Avfalls- og beredskapsplan i
Tofte Båtforening (TBF)
Intensjon.
TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø.
Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold
Behandling av avfall skal søkes gjennomført i samsvar med avfallsplanen til
TBF og andre standarder. Det avfall som omhandles i denne avfallsplan, er
ment å være avfall som er relatert til virksomheten, det vil si avfall fra drift av
båthavn og fra båtbruk.
TBF henstiller til alle båteiere / båtbrukere å tenke miljø i forbindelse med
sin båtbruk.
Dette kan de gjøre ved å velge båtrelaterte produkter som er minst mulig
skadelige for miljøet, samt tenke over hvordan de behandler sitt avfall og
retningslinjene under.
Bakgrunn
Virksomhetens avfalls- og beredskapsplan er utarbeidet med utgangspunkt i
faktiske forhold ved Tofte Båtforening, samt forskrift om internkontroll § 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
leder i Tofte Båtforening. Leder er havnens miljøansvarlige.
Planen skal oversendes Fylkesmannen og senere ved betydelige endringer i
havnen eller driften av denne.

Behov for mottaksanlegg
I TBF er det ca150 båtplasser for fritidsbåter. 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 TBF er det normalt ca 40 båter fra 10-36 fot på land vinterstid. Båteierens
vedlikehold av båter, vår og høst genererer normalt farlig avfall utover avfall
som klassifiseres som husholdningsavfall (kasserte presenninger, tauverk,
emballasje, etc.). Aktuelle kategorier farlig avfall er blybatterier, spillolje,

frostvæske, filter til olje og drivstoff, rester av bunnstoff/maling/lakk og
tilsølte filler/koster/absorpsjonsmidler.
Mottaksanleggets type og kapasitet
Husholdningsavfall mottas i utplassert 1000 liter container. Containeren
tømmes ukentlig i sommersesongen. I vintersesongen etter behov.
Farlig avfall mottas i låst 10`ft container (ubetjent, stasjonært mottak av farlig
avfall). Beholdere for aktuelle kategorier er merket.
Blybatterier
Spillolje (2 x 200 l oljefat)
Kasserbar diesel (1 x 200 l oljefat)
Filter for olje og drivstoff (plastkasser på hylle i container/merket)

Bunnstoff/maling/lakk (plastkasser på hylle i container/merket)
Frostvæske (25 liter lukket beholder)
Tilsølt avfall (egnede beholdere med 50 l sekk)
Brukt forurenset emballasje/kanner (egnede beholdere med 50 l sekk).

Brukere av TBF har tilgang til containeren med samme nøkkel som gir
annen adgang til bygninger i TBF.
Beholdere og annet farlig avfall hentes/tømmes ved behov og rekvireres av
ansvarlig i TBF.
Deklarasjonsskjemaer arkiveres. Det er inngått kontrakter om tømming av
farlig avfall med privat aktør.

Prosedyre for mottak og innsamling av avfall fra fritidsbåter
Båteiere og andre brukere av TBF 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 offentlige mottaksplasser. Brukere 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 TBF.

Avfall fra spyling / rengjøring av båter.
Det er ikke oppsamlingsløsning for vann fra utvendig rengjøring per dags
dato. Dette gjennomføres medio 2015. Det henstilles til båteier å begrense
spyling til fjerning av slim, skjell og rur, samt velge et bunnstoff hvor ikke alt
ender i sjøen ved rengjøring. Spyling i den hensikt å fjerne gammelt
bunnstoff, må anses som skraping / sliping.
Avfall fra skraping / sliping av bunnstoff.
Ved skraping, sliping eller annen fjerning av bunnstoff, skal det legges
presenning/ oppsamlingsdunk under båten og for øvrig settes inn tiltak for å
unngå spredning av slipestøv. Ved sliping, skal det, så langt det er praktisk
mulig, benyttes slipemaskin koplet direkte til støvsuger.
Oppsamlet avfall skal deponeres i beholder merket ”maling og lakkrester ”
eller på offentlig mottaksplass. Utvendig båtsliping i våre havner er ikke tillat
når båten ligger på vannet hvis det kan belaste miljøet.
Avfall i sjøen.
Avfall skal ikke dumpes på sjøen i vårt havneområde. Dette omfatter olje og
kjemikalier, husholdningsavfall, utrangert utstyr og andre former for avfall.
Ved løpende vedlikehold av båt som ligger i sjøen, bør det brukes
kjemikalier som er minst mulig miljøbelastende. Tømming av båttoalett /
septiktank er ikke tillatt i havnen og må foretas i samsvar med gjeldene
regler.
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.
Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelige
mottaksanlegg
Påstander om eventuelt utilstrekkelig mottaksanlegg for avfall fra fritidsbåter
sendes Tofte Båtforening, Postboks 165, 3481 Tofte, eller
post@toftebaatforening.no
Dersom miljøansvarlig finner klagen/forslaget reelt for TBF, vil styret tilstrebe
og utbedre klagen/forslaget, og gi tilbakemelding innen rimelig tid til
klager/forslagstiller.

Prosedyre for samråd med brukere, avfallshåndterer og andre berørte
parter
Følgende aktuelle samråd om avfallsspørsmål i Tofte Båtforening er etablert:
Mellom Tofte Båtforening og Ragn sells (husholdningsavfall)
Mellom Tofte Båtforening og aktuelle kontraktsparter for henting og
behandling av farlig avfall etter behov.
Typer og mengder avfall som mottas og videresendes.
Mengder registreres av aktør ved henting. Mengder framgår deretter av
fakturaer til Tofte Båtforening AS.

Avfallskategori
Husholdningsavfall
sommer
Husholdnings- og
næringsavfall vinter
Spillolje
Brukt diesel
Blybatterier
Oljefilter
Bunnstoff/lakk/maling
Brukte filler etc
Brukt
emballasje/kanner

Aktør
Mengde/omfang
Ragn sells 1 container – ukentlig
tømming
Ragn sells 1 container – tømming
ved behov
??
2 fat
??
1 fat
??
Ca 150 kg årlig
??
Ca 5 kg årlig
??
I plastbeholdere ca 10
kg per år
??
Ca 30 kg årlig
??
100 l sekk ca 20 kg årlig

Behandling
Ordinært
avfall
Ordinært
avfall
FA-systemet
FA-systemet
FA-systemet
FA-systemet
FA-systemet
FA-systemet
FA-systemet

Beredskap
Leder i TBF 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 leder i Tofte Båtforening
Tlf. 959 18 896 varsles.
Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap
og Sødra Cell sin oljevernberedskap varsles. Det viktige er å stenge utgang
fra TBF sin båthavn med lenser etc.

Telefon Hurum kommune beredskap 32 70 71 00
Telefon Sødra Cell beredskap 32 79 90 00
Ring varslingssentral - tlf 110.

Aktuelt regelverk
Se lover og forskrifter på KLIF’s hjemmeside www.KLIF.no eller via
www.Regelhjelpen.no
Særlig aktuelt regelverk:
Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter Internkontrollforskrift, 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.

