
Avfallshanteringsplan Pershagens Båtklubb

Antagen i Styrelsen 2020-xx-xx

Beskrivning av klubben

Pershagens Båtklubb

c/o Anneli Bill
Hamnvägen 10 
151 39 Södertälje 

www.pershagensbatklubb.se

Anläggningar

Bryggplatser xxx st. är belägna efter Pershagsvägen

Vinteruppläggninsplatser för xxx båtar är belägna i korsningen 
Pershagsvägen / Hamnvägen

Miljöombud

Ansvarig för att avfallsplanen informeras och efterlevs är klubbens miljöombud

xxxx xxxxxx
xxxxxxvägen xx
151 39 Södertälje

Våra båtar

xxx st. båtar är segelbåtar
xxx st. båtar är motorbåtar 
xxx st. båtar hanteras av ägaren med trailer
Inga gästplatser vid bryggorna.

Beskrivning av verksamheten

Bryggplatserna är avspärrade vid ingången till bryggorna. Endast medlemmar har tillgång
till bryggorna. 
Båtägare / nyckelinnehavare är ansvarig för att ev. medföljande besökare följer gällande
regler.
Ingen pump eller sugtömning för toaavfall finns i anslutning till bryggorna.

Vinteruppläggningsplatsen är utformad i terasser, där de större båtarna hanteras.
I anslutning till terasserna hanteras sjösättning via en slip, vagn som går på räls ner i 
vattnet. 
Slipen hanteras via ett motordrivet spel i, ett för detta ändamål, fristående, låst utrymme

Uppställningsplats för mindre båtar finns i anslutning till den nämnda terraseeringen

http://www.pershagensbatklubb.se/


Det olika ytorna som beskrivits är åtskilda av allmän väg. 
Ingen av ytorna är inhägnad och det är sålunda fritt för alla att passera igenom.
Vid uppställningsplatsen finns även ett klubbhus samt ett redskapsskjul.

Avfallet

På grund av uppläggningsplatsens öppna utformning så har klubben inga avfallskärl
utplacerade där.
Tidigare fanns kärl utplacerade i anslutning till bryggorna, men då dessa till största delen
utnyttjades av andra, så togs kärlen bort.

Detta innebär att, allt avfall som kommer från nyttjande av båt eller som 
kommer från underhåll av båt skall omhändertas av båtägare.

Undantaget från detta är då sanering gjorts med klubbens saneringsmaterial.

Tömning av båttoalett genom däcksventil skall ske på för ändamålet avsedd plats.
Tömning av båttoalett i sjön är inte tillåtet i kustnära vatten. Fristående kemtoalett 
rekommenderas.

Denna information är upplagd på klubbens hemsida och finns därigenom tillgänglig
för alla : 
www.pershagensbatklubb.se/miljö

Södertälje 2020-xx-xx
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