Avfalls- og beredskapsplan
Bakgrunn
Virksomhetens avfalls- og beredskapsplan er utarbeidet med utgangspunkt i faktiske
forhold ved Sonskilen Båthavn AS, samt internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt
6 og 7 og forurensningsforskriften kapittel 20, § 20-6, vedlegg I og III.
Ansvarlig
Ansvarlig for utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av avfallsplanen er daglig leder i
Sonskilen Båthavn AS.
Planen skal oversendes Fylkesmannen og senere ved betydelige endringer i havnen
eller driften av denne.
Behov for mottaksanlegg
I Sonskilen Båthavn er det 560 båtplasser for fritidsbåter ved brygger i sjøen og 100
båtplasser med landfeste langs bredden av Såna. Vestby kommune driver 400 av
båtplassene i flytebryggene og langs moloen. Brukere av båtplasser har behov for å
legge fra seg vanlig husholdningsavfall etter bruk av båt. Dette kan også omfatte farlig
avfall fra drift og vedlikehold i løpet av båtsesongen.
I Sonskilen Båthavn er det normalt ca 600 båter fra 10-60 fot på land vinterstid.
Båteierens vedlikehold av båter vår og høst genererer normalt farlig avfall utover avfall
som klassifisers som husholdningsavfall (kasserte presenninger, tauverk, fendere,
emballasje, etc.). Aktuelle kategorier farlig avfall er blybatterier, spillolje, frostvæske,
olje-/drivstoffiltre,
rester
av
bunnstoff/maling/lakk
og
tilsølte
filler/koster/absorpsjonsmidler.
I Sonskilen Båthavn opererer fast lokaliserte serviceverksteder og mobile virksomheter
som yter båteiere forskjellige vedlikeholds-, reparasjons- og installasjonstjenester. Disse
virksomheter har selv ansvar for avfall generert gjennom sine aktiviteter.
Mottaksanleggets type og kapasitet
Husholdningsavfall mottas i utplasserte 800 liter rullecontainere. Næringsavfall legges i
8m3 lukket avfallscontainer. Rullecontainere tømmes ukentlig, i sommersesongen 2
ganger ukentlig mandag og fredag. Større avfallscontainere tømmes ved behov. Det er
inngått kontrakter om leie av containere og tømming delvis i regi av Vestby kommune
og delvis av Sonskilen Båthavn AS.

Farlig avfall mottas i låst bygning (ubetjent, stasjonært mottak av farlig avfall). Beholdere
for aktuelle kategorier er merket.
•

Blybatterier (400 l lukket beholder)

•

Spillolje (2000 l tank med avrenningskar og 200 l oljefat)

•

Olje- og drivstoffiltre (240 liter lukket beholder)

•

Bunnstoff/maling/lakk (europall med pallekarmer og ”pallehette” i bunn)

•

Frostvæske (240 liter lukket beholder)

•

Tilsølt avfall (240 liter lukket beholder)

•

Brukt forurenset emballasje/kanner (gitterbur med 400 l sekk)

Brukere av Sonskilen Båthavn (både kunder av Sonskilen Båthavn og kommunens
båtplasskunder) har tilgang til mottak med samme nøkkelkort som gir adgang til
Sonskilen Båthavn. Beholdere hentes/tømmes ved behov og rekvireres av ansatte i
Sonskilen Båthavn AS. Deklarasjonsskjemaer arkiveres. Det er inngått kontrakter om
leie av containere og tømming av farlig avfall med privat aktør.
Sonskilen Båthavn låner ut pussemaskin med oppsamling av slipestøv. Slipestøv skal
leveres emballert i enhet for bunnstoff/maling/lakk.
Prosedyre for mottak og innsamling av avfall fra fritidsbåter
Båteiere og andre brukere av Sonskilen Båthavn bringer selv sitt avfall til anviste
oppsamlingsenheter. Det er kun anledning til å sette fra seg avfall som det er anvist
mottaksordning for. Alt annet avfall må båteiere og andre brukere ta med seg til
kommunens mottaksplasser. Brukerne har ikke anledning til å sette fra seg avfall andre
steder og har heller ikke anledning til å benytte båthavnens avfallsmottak til avfall som
ikke har oppstått som følge av bruk, drift og vedlikehold av fritidsbåt hjemmehørende i
Sonskilen Båthavn.
Gebyrsystem
Omkostningene forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra fritidsbåter skal
dekkes ved innkreving av avfallsgebyr. Det er hensiktsmessig at avfallsgebyrer dekkes
inn gjennom årlig gebyr forbundet med båtplassene. Sonskilen Båthavn AS fakturerer
Vestby kommune samlet for kommunens båtplasser i Sonskilen Båthavn.
Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelige mottaksanlegg
Påstander om eventuelt utilstrekkelig mottaksanlegg for avfall fra fritidsbåter sendes
Sonskilen Båthavn AS, Postboks 57, 1556 Son eller på e-post til kirsten@sonskilen.no .
Prosedyre for samråd med brukere, avfallshåndterere og andre berørte parter
Følgende aktuelle samråd om avfallsspørsmål i Sonskilen Båthavn er etablert:
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•

