Avfalls- og Beredskapsplan for
Skarpsno Baatforening
Bakgrunn og hensikt
Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende
regelverk. Denne planen kommer i tillegg til foreningens havnereglement. Formålet er å
----- sikre natur og miljø ved at det benyttes en tilfredsstillende
mottaksordning for avfall, og
----- opplyse, ved oppslag i og utenfor Klubbhuset, hvordan medlemmene
og besøkende på bryggeanlegget skal opptre ved en akutt situasjon, samt håndtere avfall
på en god og sikker måte.
Fylkesmannen har godkjent planen den 16. desember 2015, se vedlegg 3.

Ansvarlig
Ansvar for revidering og oppdatering av denne planen påhviler det til enhver tid sittende
styret i Skarpsno Baatforening.

Behov – generell henvisning til Karenslyst Båtopplag på Sjølyst
Skarpsno Baatforening har brygganlegg med landfeste til kommunal eiendom,
Frognerstranda 4, 0250 Oslo1. For tiden har båtforeningene 412 båter liggende ved faste
båtplasser, i tillegg et mindre antall slepejoller som enten ligger ved felles utrigger eller
på hekken av en større båt. Havnen har verken opplag eller slipp/annet utstyr for å ta
båter på land. Erfaringsmessig er det lite avfall fra båter i havnen. Foreningen henviser
medlemmene til Karenslyst Båtopplag på Sjølyst, Drammensveien 164 0277 Oslo der det er
etablert mottak av avfall som spillolje mm. Mottaket ved utsettbrygga er nå innegjerdet
og i perioder avlåst som følge myndighetskrav.

Generelt om varsling
Det er eget oppslag utenfor Klubbhuset med opplysning om hvem som skal varsles. Melding
om mindre uhell eller tilløp varsles normalt til foreningens driftssjef/fungerende
havnevakt. Større utslipp av forurensende væske eller brann varsles til tlf. 110.
Medlemmene oppfordres til å gjøre seg kjent med hvor oppslaget henger, samt hvem som
bør/må varsles.
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Beredskap
Brann
Ved branntilløp kan man forsøke å slukke med pulverapparat som finnes i Klubbhuset, samt
vannslangene på brygga. Dersom man ikke umiddelbart får kontroll over branntilløpet, skal
det varsles brann på tlf. 110. Vurder eventuelle skadebegrensende tiltak, som for
eksempel å benytte vannslangene på brygga til å fukte samt kjøle ned nærliggende båter.
Hvis det er mulig, frigjør fartøy(et) fra brygga og få det ut i åpent farvann slik at
nabobåter ikke antennes.
Husk å ta hensyn til vind- og strømforhold, ha alltid et tau festet i fartøyet slik at det
ikke driver over på andre havner og ikke utsett deg selv eller andre for fare.
Utslipp til sjø av væske som forurenser
Her kan absorberende midler benyttes. Benytt eventuelt absorberende matte i båten dersom utslippet skyldes lekkasje i innvendige tanker. Steng av automatiske lensepumper slik
at forurensningen begrenses. Ikke benytt Zalo eller annen type oppvaskmiddel - det fører
til at forurensende væske synker til bunns. Det er bedre at den blir liggende på
overflaten, slik at den kan samles opp og at rester brytes ned på naturlig måte. Ved større
utslipp varsles Brann- og redningsetaten på tlf. 110 for hjelp med begrensninger og
oppsug av forurensende væske.
Utslipp av forurensende væske på land
Her skal absorberende bark/oljesand o.l. benyttes. Eventuell forurenset bark/ øverste lag
grus eller jordsmonn samles i plastsøppelsekker og transporteres til nærmeste kommunale
gjenbruksstasjon. For Skarpsno-området antas dette å være Haraldrud gjenbruksstasjon
på Brobekk .

