Avfallshanteringsplan för Gottskärs Hamn
Enligt Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2001:13) ska
mottagningsanordningar för avfall finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet
av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen och det ska finnas
en avfallshanteringsplan för verksamheten. I planen ska hamnens avfallsströmmar
uppskattas och det ska anges vilka anordningar som finns för mottagande av avfall.
Inledning
Denna avfallshanteringsplan är upprättad för
Föreningen Gottskärs Hamn, Gottskärsvägen 182 B, 439 94 Onsala
Organisationsnummer 802422-4624
Hamnen är lokaliserad på Onsalahalvön i Kungsbacka kommun.
Uppgiftslämnare:
Roland Örtengren, tel. 070 308 80 82, roland@ortengren,nu
Ljungkullevägen 18, 434 79 Vallda
Miljöansvarig i hamnen: Styrelsen
Övriga kontaktpersoner:
Hamnkapten och Miljöombud
Mikael Mårtensson, 070 814 93 48, md58759@tele2.se
Lyskulle 27, 439 94 Onsala
Styrelsens ordförande:
Urban Olofsson, 073 902 24 36, urban.olofsson@volvo.com
Galjonsvägen , 439 94 Onsala
Miljökonsult: Roland Örtengren (ej med i styrelsen)
Användare av hamnen
Hamnen är avsedd för permanent förtöjning för medlemmarna i föreningen och har
ca 110 båtplatser. Gästande båtar tas emot på lediga platser när hemmahörande
båtar inte är i hamn. Antalet gästnätter varierar främst beroende på vädret och
hamnen har mellan 350 och 450 gästnätter per säsong.
Cirka 28 båtar uppskattas ha någon sorts toalett ombord.
Information om hanteringen av toalettavfall
Hamnen har en sugtömningsanläggning av fabrikat Zickert som byggts med LOVA
bidrag och togs i bruk 2012. Anläggningen är ansluten till kommunens
avloppssystem, vilket innebär att det finns ingen praktisk gräns för kapaciteten.
Att hamnen har sugtömningsanläggning finns angivet med tydliga skyltar vid inloppet
till hamnen och vid platsen vid hamnkranen där slangen är upphängd. Stationen är
med i Transportstyrelsens lista som finns på nätet.

Sugtömningsslangen är upphängd vid hamnkranen. En båt som ska tömma förtöjer
vid hamnkranen, hämtar slangen och ansluter. Pumpen startar automatiskt.
Tömningen avslutas genom att munstycket hålls ner i vattnet för vattensugning i ca
20 sekunder varefter slangen hängs upp. Anvisningar om tömningen finns på skylt
vid slangstället. Där finns också telefonnummer till Hamnkaptenen. Den som
behöver hjälp kan kontakta Hamnkaptenen eller Hamnvärden när Sjömacken är
öppen (ej hanteringshjälp, bara anvisning).
Antalet användningstillfällen beräknas till ett femtiotal under säsongen och
avfallsmängden till ca 300 l.
Avfallshantering
Avfallsmängder
Mängden avfall är baserad på att hamnen hålls öppen officiellt mellan den 15 april
och den 15 oktober. Antalet tömningar uppskattas till en tömning per vecka under
nyttjandetiden. Extratömningar beställs vid behov, särskilt i samband med
evenemang och perioder med många gäster. Tömningen görs av kommunens
entreprenör. Mängden uppskattas till ca 6 ton per säsong. Avfallsmängden under
övriga året är mycket begränsad.
Mottagningsanordning
Mottagningsanordning för avfall finns i ett rött skjul på hamnplan och består av tre
kärl av plast på 660 liter vardera. För att förenkla avfallshanteringen är
mottagningsanordningen tydligt uppmärkt och belägen vid in- och utpassagen från
hamnen.

Ansvarig för borttransport och mottagning av avfallet är
Kungsbacka kommun som i sin tur anlitar entreprenören
Renova AB.

I huvudsak ansvarar varje medlem för att sitt eget avfall. Det avfall klubben ansvarar
för att ta hand om är blandat hushållsavfall. Övrigt avfall som t.ex. bilbatterier är
medlemmen själv ansvarig för att lämna till närmaste återvinningscentral.
Förpackningsinsamlingens avfallsfraktioner så som glasflaskor, plast, kartong och
metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att transportera till lämplig
återvinningsstation.
Mottagningsanordningen i röda skjulet är upprättad för blandat hushållsavfall.
För övrigt avfall från fritidsbåtar som anlöper hamnen gäller:


Källsorterbart avfall med producentansvar

Avfallet kan sorteras och lämnas i miljöstationen på parkeringen bredvid
busshållplatsen Klaraplan. Anslag om lokaliseringen finns uppsatt i hamnen.


Farligt avfall till exempel oljor, oljefilter, färg och liknande
Avfallet kan lämnas enklast på Klovstens återvinningscentral i Kungsbacka.



Tömning av toalettkärl
Toalettkärl kan tömmas i toaletten på hamnens toalettanläggning.

Övriga anvisningar
Medlemmar i hamnen och gäster erinras om förbudet att släppa ut toaavfall i vattnet
inom Sveriges sjöterritorium som trädde i kraft de 1 april 2015.
Det är inte tillåtet att i hamnen spola av botten på båtar som är målade med
antifoulingfärg i samband med upptagning.
Överblivna grillkol kan läggs i en behållare vid norra gaveln på klubbhuset.
Information till medlemmar och gäster
Avfallshanteringsplanen finns på anslagstavlan i klubbstugan samt publiceras på
Föreningens hemsida www.gottskarshamn.se. Information om avfallshantering och
toatömning delas ut till gästande båtar i samband med att hamnavgiften erläggs.
Aktuell plan distribueras till medlemmarna varje vår i samband med att
medlemsavgiften faktureras.
Ansvarig för planen
Till ansvarig för avfallshanteringsplanen och dess genomförande har styrelsen utsett
Hamnkaptenen, se ovan. Till sin hjälp har han Roland Örtengren, se ovan, som tillika
är styrelsens miljökonsult. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem och gäst att
se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.
Revidering av avfallsplanen
Revidering av avfallsplanen sker vid behov i samband med den årliga
egenkontrollen, eller så snart kraven eller behoven för omhändertagande av
fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras.
Inspektion och genomgång
Hamnen med bryggor, pirar och övriga anläggningar inspekteras varje år med
avseende på teknisk säkerhet, elsäkerhet och miljö. Checklistan i SBU:s
”Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar” används som hjälpmedel vid inspektionen.
Kontrollen utförs av styrelsen och miljöombudet gemensamt.

Antagen av styrelsen 2016-02-08