Mellom Sonskilen Båthavn AS og Vestby kommune gjennom halvårlige møter i
samsvar med samarbeidsavtale mellom partene.

•

Mellom Sonskilen Båthavn AS og aktuelle kontraktsparter for henting og
behandling av avfall etter behov.

Typer og mengder avfall som mottas og videresendes.
Mengder registreres av aktør ved henting. Mengder framgår deretter av fakturaer til
Sonskilen Båthavn AS.

Avfallskategori

Aktør

Mengde/omfang

Behandling

Husholdningsavfall
sommer

Movar
for
kommune

Vestby

4 containere – tømming 2
ganger ukentlig

Ordinært avfall
energiutnyttelse

til

Husholdningsavfall
sommer

Movar
for
Båthavn AS

Sonskilen

3 containere – tømming 2
ganger ukentlig

Ordinært avfall
energiutnyttelse

til

Husholdnings- og
næringsavfall sommer
og vinter

RagnSells for Sonskilen
Båthavn AS

8 m3 cont. – tømming ved
behov (9,6 tonn i 2007)

Ordinært
næringsavfall

EE-avfall

Stena

På pall – leveres ved
behov

Næringsavfall til EEavfall-systemet

Metaller

Stena

På pall – leveres ved
behov

Næringsavfall
til
materialgjenvinning

Treavfall

Stena

Hentes i container ved
behov

Næringsavfall
energiutnyttelse

Spillolje

Norsk Gjenvinning

Tank og fat (ca 4000 kg
årlig)

FA-systemet

Blybatterier

Norsk Gjenvinning

400 l (ca 3400 kg årlig)

FA-systemet

Oljefilter

Norsk Gjenvinning

240 l (ca 490 kg årlig)

FA-systemet

Bunnstoff/lakk/maling

Norsk Gjenvinning

På paller (ca 130 kg per
år)

FA-systemet

Tilsølt avfall

Norsk Gjenvinning

240 l (ca 100 kg årlig)

FA-systemet

Brukt
emballasje/kanner

Norsk Gjenvinning

400 l sekk (ca 100 kg
årlig)

FA-systemet
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til

Beredskap
Havneansvarlig skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller
stanse akutt forurensning.
I mottak for farlig avfall er det til enhver tid lagret tilstrekkelig absorpsjonsmidler og
verneutstyr (hansker, briller).
Ved akutt forurensning på land skal Sonskilen Båthavn AS (tlf 64 95 71 44) varsles.

Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles. Ring
varslingssentral - tlf 110.

Opplysninger til båtbrukere
Avfalls- og beredskapsplanen er tilgjengelig på våre nettsider, www.sonskilen.no og ved
oppslag i bygg for mottak av farlig avfall.

Aktuelt regelverk
Se lover og forskrifter på Klifs hjemmeside www.klif.no eller via www.Regelhjelp.no.
Særlig aktuelt regelverk:
• Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, av 6.
desember 1996 med senere endringer
• Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), av 6. november 1976, med
senere endringer
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 20 Levering og mottak av
avfall og lasterester fra skip, av 1. juni 2004, med senere endringer
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni
2004, med senere endringer
• Forskrift om begrensing i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften),
av 1. juni.2004, med senere endringer

Son, 10. september 2013
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