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Kungsängens Båtsällskap 

Avfallshanteringsplan 

Avfallshanteringsplan för Kungsängens Båtsällskap (KBS) 

Bakgrund 

KBS finns i nordöstra Mälaren strax väster om infarten till Stäket. Sällskapet ligger inom 

vattenskyddat område. 

Sällskapet har ca 250 medlemmar, 175 bryggplatser samt 100 platser för vinterförvaring. 

Inom området finns en gästbrygga för 8 båtar. Besökare till KBS är cirka 50 båtar/säsong.   

En dagbrygga för förtöjning max 4 timmar samt en servicebrygga där båtar får ligga under pågående 

underhållsarbeten. 

Enligt kommunens föreskrift 2001:13 skall för alla fritidshamnar finnas en avfallshanteringsplan. 

Planen är till för att underlätta informationsspridningen till medlemmar, besökare och funktionärer. 

Avfallshanteringsplanen är fastställd av styrelsen. 

Styrelsen har ansvar för att planen implementeras inom KBS och dess verksamhet . Ytterst vilar dock 

ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfallet hanteras rätt och placeras på därför 

avsedd plats. 

Kontaktperson är KBS miljöombud. För kontaktuppgifter se www.kungsangensbatsallskap.se

  

Avfallshantering 

Varje medlem och besökare har ansvar för att omhändertaga eget avfall.   

KBS tillhandahåller sopkärl och en mindre miljöstation.   

Allt avfall som KBS inte kan omhändertaga enligt nedan lämnas till kommunens 

återvinningsstationer. 

Hushållssopor  

Hushållssopor lämnas i KBS tillhandahållna sopkärl vid infarten eller miljöstationen på 

uppläggningsplanen. Tömmes varje vecka av Ragn-Sells ca 400 liter/ vecka under maj - september, 

övrig tid ca 120 l/vecka. 

Metall, trä och övrigt brännbart kan lämnas i uppmärkta sopkärl i masthuset. 

 

http://www.kungsangensbatsallskap.se/
http://www.kungsangensbatsallskap.se/
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Farligt avfall 

Farligt avfall kan lämnas i begränsad mängd i KBS miljöstation enligt nedan.  

Avfall mängd/år Hantering  Mottagare 

Spillolja ca 400l Oljefat  Ragn-Sells 

Emballage do  Oljefat  Ragn-Sells 

Oljefilter ca 50 st Oljefat  Ragn-Sells 

Färgrester ca 50 burkar Oljefat  Ragn-Sells 

Små batterier  Batteriholk  Ragn-Sells 

Inga andra typer av farligt avfall får lämnas i Sällskapets miljöstation. 

För annat farligt avfall som glykol, bilbatterier, elektronikskrot,  glödlampor, bensin, diesel mm 

hänvisas till kommunens återvinningscentraler i Brunna respektive Bro 

Toalettavfall 

Båthamnen har latrin tömning. Toalettsugen finns vid mastkranen på servicebryggan.  Användes 

båttoalett typ ”Porta Potti” kan toalettsugen användas med speciellt munstycke eller tömmas direkt i 

klubbhusets toalett. 

På klubbholmen finns latrinkompost. 

Informationsspridning 

Avfallshanteringsplanen finns publicerad på KBS hemsida samt på anslagstavlorna och i klubbhuset. 

Se även KBS miljöplan. 

Information om avfallshanteringsplanen, miljöplanen och brandskyddsplanen lämnas till nya 

medlemmar i samband med informationsmötet för alla nya medlemmar. 

 

 

Antagen av styrelsen 2017-12-01 

 

 


