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Avfallshanteringsplan för HBK 

 

Avfallshanteringsplan  
 

Denna avfallsplan hanterar HBK:s båtklubb som har sitt säte i Hägerstenshamnen. Klubben är 

skyldig, enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13, att ha 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. 
 

Styrelsen i Hägerstens Båtklubb har till miljöombud utsett Thomas Johansson 0739-887811 

tompelompen@gmail.com 

 

Båtklubbens storlek 
 

HBK har 135 båtplatser sommartid och 110 båtplatser på land vintertid i anslutning till 

klubbens verksamhetsområde. Såväl sommar- som vinterplatser är endast för klubbens 

medlemmar.  Under vintern ligger ett 15-tal båtar i sjön. Isen hålls borta med s.k. omrörare. 

Bland dessa platser kan det finnas ett mindre antal vintermedlemmar från år till år beroende 

på plats. 

 

Avfallshantering 
 

I huvudsak ansvarar varje medlem för sitt eget avfall. Det avfall klubben ansvarar för att ta 

om hand anges i tabellen nedan. Övrigt avfall som till exempel batterier, oljerester mm är 

medlemmen ansvarig för att det lämnas till båtklubbens miljöstationer som finns på 

klubbområdet. 

 

Förpackningsmaterial avfallsfraktioner såsom glasflaskor, plast -, kartong- och 

metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att transportera bort och sortera vid 

närmaste återvinningsstation, (exempelvis vid ICA, Axelsberg Centrum). 

 

Tabell över de avfallsfraktioner som hanteras inom Hägerstens Båtklubb samt uppskattning 

av mängder som hanteras under ett år. 

 

Följande mängder avfall per år uppskattas enligt statistik från de senaste fem åren från 

klubben. Då det gäller miljöfarligt avfall gäller mängden HBK och DBS.  
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Avfallstyp (HBK) Volym (HBK) 
  

  

Sopor – hushålls m.m.(container)  30 – 45 kubikmeter 

Toalettavfall (septiktank) 12 – 15 kubikmeter 

  

Grovsopor 1 – 5 ton 

  

 

Mottagningsanordningar 

 

Toalettavfall och BDT  – *Septiktank på 3 kubikmeter, HBK 

Sopor   – Container på 2 kubikmeter, HBK 

Olja   – Plåtfat i miljöstation 2 X 200 liter 

Olje- & bränslefilter  – Plåtfat i miljöstation 200 liter 

Lösningsmedel  – Plåtfat i miljöstation 200 liter 

Glykol   – Plåtfat i miljöstation 2 X 200 liter 

Färgrester   – Plåtfat i miljöstation 200 liter 

Slagvatten, med olja – Hälls i oljeuppsamlingsbehållaren  

Batterier  -  Låda i miljöstationen 

 

Samtliga behållare för olja mm är placerade i miljöstation.  

  
Omhändertagande och transport av avfall från klubbens område 

Allt omhändertagande och borttransport sker av Miljöförvaltningen godkända företag inom 

Stockholm Stad, (Ragnsells och SUEZ). 

 

Tömning sker så snart något av uppsamlingskärlen börjar bli fulla på order av miljöansvarig 

eller funktionärer i hamnkommittén. 

 

Toalettavfall 

Tömning av toalettavfall ska ske hos den anläggning som finns hos Dalbo Båtsällskap, DBS. I 

närområdet finns ytterligare anläggningar som kan nyttjas av våra medlemmar. 

 

Informationsspridning 
 

Avfallshanteringsplanen ska finnas anslagen i HBK klubbhus samt publiceras på HBK 

hemsida, www.hagerstensbatklubb.se  

 

I samband med introduktion av nya medlemmar och vid medlemsmöten sker muntlig 

information om hur avfallshanteringen sker i HBK. Det finns mer information att hämta om 

miljöarbetet och om de regler som gäller på hemsidan. Den gemensamma miljöpolicyn delas 

ut bland medlemmarna. Policyn uppdateras årligen under kvartal ett. 

Vintermedlem i sjön vintertid informeras om gällande miljöregler inom HBK av vår 

hamnkapten. 

http://www.hagerstensbatklubb.se/
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Placering av sopcontainer  
 

HBK varierar platsen för containern mellan sommar och vinter. HBKs septiktank är placerad 

under klubbhuset.  

 

För källsorterat avfall enligt den gemensamma miljöpolicyn hänvisas till kommunens 

miljöstation vid ICA, Axelsbergs centrum. 

 

Revision 
 

Revidering av avfallsplanen sker vart tredje år med start 2012, eller så snart myndighetskrav 

eller behoven för omhändertagande av fritidsbåtarnas avfall väsentligt förändras. 

 


