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Avfallshanteringsplan och uppgifter till avfallsplan  
  
Uppgifterna har sammanställts inför säsongen 2020 och kommer att revideras senast 2023.  
  
 
  

Hamnens/klubbens namn  Stockholms Segelsällskap, Bergviks Hamn & Varv 

Adress  Bergviksvägen 10 

Hamnens lokalisering om annan än ovan    

Uppgiftslämnare, namn, telefon och 
e-postadress  

Olle Jonsson, 0733-30 93 85  
ojojoj@telia.com 
Rolf Tenser, 070 888 94 96  
rolf.tenser@comhem.se 

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

Olle Jonsson, 0733-30 93 85  
ojojoj@telia.com 
Rolf Tenser, Rolf 070 888 94 96  
rolf.tenser@comhem.se 

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

Fredrik Nyberg, 08-653 03 55 
kansliet@stockholmssegelsallskap.se 
Sten Hedborg 08-560 230 90 
sten.hedborg@gmail.com 

  

Antal hemmahamnsbåtar    120 

Antal gästplatser    0 ca 

Gästande båtar per år (uppskattning)   0 ca 

Antal vinteruppläggningsplatser   250 

  

Hur har uppskattningen skett av årliga 
mängder av aktuella avfallsslag  

 Baserat på leverantörsfakturor 

Framtida förändringar av betydelse för 
avfallsmottagningen  

 

Förfarande för samråd med hamnens 
användare och övriga berörda   

Löpande information via SSS hemsida samt anslag 
i hamnen. Introduktionsmöte för nya 
medlemmar/båtägare 

  

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

Hushållsavfall 
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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*   Ca 5-10 
kg 

Batteribehållare    Ragn-Sells 

Mat och komposterbart   Nej       

Sugtömning toaavfall   Ja Ca 2 m3 2,5 kbm   

Toaavfall till utslagsvask   Se ovan      

Mjuka plastförpackningar   Nej       

Hårda plastförpackningar   Nej       

Pappersförpackningar    Nej       

Olja   1 m3 Tank  1 m3 Ragn-Sells 

Oljehaltigt avfall (ex 
förpackning, beg. 
oljefilter)  

 0,2 m3 Oljefat 200 liter  Ragn-Sells 

Lösningsmedel  0,2 m3 Oljefat  200 liter   Ragn-Sells 

Färgrester  0,2 m3 Oljefat 200 liter  Ragn-Sells 

Startbatterier, bly   0,2 m3 Batterilåda  535 liter  Ragn-Sells 

El- och elektronik 
(inklusive lysrör + 
glödlampor) 

 0,4 m3      Ragn-Sells 

Övrigt farligt avfall   Glykol 
Ca 500 kg 

     Ragn-Sells 

Tidningar Nej    

Övrigt Nej    
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Grovsopscontainer med 
spillvirke, presenningar 
etc. 

 
Ca 16 m3  

  
Container 

  
8 m3 

  
Ragn-Sells 
 
 

  
 
 
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 information på SSS hemsida 
• Genom anslag på informationstavla 
• Skyltning i anslutning till avfallsstation 

 

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

 Ny miljöstation har uppförts 

   
 Underskrift av behörig firmatecknare    
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