Håndtering av avfall
Husholdningsavfall
Denne type avfall kan kastes i søppelkassen/moloken plassert nær Klubbhuset. Hvis det
ikke er plass i moloken, må husholdningsavfall tas med hjem. Avfall skal ikke plasseres ved
siden av moloken eller andre steder på området. Av miljømessige hensyn, samt for å unngå
å fylle moloken med avfall og ting som kan behandles på annen måte,
skal:
Glass og flasker
Alt som kan pantes tas med til returautomater. De øvrige gjenstandene av glass plasseres i
glasscontainere utplassert av kommunen.
Papp, plast, presenninger og annet resirkulerbart materiale
Tas med hjem for adekvat håndtering iht. kommunens krav om kildesortering, eller leveres
på kommunens gjenbruksstasjon/miljøstasjon eller på egnet mottak i eget nærområde.
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Opphør av ordningen med ”blåkasser”
Renovasjonsetaten i Oslo kommune hadde en ordning med utsetting av ”blåkasser” for
innsamling av farlig avfall ved enkelte båtforeninger, herunder Skarpsno Baatforening.
Etaten avviklet ordningen 1. januar 2016. Det vises til http://www.renovasjonsetaten.no
En større miljøstasjon er bl.a. plassert ved parkeringsplassen på Kongen i Frognerkilen.

Særlig om levering av

farlig

avfall

➢ til Karenslyst Båtopplag på Sjølyst
Rester av flytende maling, bunnstoff og løsemidler
Emballasje med flytende malingsrester, bunnstoff og løsemidler skal kastes i
egen beholder for farlig avfall på Karenslyst Båtopplag. Det gjelder også
pensler med rester av slike stoffer, samt spraybokser med slikt innhold. Tørr
og helt tom emballasje kan kastes i restavfallet. Det samme gjelder tørre
pensler.
Spillolje
Oljerester fra motoroljer, smøreoljer etc. skal samles i egen beholder på
Karenslyst Båtopplag.
Filtere for olje og drivstoff
Filtre skal kastes i egen beholder for farlig avfall på Karenslyst Båtopplag.
Diesel- og oljefilter kan kastes i samme beholder .
Batterier
Båtbatterier skal plasseres på anvist sted på Karenslyst Båtopplag. Den
enkelte plikter å plassere batteriene slik at syre ikke kan lekke ut.
Brennbart avfall
Noe farlig avfall kan selvantenne. Dette gjelder eksempelvis filler med linolje,
gjerne blandet med spon eller sagflis, og pussestøv med lakk. I mindre grad
kan andre oljemettede filler selvantenne. Papir med oljesøl skal også kastes
som brannfarlig avfall. Avfall av denne type kastes i særskilt selvlukkende
beholder/container på Karenslyst Båtopplag.

➢ til kommunens gjenbruksstasjon mm
Annet farlig avfall
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Som annet farlig avfall regner vi kvikksølvholdige hjelpemidler som
termometer, brytere, reléer og lysstoffrør, samt alkaliebatterier. Disse
kastes i særskilt beholder, merket for dette på nærmeste gjenbruksstasjon.

Brukt eller kassert elektrisk og elektroniske utstyr
Dette kan leveres på kommunens gjenbruksstasjoner eller hos forhandlere av
tilsvarende produkter.

Loggføring
Ingen.

Annen avfallshåndtering
For tømming av septik skal septikmottak for småbåter benyttes dersom båtens septikanlegg gjør dette mulig. Septikmottaket er et enkelt system for båtfolket til å avlevere
kloakken gratis og på en miljøvennlig måte. Eget mottak er etablert i Frognerkilen utenfor
brygge 3 i Frognerkilens Båtforening av 1860, bare noen hundre meter fra båtforeningens
brygge.

Lovgivning
F.eks:
Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall
(Forurensningsloven)
Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning
(Forurensningsforskriften)
Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 Avfallsforskriften

Godkjenning av plan
Denne Avfalls- og Beredskapsplan er godkjent av båtforeningens styre 10. juni 2014 med
endring av 01. februar 2016.

Skarpsno Baatforening v/styret
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