
 

 Förord och bruksanvisning till blanketten ” Avfallshanteringsplan och 
uppgifter till avfallsplan”  

Denna blankett är avsedd att användas när en fritidsbåtshamn går igenom vilket behov av 

avfallsmottagning som finns. Ett stort antal tänkbara avfallsslag finns listade. De som är onödiga 

eller icke tillämpliga ska naturligtvis inte användas i den plan som upprättas. Även vissa rutor i en 

i övrigt ifylld rad kan ibland också vara onödiga att ha med. Allt som inte är användbart för den 

aktuella planen ska alltså tas bort.  

Några punkter som rör uppläggningsplats finns med. Dessa ska naturligtvis inte finnas med i 

planen om det i hamnens verksamhet inte ingår någon uppläggning. De rutor i blanketten som rör 

uppläggningsplatserna berörs inte av kravet på avfallshanteringsplan enligt Sjöfartsverkets 

föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar. Möjligheten att skriva in antal 

uppläggningsplatser ges för att denna blankett även ska kunna förmedla information som behövs 

till kommunens avfallsplan. 

  



Avfallshanteringsplan och uppgifter till avfallsplan 
Uppgifterna har sammanställts inför säsongen 2015 och kommer att revideras senast 2016 
Bilagor ………………………………………………………………………… 
 

Hamnens/klubbens namn Järna Båtklubb (JBK) 

Adress Järna Båtklubb c/o Christer Norman, Prästgårdsvägen 
38, 153 35 Järna 

Hamnens lokalisering om annan än 
ovan 

Nästäppan, Järna 

Uppgiftslämnare, namn, telefon och 
e-postadress 

Erland Almqvist 
070-3298632 
erland.almqvist@telia.com 

Person utsedd att genomföra 
avfallshanteringsplanen, namn, 
telefon och e-postadress 

Erland Almqvist 
070-3298632 
erland.almqvist@telia.com 

Person som kan kontaktas rörande 
den dagliga verksamheten, namn, 
telefon och e-postadress 

Owe Ahlbeck 
070-7288995 
owahl.akeri@gmail.com 
Erland Almqvist 
070-3298632 
erland.almqvist@telia.com 

 

Antal hemmahamnsbåtar 135 

Antal gästplatser 0 

Gästande båtar per år (uppskattning) 0 

Antal vinteruppläggningsplatser Ca: 140 

 

Hur har uppskattningen skett av årliga 
mängder av aktuella avfallsslag 

 

Framtida förändringar av betydelse 
för avfallsmottagningen 

 

Förfarande för samråd med hamnens 
användare och övriga berörda 

Information på anslagstavla och klubbens hemsida. 

 

Klubbens/hamnens/uppläggningsplat
sens regler anger att följande 
avfallsslag ska tas om hand 
individuellt av båtägarna 

Samtliga avfallsslag utom toaavfall 

 
  

mailto:owahl.akeri@gmail.com


Uppskattade årliga mängder avfall som kommer att tas emot (ange ”nej” om avfallsslaget inte 
tas emot). 
*rekommenderas som minimum om avfall från användningen av fritidsbåtar tas emot. 
 

Avfallsslag Årsmängd Typ av anordning Kapacitet Hämtas av/töms 
till 

Vanliga sopor* 
(=osorterade/restfraktion) 

Nej    

Metallförpackningar* Nej    

Glasförpackningar* Nej    

Småbatterier* Nej    

Mat och komposterbart Nej    

Sugtömning toaavfall 500l Sugtömning. Avtal 
skrivet med 
Skansholmens Marina 
för utnyttjande av deras 
sugtömningsanläggning. 

  

Toaavfall till utslagsvask Nej    

Mjuka plastförpackningar Nej    

Hårda plastförpackningar Nej    

Pappersförpackningar Nej    

Olja Nej    

Oljehaltigt avfall (ex för-
packning, beg oljefilter) 

Nej    

Lösningsmedel Nej    

Färgrester Nej    

Startbatterier, bly Nej    

El- och elektronik Nej    

Lysrör Nej    

Glödlampor Nej    

Övrigt farligt avfall Nej    

Tidningar Nej    

Övrigt ?? Utedass på 
klubbholmen Brunskär 

 Komposteras på 
Brunskär. 

 
  Skiss över placering av mottagningsanordningar finns med som bilaga. 
  



Hamnens användare informeras om 
avfallsmottagningen på följande sätt [t 
ex skyltar (bl a med beskrivning av 
förfarandet vid avlämning), kartskiss 
med angivelse av plats och typ av 
avfall, uppgifter i ”Gästhamnsguiden”, 
kontaktperson etc] 

Genom anslagstavla på klubbhuset samt på klubbens 
hemsida (www.laget.se/jarnabk). 
Information skickas också ut till samtliga medlemmar 
vid förändring i samband med kallelse till årsmöte. 

 

För att göra avlämningen av avfall från 
båtarna enkelt, har följande åtgärder 
vidtagits 

 

 
Underskrift av behörig firmatecknare 
 
 
Håkan Skagerdal 

http://www.laget.se/jarnabk

