Avfallshanteringsplan för Sätra Båtsällskap
Version 2. Beslutad på SBS årsmöte 2018-02-22. Ändringar från SVI avfallshanteringsplan.

Bakgrund
Denna Avfallshanteringsplan gäller för Sätra Båtsällskap och innehåller den information som
krävs enligt SJÖFS 2001:13
Sätra Båtsällskap (SBS) har adressen 127 30, Sätravarvsvägen 50, 127 30 Skärholmen.
Styrelsen för SBS är ansvarig att genomföra avfallshanteringsplanen och arbetet drivs av
miljöombudet i klubben.
SBS bedriver endast hamnverksamhet och denna plan kommer därför endast att omfatta
hamnen. SBS är tillsammans med Fiskarfjärdens BK medlemmar i Sättra Varfs
Intresseförening (SVI) som sköter varvsverksamheten. SVI upprättar en egen
avfallshanteringsplan för varvsverksamheten.
SBS har per 1 november 2015, 219 medlemmar fördelade på 160 aktiva, 42 stödjande och
17 juniorer och det finns plats för 173 båtar i hamnen. Ett antal av de båtar som har
hamnplats i Sätra har också en annan hamnplats t ex i saltsjön. Dessutom ger sig många av
på längre turer och vistas då på andra platser. SBS bedriver ingen gästhamnsverksamhet.
Vid SVI upptagning och sjösättning angör årligen ytterligare ca 330 båtar hamnen. Vissa av
dessa lånar en hamnplats i högst en vecka. SBS har ett klubbhus som hyrs ut till medlemmar
och används för styrelsemöten och medlemsmöten. Hamnområdet hyrs av Stockholms Stad
Idrottsförvaltning. Hamnen ligger i ett naturreservat ”Sätraskogen” där många människor
passerar. I närheten, som en del av naturreservatet, finns en grillplats och en brygga. En
arbetstunnel byggs för ”Förbifart Stockholm” med start i varvsområdet vilket kommer
påverkan hamnen de närmaste åren. Stockholms stad har byggt en station för sugtömning
av toalettavfall och ett hus med toalett och ett rum med utslagsvask för toalettavfall.
De båtar som använder hamnen lämnar inget avfall i hamnen utan tar med sig sina sopor
hem.

Behov av avfallshantering
I samband med användning av klubbhuset behövs 25 kubikmeter osorterade sopor tas om
hand per år. Det finns dock ett behov av fler soptunnor för allmänheten i
naturreservatet så att de inte använder klubbens soptunnor. Detta behov bör
Stockholms stad fylla.
Behovet av sugtömning av toalettavfall och tömning i utslagsvask är svårt att uppskatta.
Många av medlemmarna är som tidigare nämnts inte i närheten av hamnen när de använder
sina båtar. Dessutom är anläggningen öppen för alla båtar som passerar.

Tillgång till avfallshantering
SBS har två soptunnor a 240 l för osorterade sopor som är avsedda för Klubbhussopor.
Dessa töms en gång i veckan av Stockholm Vatten Avfall AB vilket blir ca 25 kubikmeter per
år.

Stockholms Stad har i SBS hamnområde en station för sugtömning av toalettavfall som är
öppen för förbipasserande fritidsbåtar under sommarhalvåret när flaggan är hissad vilket
bestäms av idrottsförvaltningen i Stockholms stad. Båtklubben ansvarar för daglig drift av
anläggningen. Underhåll sköts av idrottsförvaltningen. Avfallet går direkt till stadens
kommunala avlopp. Det finns därför ingen begränsning i kapacitet när det gäller volym annat
än att endast en båt i taget kan använda stationen.
Stockholms Stad har i SBS hamnområde en byggnad med toalett och ett rum med
utslagsvask för toalettavfall som är öppen för förbipasserande fritidsbåtar och allmänheten
under sommarhalvåret i samband med att flaggan är hissad. Båtklubben ansvarar för daglig
drift av anläggningen. Underhåll sköts av idrottsförvaltningen. Avfallet går direkt till stadens
kommunala avlopp. Det finns därför ingen begränsning i kapacitet när det gäller volym annat
än att endast en person i taget kan använda toaletten respektive utslagsvasken.

Information om avfallshantering, regler och placering
Fritidsbåtshamnens nyttjare kommer att underrättas om hamnens mottagningsanordningar
genom att en karta med här nämnda mottagningsanordningar med regler för dessa
publiceras på SBS hemsida och sätts upp i hamnområdet. Samråd kommer fortlöpande ske
med SVI för att koordinera avfallshantering i hamnen med varvets avfallshantering. Samråd
kommer att ske vid behov med Stockholms stad Idrottsförvaltning kring det gemensamma
ansvaret för anläggningar och kring kapacitetsbehov för sophantering för naturreservatet.

Anlöpande båtar
Eftersom SBS inte bedriver gästhamnsverksamhet finns det endast två anledningar för en
fritidsbåt vars ägare inte är medlem i SBS att anlöpa hamnen
•

•

Att man behöver sugtömma toalettavfall alternativt lämna sådant i
utslagsvasken. SBS tar inget ansvar för att ta emot annat avfall vid dessa
tillfällen.
Att man skall ta upp eller sjösätta båten på varvet (SVI). SBS tar inget ansvar
för att ta emot avfall vid dessa tillfällen

Var slänger du ditt avfall?

Avfallstyp

Slängs i

Hushållssopor från klubbhuset,
exklusive glas metall och plast.
Hushållssopor från klubbhuset, glas
metall och plast.
Övriga hushållssopor
Latrin

SBS Soptunnor, osorterade sopor endast klubbhuset (se
karta)
Sätra återvinningscentral. (Se adress nedan)

Olja
Oljetrasor och absorbenter med
slagvatten
Glykol
Lösningsmedel
Olje- och bränslefilter
Färgburkar, tomma halvfulla
Övriga färgrester inklusive skrapflagor
Båtbatterier
Presenningar
Metall

Ta med hem och släng. Sortera och återvinn när möjligt.
Sugtömningsstation vid kajen alternativtutslagsvask (se
karta)
Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Sätra återvinningscentral. (Se adress nedan)
Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Särskilt uppmärkta hyllor i SVI miljöstation (se karta)
Särskilt uppmärkt fat i SVI miljöstation (se karta)
Särskild låda utanför SVI miljöstation. Ställ batterier på
lådan så tar SVI hand om dessa. (se karta)
Särskild container på SVI i samband med sjösättning
och torrsättning
Särskild container på SVI i samband med sjösättning
och torrsättning

Adress Sätra Återvinningscentral: Strömsätravägen 8, 12735 Skärholmen telefon 0852212000
Vid frågor skriv till: info@satrabat.se

