
MILJØPLAN FOR Drammens Seilforening  

 

Drammens Seilforening er en idrettsforening som ble stiftet i 1905 

 

Beskrivelse av havnen:  

 

Solumstrand seilbåthavn: Havnen er en ren småbåthavn som er lokalisert på Solumstrand ved 

Drammen kommune sitt renseanlegg på Svelvikveien. Havnen har ca. 100 båtplasser og disse er 

utleid til kun seilbåter. En tilhørende opplagstomt er knyttet til anlegget og alle foreningens båter 

har vinteropplag her. Foreningens klubbhus ligger også her. Havnen har ingen faste gjesteplasser 

og den har kun sporadiske besøk hvor gjestende båter anvises eventuelle ledige plasser for korte 

besøk.  

 

I sommerhalvåret er hovedaktiviteten båtbruk, noe opptak av båter for vedlikehold / reparasjon. 

Høst og vår består aktiviteten av opptak og utsetting av båter i forbindelse med vinterlagring.  

Det foregår ikke kommersiell båtrelatert aktivitet i eller fra denne havn. Havnen har delvis 

ubetjent stasjonær mottaksordning og henteavtaler med godkjente operatører. Det er og 

parkeringsplasser for båtbrukernes biler.  

 

Havnens organisasjon. Havnen benyttes av medlemmer i foreningen som har betalt et innskudd 

som gir rett til bruk av båtplass. Landarealet ligger på leiet grunn av Drammen Kommune. 

Grunneier har ingen interesser i havnen eller havnens drift.  

Havnen har ikke noe forretningsmessig formål. Den drives på frivillig basis og har ingen ansatte. 

Årsmøtet er øverste myndighet. Årsmøtet fastsetter vedtekter og overordnede bestemmelser. 

Årsmøtet velger et styre inkludert en Havnekomite som forestår den daglige drift av havnen. 

Styret kan selv utarbeide detaljerte regler (avfallsplan, havnereglement, vaktordning, o.l ). Leder 

av foreningen er styrets øverste ansvarlige.  

Leder av Havnekomiteen har det daglige ansvaret for den operasjonelle drift og har et ansvar for 

å drifte havnen, i samsvar med de retningslinjer som er gitt av årsmøtet og retningslinjer som er 

utarbeidet av styret i Drammens Seilforening.  

 

Målsetting 

Drammens Seilforening har som mål at havnen skal være til glede for medlemmer, besøkende og 

naboer. Området foreningen besitter, Solumstrand Seilbåthavn skal holde forskriftsmessig 

standard for avfallshåndtering og skal fremvise et ryddig, rent og tiltalende ytre miljø. 

 

Båteiere/båtbrukeres plikter.  
Alle båteiere / båtbrukere har et selvstendig og personlig ansvar for å bidra til å ta vare på 

miljøet. Dette gjelder både ved bruk mens båten er i havn og under opplag/vedlikehold.  

Alle som har båt i havnen plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for avfallsbehandling og 

følge disse. Komplett avfallsplan finnes i miljøstasjon, klubbhus og på hjemmesiden.  

 

Kommunikasjon med båteiere / båtbrukere. Styret skal løpende arbeide for å finne metoder 

og løsninger for hvordan vi skal kommunisere miljøsaker og avfallsbehandlingsordninger ut til 

brukerne, slik at vi får mest mulig optimalt resultat av innsatsen for og reduserer forurensning fra 

vår virksomhet. Dette vil bli en gjenganger på våre medlemsmøter som avholdes utenom 

båtsesongen og løpende informasjon ved behov til båteierne i båtsesongen. Viktig informasjon 

distribueres pr.e-post og på våre nettsider. 
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Behov og rutiner 
 

1. Mottaksordning for følgende avfall ansees som nødvendig vurdert i forhold til de som er 

brukere av havna: 

  

 Brukte batterier.  

 Spillolje, oljefilter og dieselfilter 

 Forurenset drivstoff  

 Fast oljeholdig avfall 

 Frostvæske.  

 Maling, pensler/rull og lakkrester. Ikke spann og bokser 

 Støv/rester fra sliping og skraping. 

 Andre mindre fraksjoner som spraybokser, polyester, løsemidler etc. Disse er iht. til 
anbefaling fra Ragn Sells. Dette vil bli justert ut fra de erfaringer man gjør. 

 

Drammens Seilforening har inngått samarbeid med Ragn Sells-Norge avdeling Lier for 

profesjonell avfallshåndtering. Det er utplassert en ubetjent låsbar miljøstasjon hvor alle 

fraksjoner for farlig avfall sorteres og oppbevares etter retningslinjer beskrevet i manual som 

ligger i miljøstasjonen. Denne tømmes etter behov og tømmes i sin helhet etter at opptak og 

vinterklargjøring av båtene er avsluttet. Drammens seilforening vil motta en årlig rapport med en 

oversikt over leverte fraksjoner og mengder.  

