OCH BDT-VATTEN 
 
 

Torrtoalett med öppen tank finns på området. Latrin från båttoaletter får inte tömmas i denna toalett. Någon 
anläggning för tömning av båtens septiktank finns inte inom klubben. Medlemmar hänvisas till 
tömningsstationer i Ropstens närområde. 

 

ANSVAR 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
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AVFALLSHANTERING 
 

Ropstens Båtklubb hanterar en begränsad mängd farligt avfall kopplat till drift av området samt maskiner 
för torr- och sjösättning. I övrigt ansvarar varje medlem för omhändertagande av sitt eget avfall inklusive 
det farliga avfallet 

 
Exempel på farligt avfall som kan uppkomma i samband med båtverksamhet och lämnas i RBKs miljöstation är: 

 
• Färg, lim och lack (även färgburkar och använda limtuber) 
• Batterier 
• Glykol och andra antifrysmedel 
• Slagvatten 
• Lösningsmedel 
• Bensin, diesel, smörjfett, oljor, fotogen mm 
• Oljefilter 
• Rengöringsmedel, rostskyddsmedel 
• Slipdamm från båtskrov 
• Förorenat absorptionsmaterial 

 
Avfallshantering inom klubbens drift- och underhållsverksamhet 
Varvsförman ansvarar för att det avfall (inklusive farligt avfall) som uppkommer i samband med drift 
och underhåll av området och klubbens maskiner förvaras på ett säkert sätt och transporteras till en 
återvinningscentral och miljöstation. Rapportering av mängd miljöfarligt avfall ombesörjs av SUEZ. 

 
Avfallstyp Omhändertagande av avfall Vidare hantering Uppsk. mängd 
Hushållsavfall   Enskild medlems ansvar Enskild medlems ansvar - 

Farligt avfall Förvaras invallat i blåa skjulet 
(RBK Miljöstation) i särskilda 
uppmärkta behållare. 

Lämnas till återvinningscentral av 
miljöansvarig eller av honom delegerad. 
Slag och mängd uppkommet farligt avfall 
samt var avfallet har transporterats 
noteras vid egenkontrollen, fn SUEZ. 

Ca 500 kg/år 

Övrigt avfall/grovavfall Förvaras i containern Lämnas till återvinningscentral av 
varvsförman eller av honom 

   

Ca 5 ton/år 

Latrin (bajamaja) Sluten tank Miljöansvarig beställer tömning vid 
behov. Följs upp i egenkontrollen. 

Ca 100lit/år 

 

 
 

Miljöstation 
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Medlemmarnas avfallshantering 
Hushållsavfall och farligt avfall tas omhand av respektive medlem för sortering på samma sätt som övrigt 
avfall i medlemmens hushåll och avlämnas på kommunens återvinningscentral och miljöstation. Medlemmar 
ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt bryggplatsen för att inte 
närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner. 

 
Avfallstyp Omhändertagande av avfall Uppsk. mängd 
Hushållsavfall Ingen förvaring på slipområdet. Transporteras direkt till 

återvinningscentral 
- 

Farligt avfall Lämnas i RBKs miljöstation. Transporteras vid behov 
till återvinningscentral 

Ca 500 kg/år 

Latrin från båtar Förbud mot tömning av toalett i hav och sjöar. För 
tömning av latrin hänvisas till tömningsstationer i 
Ropstens närområde. 

- 
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