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Avfallshanteringsplan för IRS uppläggningsplats            
januari 2016 

 

1 IRS uppställningsplats 

 Råcksta Sjöhage 

 Kanaans väg 

 Vällingby 

 

Denna avfallshanteringsplan år upprättad i januari 2016  i enlighet med Sjöfs 

2001:13 och skall uppdateras årligen, senast 2017. 

 

2 IRS uppställningsplats tar för säsongen 2015-2016 upp ca 550 båtar tillhörande  

 medlemsklubbarnas medlemmar. 

 

3 De mängder och slag av avfall som tas emot på varvet är följande: 

 - Spillolja: ca 1000 lit/år 

 - Behållare för olje- och bränslefilter töms löpande vid behov. 

 - Kylarvätska (glykol och vatten) : ca 300 lit/år  

 - Skraprester och målarverktyg mm: ca 60 kg/år 

 - Sopor: en st täckt container som töms löpande under vår- och höstrustningarna. 

 Gällande övrigt avfall åligger det den enskilda medlemmen att forsla bort sitt eget 

 avfall till återvinningsstation och/eller miljöstation (ex-vis Linta Gårdsväg 16 i 

 Bromma eller Lövsta på Lövstavägen 501 i Hässelby) eller till 

 branschorganisationernas återvinningsburkar. 

 

4 Mottagningsanordningarna är placerade i och i anslutning till miljöstationen. 

 Mottagningsanordningen för spillolja består av en stålbehållare på 1 m³ försedd med 

 invallning och fast monterad tratt av metall. Mottagningsanordningen för 

 olje- och bränslefilter består av ett öppet oljefat med lock.

 Mottagningsanordningen för kylarvätska består av ett 200-liters oljefat 

 försett med tratt och lock. Mottagningsanordningen för  sopor består av en 10 m³ 

 täckt container. 

 

5 Mottagningsanordningarna är placerade i och i anslutning till miljöstationen.  

 Se situationsplanen för uppställningsplatsen. 
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6 För borttransport av avfallet anlitas f.n.: 

 - Spillolja:    Wiklunds Åkeri 

 - Olje- & bränslefilter:   Wiklunds Åkeri 

 - Kylarvätska (glykol och vatten):    Wiklunds Åkeri  

 - Färgrester mm:    Wiklunds Åkeri  

 - Sopor:    Wiklunds Åkeri 

  

Samtliga borttransporter journalförs av ansvarig varvschef med hjälp av fakturakopior. 

 

7-8 Uppställningsplatsens nyttjare underrättas om dess mottagningsanordningar på 

 följande sätt: 

 På vaktstugan finns anslag med karta (situationsplan) över var mottagnings-

 anordningarna är belägna, samt vilka avfallsslag som omhändertas. Vid respektive 

 mottagningsanordning finns instruktioner för avlämningsförfarandet. I miljöstationen 

 och på anslagstavlan finns kontaktuppgifter till varvsfunktionärer om ytterligare 

 information om avfallshanteringen önskas. Övrig information finns i miljöreglerna för 

 uppställningsplatsen samt på IRS hemsida och i dokumentationspärmen som finns  i 

 vaktstugan. 

 Uppställningsplatsen nyttjas endast av medlemmar i de fyra klubbar som är anslutna 

 till IRS. Medlemmarna är skyldiga att känna till de regler som gäller på platsen.  

 Beslut  om förändringar av avfallshanteringen fattas av IRS styrelse. 

 

 Se även Transportstyrelsens Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar 

 

 

 

 

 

 

IRS styrelse i januari 2016 


