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Avfallshanteringsplan upprättad för:
Segel Sällskapet Gäddviken, SSG
Box 15189
104 65 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 utsett miljöombud. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare
att se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.
Segel Sällskapets storlek
Under 2016 hade SSG vid årets början 249 medlemmar och 83 inregistrerade yachter.
Hamnen rymmer 44 sommar- och vinterplatser. Hamnen har inga gästplatser.
Avfallshantering
I huvudsak ansvarar varje medlem för att ta ansvar för sitt eget avfall. Det avfall
sällskapet ansvarar för att ta om hand anges i tabellen nedan. Övrigt avfall som t.ex
toalettavfall är medlemmen själv ansvarig för att lämna till en tömningsstation.
Förpackningsinsamlingens avfallsfraktioner så som hushållsavfall, glasflaskor, plast-,
kartong- och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att transportera och
sortera vid närmaste återvinningsstation.
I samband med allmänt arbete i hamnen, 1 – 2 gånger per år, samlas eventuellt
kvarglömt avfall upp och borttransporteras till miljöstation. Rent virke, ej
tryckimpregnerat eller målat, eldas på hamnplan på tider enligt Nacka kommuns regler.
Åtgärder
För att underlätta avfallshanteringen för sällskapets medlemmar och andra berörda har
en kartskiss placerats på anslagstavlan liksom tydligare skyltning på de olika
avfallsfraktionerna

Tabell över de avfallsfraktioner som hanteras/ej hanteras inom SSG samt
uppskattning av mängder som hanteras under ett år.

Avfallsslag

Mängd avfall Enhet
som hanteras
per år

Mottagnings-

Enhet

kapacitet

Transportör
&
mottagare

FA-

50

Liter

400

Liter

Cija tank

20

Liter

100

Liter

Cija tank

20

Liter

100

Liter

Cija tank

Hushållsavfall

0

Liter

0

Liter

Medlemmarna

Returflaskor

0

St

0

St

Medlemmarna

Toalettavfall

0

Grovsopor

5

M3

15

M3

FBK

Batterier

15

St

30

St

Sita

Spillolja/diesel
FABensin/färgrester/
lösningsmedel
FAGlykol

Medlemamrna

Informationsspridning
Avfallshanteringsplanen ska finnas anslagen i klubbhuset samt publiceras på SSG
hemsida. Ett utdrag ur avfallsplanen som innehåller en förteckning över de
avfallsfraktioner som hanteras av sällskapet, hur avfallet ska sorteras samt vem man kan
kontakta vid behov av mer information ska finnas uppsatta på klubbhusets anslagstavla.
I samband med introduktionen av nya medlemmar och vid vårstädningen sker en muntlig
information till alla medlemmar om hur avfallshanteringen sker i sällskapet samt
eventuella nyheter och tips.
Revision
Revidering av avfallsplanen sker var tredje år eller så snart kraven eller behoven för
omhändertagande av yachternas avfall väsentligen förändras.

