AVFALLSPLAN FOR VÅGANES BÅTFORENING
Formålet med en avfallsplan er at alle brukere av havnen skal
håndtere avfall og kjemikalier, slik at havnen er ryddig, sikker,
og at miljøet blir beskyttet mot forurensing.
Formål
Havnen skal fremstå som ren og ryddig.
Avfall skal behandles i samsvar med avfallsplanen til Våganes båtforening. Det avfall som
omhandles i denne avfallsplan er ment å være avfall som er relatert til båthavnen, det vil si
avfall fra drift av båthavn og fra båtbruk.
Våganes båtforening oppfordrer alle brukere til å tenke på miljøet i forbindelse med sin
båtbruk.
Medlemmer av Våganes båtforening er pliktig til å lese gjennom denne avfallsplanen og
behandle avfall på en god måte som sikrer miljøet. Denne planen er også tilgjengelig på
oppslagstavle og Våganes båtforenings hjemmeside www.våganesbåtforening.no

Bakgrunn
Avfallsplan er utarbeidet med utgangspunkt i forskriftene om internkontroll § 5, annet ledd,
punkt 6 og 7 og forurensningsforskriften kapittel 20, § 20-6, vedlegg I og III.

Ansvarlig
Ansvarlig for utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av avfallsplanen er styret i Våganes
båtforening. Havnesjef er havnens miljøansvarlige.

Behov for mottaksanlegg
Våganes båtforening har plass til ca. 180 båtplasser for fritidsbåter.
Disse er fordelt på:


20-30 plasser til jolle/småbåt



130 plasser til båter opp til 25 Fot



20 plasser til båter opp til 34 Fot.

Båthavnen har ingen gjesteplasser.
Havnen har plass til ca 30-40 båter i vinteropplag.
Vedlikehold av båter, vår og høst genererer avfall utover det som klassifiseres som
husholdningsavfall. Aktuelle kategorier farlig avfall er blybatterier, spillolje, frostvæske, filter
til olje og drivstoff, rester av bunnstoff/maling/lakk og tilsølte
filler/koster/absorpsjonsmidler.

Mottaksanleggets type og kapasitet
Det er plassert ut 2 stk. avfallsdunker for industriavfall, hver på 120L.
Disse er plassert på parkeringsplass.
Det er satt opp tank for spillolje i skur bak garasje som er merket med skilt for spillolje.
Kode til hengelås henger på vegg inne i klubbhus. Annet farlig avfall som ikke kan kastes i
avfallsdunker skal medlemmene ta med seg godkjent mottak selv.

Avfallsdunker tømmes en gang pr. uke. Oljespilltank tømmes ved behov og rekvireres av
ansvarlig i Våganes båtforening. Deklarasjonsskjemaer arkiveres.

Prosedyre for mottak og innsamling av avfall fra fritidsbåter
Brukere av Våganes båtforening bringer selv sitt avfall til anviste oppsamlingsenheter. Det er
kun anledning til å hive/tømme avfall som det er anvist mottaksordning for. Alt annet avfall
må båteiere og andre brukere av havnen ta med seg til godkjente mottak selv. Brukere har
ikke anledning til å sette fra seg avfall andre steder og har heller ikke anledning til å benytte
båthavnens avfallsmottak til avfall som ikke har oppstått som følge av bruk, drift og
vedlikehold av fritidsbåter tilknyttet Våganes båtforening.

Avfall fra spyling / rengjøring av båter.
Det er ikke oppsamlingsløsning for vann fra utvendig rengjøring. Våganes båtforening
oppfordrer båteierne å begrense spyling til vasking, fjerning av slim, skjell og rur. Spyling
med hensikt om å fjerne gammelt bunnstoff anses som skraping / sliping.

Avfall fra skraping / sliping av bunnstoff.
Ved skraping, sliping eller fjerning av bunnstoff, skal det legges presenning/ oppsamlings
duk under båten samt settes i gang tiltak for å unngå spredning av slipestøv. Ved sliping,
skal det, så langt det er praktisk mulig, benyttes vannsliping. Eventuelt kan slipemaskin
koplet direkte til støvsuger benyttes.
Oppsamlet avfall skal leveres til godkjent mottak av bruker selv.
Utvendig båtsliping i er ikke tillat når båten ligger på vannet hvis det kan belaste miljøet.

Avfall i sjøen.
Avfall skal ikke dumpes på sjøen. Dette omfatter olje og kjemikalier, husholdningsavfall og
andre former for avfall. Ved løpende vedlikehold av båt som ligger i sjøen, bør det brukes
kjemikalier som belaster miljøet minst mulig. Tømming av båttoalett, septiktank og kjølvann
tilgriset av olje, diesel osv er ikke tillatt i havnen og må foretas i samsvar med gjeldene
regler.

Gebyrsystem
I Våganes båtforening inngår dette i havneavgift for båtplass.

