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Avfallshåndtering Malvik Båtforening
Bakgrunn og hensikt
Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk.
Denne kommer i tillegg til båtforeningens havnereglement. Formålet er å sikre natur og miljø
ved etablering og drift av en tilfredsstillende mottaksordning for avfall. En slik plan er et
verktøy for drift av havna og gir retningslinjer for havnas brukere. De skal sikre at foreningen
og dens medlemmer, samt besøkende på bryggeanlegget, er kjent med hvordan man
opptrer ved en akutt situasjon samt håndterer avfall på en god og sikker måte og i henhold til
gjeldende lovgivning og forskrifter.

Ansvarlig
Ansvar for revidering og oppdatering av denne planen påhviler det til enhver tid sittende styre
i Malvik båtforening ved styrets leder. Myndigheten er delegert videre til HMS ansvarlig.

Behov
Malvik båtforening har bryggeanlegg med landfeste til Jernbaneverkets eiendom i Nyhavna i
Hommelvik. For tiden har båtforeningen 255 båter liggende ved faste båtplasser.
Det står en container på området som kan benyttes til rent avfall, som papp, plast, treverk og
annet rent avfall fra havna og båter. Ikke risikoavfall, matavfall eller maling i containeren.

Håndtering av avfall
Husholdningsavfall
Matavfall fra båter skal bringes med hjem og kastes i egen dunk (brun).
Glass og flasker
Leveres på nærmeste mottakssted. Alt som kan pantes tas med til returautomater eller
doneres i innsamlingsboksen til Røde Kors som står utplassert.
Papp, plast og annet resirkulerbart materiale
Kan kastes i container på plassen, eller leveres på kommunens gjenbruksstasjon/miljøstasjon på Skjenstad.
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Håndtering av farlig avfall
Vi har et utmerket mottak for farlig avfall på Skjenstad gjenbruksstasjon, og oppfordrer
foreningenes medlemmer til å benytte dette mottaket.
Rester av flytende maling, bunnstoff og løsemidler
Emballasje med flytende malingsrester, bunnstoff og løsemidler skal ikke kastes i
containeren. Det gjelder også pensler med rester av slike stoffer, samt spraybokser med slikt
innhold. Tørr og helt tom emballasje kan kastes i container.
Spillolje
Oljerester fra motoroljer, smøreoljer etc. skal leveres på godkjent miljøstasjon eller
bensinstasjon som plikter å ta imot dette. Det skal ikke leveres blandingsvæsker til
bensinstasjonen. (For eksempel blanding av olje og løsemidler.)
Batterier
Startbatterier skal leveres godkjent miljøstasjon eller bensinstasjon.
Filtere for olje og drivstoff
Filtere som er tømt for innhold av olje og diesel skal leveres på godkjent miljøstasjon.
Brukt eller kassert elektrisk og elektroniske utstyr
Vi har ikke mottak for brukt elektrisk eller elektronisk utstyr. Dette kan leveres på Skjenstad
gjenbruksstasjon eller hos forhandlere av tilsvarende produkter.

Annet farlig avfall
Som annet avfall regner vi kvikksølvholdige hjelpemidler som termometer, brytere, reléer og
lysstoffrør, samt alkaliebatterier. Dette skal leveres på godkjent mottakstasjon, Skjenstad
gjenbruksstasjon.
Brennbart avfall
Noe farlig avfall kan selvantenne. Dette gjelder eksempelvis filler med linolje, gjerne blandet
med spon eller sagflis, og pussestøv med lakk. I mindre grad kan andre oljemettede filler
selvantenne. Papir med oljesøl skal også kastes som brannfarlig avfall. Avfall av denne type
kastes i selvslukkende beholdere som er utplassert ved slippen, hallen og containeren.
Selvantennende filler skal ikke kastes i containeren.

Opplagsplassen
Mellomlagring av farlig avfall tillates ikke på opplagsplassen mens båtpuss / klargjøring til
utsett pågår. Alt skal fjernes umiddelbart når du drar hjem og skal ikke stå over til
neste gang du skal arbeide på båten.
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Avfallskategori
Aktør/behandler
Matavfall
Kommunal renovasjon
Spillolje
Skjenstad miljøst./bensinst.
Batterier (startbatteri)
Skjenstad miljøst./bensinst.
Oljefilter
Skjenstad miljøst.
Bunnstoff og lakk/malingrester
Skjenstad miljøst.
Slipestøv fra bunnstoff
Skjenstad miljøst.
Tilsølt avfall
Skjenstad miljøst.
Brukt emballasje/kanner
Container *
Treverk,papp,plast,tekstiler o.l.
Container
*Gjelder tom emballasje uten rester av farlig avfall.
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Behandling
Ordinært avfall(brundunk)
Farlig avfall
Farlig avfall
Farlig avfall
Farlig avfall
Farlig avfall
Farlig avfall
Ordinært avfall
Ordinært avfall/restavf.

Matavfall skal ikke kastes i containeren.
Annen avfallshåndtering
Malvik båtforening har ikke eget anlegg for tømming av septiktanker i båt.

Utslipp av forurensende væske:
•
•
•
•

Begrens omfanget av søl etter beste evne
Ved større hendelser kontakt politi 112 eller brannvesen 110
Ved fare for liv og helse kontakt ambulanse 113
Alle miljøhendelser skal rapporteres til leder båtforeningen og leder
havnekomiteen!

Huskeregel ved brann:
•
•
•

Varsle brann til 110. Forsøk deretter å slukke brannen
Varsle andre som kan være i fare
Forsøk å begrense fare for spredning av brannen
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Ansvar ved håndtering av farlig avfall
Malvik Båtforening har valgt å la hvert enkelt medlem ta ansvar for eget miljøavfall da
kommunen har en svært god og fungerende mottaksstasjon på Skjenstad som kan benyttes.
Kostnadene med å etablere og drifte egen miljøstasjon blir også urimelig høy samtidig som
faren for forurensing av området rundt en egen miljøstasjon er stor.

Godkjenning av plan
Denne Avfalls- og Beredskapsplan er godkjent av båtforeningens styre i møte den 15.10.13.

Hommelvik 15.10.13

Malvik Båtforening v/styret

______________________________
Kai Stephansen
Leder Malvik Båtforening
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