VÄSTANVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Avfallshanteringsplan
Namn: Vreta hamnen

Adress: Bryggvägen 8, Norrtälje

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska för alla fritidsbåtshamnar finnas en
avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till
medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.
Ansvar
Ansvaret för att genomföra avfallshanteringsplanen enligt 4§ SJÖFS 2001:13 har av styrelsen
utsett hamnkapten. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att
avfallet lämnas på därför avsedd plats.
Hamnen
Hamnen har bryggplatser för 214 fritidsbåtar samt tre gästplatser. Båtarna är till
övervägande del mindre och öppna. Hamnen är i första hand till för medlemmar i Västanviks
samfällighetsförening som är permanent eller fritidsboende i närområdet. Gästplatserna är
till för besökande till boende i Västanviks samfällighetsförening. Antalet båtar som angör vid
gästplatserna är färre än 10 per år.
Avfallshantering
I huvudsak ansvarar varje båtägare för hanteringen av sitt eget avfall. I hamnen finns enbart
möjligheter att lämna hushållsavfall i två avfallskärl på vardera 370 liter som hämtas
varannan vecka. Avfallskärlen är placerad i kanten av parkeringsområdet mot gångvägen
mot Stora bryggan. Ansvarig för hämtningen är Norrtälje Vatten och Avfall enligt avtal.
Volymen är erfarenhetsmässigt tillräcklig.
Övriga fraktioner är båtägarna själva ansvarig för att lämna på återvinningsstation
(exempelvis vid Gräddö handel eller Vreta handel eller återvinningscentral (exempelvis i
Görla industriområde). Det är således inte tillåtet att lämna glasflaskor, plast-, kartong- och
metallförpackningar, pappersavfall, elavfall, spillolja, farligt avfall eller grovavfall etc. i
hamnens avfallskärl för hushållsavfall.
Latrin kan inte lämnas i hamnen och båtar med latrintank hänvisas till närliggande större
hamnar med tömningsstationer exempelvis Furusund, Lidö och Gräddö. I övrigt se
Transportstyrelsens app. ”Hamnkartan”.
Information
Avfallshanteringsplanen ska finnas tillgänglig
samfällighetsförenings hemsida. www.vastanvik.se.
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Information av hur avfall ska hanteras och vad som kan lämnas i hamnen med en kartskiss
var avfallet kan lämnas ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida samt på
informationstavlorna i hamnen.
Avfallskärlen ska tydligt skyltas med vad som får läggas däri.
Revision
Revidering av avfallsplanen sker var tredje år med start 2025 eller så snart kraven eller
behoven för omhändertagande av fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras.
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