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Avfallsplan för Segelsällskapet Brunnsviken 
 1  Information 

 1.1  Ansvarig  
Ansvarig för avfallsplan är SSB:s styrelse. Kontaktperson för miljöfrågor inom styrelsen är Vice 
Ordförande. Kontakt till ”vice.ordforande  [at] ssb.nu”. 

 1.2  Information om hamnarna     
 Brunnsviken Ekhagen 

Kontaktpersoner Intendent Brunnsviken och Ekhagen  Hamnfogde i Ekhagen  

Adress: Brunnsviksvägen 8 
113 47 Stockholm 

Ekhagen 
104 05 Stockholm 

Antal båtar/platser: Upp till 133 båtar på 133 platser Upp till 77 båtar på 84 platser 
 

 2  Hantering av avfall 
SSB ansvarar för att det finns kärl för omhändertagande av följande avfall. 
 
Hushållsavfall utom glas: 

� Läggs i påsar som försluts och därefter läggs dessa i de BLÅ sopkärlen vid grinden. OBS!  

� Glas tas med hem och lämnas till återvinning. 

Returflaskor och returburkar: 

� Aluminiumburkar och PET-flaskor med rätt till pant läggs i en märkt behållare vid 
miljöstationen. 

Miljöfarligt avfall: 

� Oljor töms oljefat i miljöstationen bredvid klubbhuset, tomma plastdunkar kan man lägga i 
grovsopor-behållaren, men det går även att lämna på bensinstationer. 

� Tomma färgburkar eller burkar med färgrester, oljefilter (tömda på olja), lösningsmedel och 
glykol läggs/töms i respektive kärl i miljöstationen. Färgburkar med färgrester får EJ slängas i 
kärlet för hushållsavfall! Färgburkar med färgrester kan även lämnas i färgaffärer. 

� Slipdamm och skraprester från underhåll av båt, läggs i kärl för färgburkar/färgrester. 

� Start och förbrukningsbatterier (bly): Ställs i batterilådan vid mastskjulet mitt emot entrén till 
klubbhuset. 

 



 
 
   

 
Titel: Avfallsplan SSB  Avfallsplan SSB       Filnamn: Avfallsplan_2023-03-19.odt Sida 2 av 3 

Brännbart avfall: 

� I samband med sjösättning och torrsättning slängs detta i containern som  då är öppen. Under 
övrig tid kontakta Intendent/Hamnfogde om du vill kasta brännbart som förvarats inom SSB:s 
område. 

Som medlem i SSB ansvarar Du för bortforsling av allt avfall som inte nämns ovan t ex: 
 
� El-avfall, allt som drivs av el/batterier inklusive kablar/sladdar, alla typer av ljuskällor. 

� Även impregnerat virke. 

Latrin: 

� Avfall från båttoaletter ska tömmas i enlighet med gällande regler. Från den 1 april 2015 råder 
förbud att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium. 

� För tömning av septiktank finns det tömningsanläggning i Stocksund (vid Marina läroverket). 

 3  Rutin för hur transport av farligt avfall skall journalföras och vem 
 som ansvarar för detta 
Sådan journalföring är ett lagstadgat krav enligt 42 § Förordning om avfall (2001:1063). 
Journalföringen kan utgöras av en kopia på specificerad faktura från godkänd entreprenör. 

Uppskattad mängd avfall som kommer att tas emot av per år från klubbens båtar 
Följande mängder avfall per år uppskattas enligt statistik från de senaste åren från klubben. 
 
I Brunnsviken 
Avfallstyp Volym/År 
Sopor – hushålls Ca 30-45 kubikmeter 
Grovsopor container 2-5 ton 
 
I Ekhagen: 
Avfallstyp Volym/År 
Sopor – hushålls Ca 20 kubikmeter 

 4  Mottagningsanordningar för avfall 

 4.1  Brunnsviken 
Mottagningsanordningar Brunnsviken: 
Grovsopor - Grön container på 7–8 kubikmeter, 
Hushållssopor -  Sopkärl vid grinden 2st. a 350 liter 
Olja - * Oljefat i miljöstationen, plåtfat 200 liter. 
Olje- & bränslefilter - * Plåtfat 200 liter 
Färg och lösningsmedel - * Plåtfat 200 liter 
Glykol - * Plåtfat 200 liter 
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Batterier Batterilåda vid miljöstationen 

* Samtliga behållare är placerade i miljöstation. 

 4.2  Ekhagen 
Mottagningsanordningar Ekhagen: 
Sopor (hamn) - Sopkärl 3st. a 350 liter 

 5  Omhändertagande och transport av avfall från klubbens område 
Allt omhändertagande och borttransport sker av Miljöförvaltningen godkända företag inom 
Stockholm Stad, (Ragnsells och SUEZ). 

 6  Gästande fritidsbåtar 
Klubben har ingen plats för besökare, dessutom kan eventuella besökare inte komma in eller ut från 
hamnområdet. 

 7  Illustration Brunnsviken 
Detaljbild över placering av miljöstation i Brunnsviken: 

 

 

 