 

   

 

 

 

Nøkkel til miljøstasjonen går på systemnøkkel som alle båteiere innehar. Vaktsystemet skal 

kontrollere at det er låst. Havnens miljøansvarlig har det daglige ansvaret for oppfølging av dette. 

Miljøansvarlige skal kontrollere at farlig avfall ikke er hensatt utenfor de mottaksanordninger 

som er etablert.   
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2. Detaljert beskrivelse av rutiner for mottak og innsamling av avfall fra lystbåter. 

Gjennom utsendelse av informasjon, foreningens hjemmeside samt oppslag og skilting i havnen, 

blir båtplasseiere og leietakere gjort oppmerksom på vår avfallsmottaksordning. Alle er 

ansvarlige for å sortere og deponere sitt avfall i samsvar med dette. 

Ved omfattende ryddeaksjoner benyttes det innleide kontainere når det er nødvendig 

 

 Foreningens medlemmer oppfordres til å ta med seg husholdningsavfall/restavfall fra 

båtlivet hjem. Ikke under noen omstendigheter skal avfall hensettes i havna bortsett fra på 

de spesielt avsatte plasser og spesialcontainere for dette. Matavfall som kan tiltrekke seg 

skadedyr må ikke under noen omstendigheter etterlates på området. 

 Utslipp til sjø av søppel, olje eller kjemikalier er på det strengeste forbudt. Tilsvarende er 

tømming av toalettanlegg til sjø ikke tillatt på foreningens område og bør ikke skje noen 

steder i Drammens fjorden, bortsett fra der man har eller vil få egne tømmingsanlegg for 

dette. 

 Ved båtpuss og bunnbehandling i havna skal kun anvendes maling, treolje, lakk, 
løsemidler og bunnstoff som for lystbåtflåten er godkjent av myndighetene for salg og 

bruk i Norge.  

 Skraping og sliping av gammelt bunnstoff skal skje med presenning/oppsamlingsduk lagt 
under båten, alternativt med bruk av støvsuger. Rester etter dette skal legges i 

miljøstasjonen. Dette er noe som skjer i svært begrenset omfang siden de fleste båter har 

bunnstoff av en slik type at skraping er unødvendig 

 Spyling av båters bunn ved opptak skal skje på anvist spyleplass ved dokk. 

 Farlig avfall skal straks bringes til miljøstasjon for sortering og ikke hensettes på brygge 
eller opplagsplass. 

 Drammens Seilforening arrangerer regelmessig dugnader for medlemmene for å holde 
havna teknisk oppdatert, ren og ryddig. Medlemmene har plikt til å delta på slike 

dugnader for å holde foreningens anlegg og miljø vedlike.  

 Alle opplagsplasser skal straks etter utsett ryddes av den enkelte båteier og for øvrig 

overholde havnereglementets retningslinjer.  

 Minst 2 ganger pr sesong skal det avholdes aksjoner for rydding i havna. Dette inkluderer 
og fjerning av ugress og uønsket tre/plantevekster fra området. 

 God sikkerhet for personer og materiell er en viktig del av et godt miljø. Foreningens 
medlemmer skal i alle sammenhenger følge retningslinjer for bruk av utstyr. Alt 

løfteutstyr i havna blir gjennomgått og sertifisert av godkjent kontrollør i henhold til 

gjeldende krav. 

 Absorbenter til bruk ved eventuelle utslipp er tilgjengelig i miljøstasjon 

 

Drammens seilforening har rutiner for spyling av båtenes bunn på egen spyleplass som ble 

etablert som en del av den nye dokken hvor vi løfter båter på land med båtløfter. Denne 

spyleplass har sandfang 
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3. Miljøavgift 
Det er innført en miljøavgift til båteiere i havna som skal bære kostnadene som er nødvendig for å 

imøtekomme de krav som stilles. Dette er en årlig avgift.  

4. Rapportering og eventuelle avvik 

Rapport over leverte fraksjoner og mengder vil mottas årlig av det firma som til enhver tid har 

oppdraget med å hente innhold i miljøstasjon. Denne rapport vil synliggjøre avvik i forhold til 

feil sortering av avfall i miljøstasjon.  

Havnekomiteen vil ha en løpende kontroll om det vil være avvik i forhold til våre retningslinjer 

og rutiner i havna. Dette vil i så fall bli påtalt ovenfor den enkelte båteier.  

Havnekomiteen legger også frem en årsberetning på årsmøtet hvor eventuelle miljømessige 

avvik blir beskrevet.     

 

5. Sammendrag av gjeldende lovgivning og formalitetene i forbindelse med levering. Dette 

er en del av rutinebeskrivelser og internkontrollsystem hos de operatører havnen har avtale med.  

 

6. Opplysninger om hvem som er ansvarlig(e) for gjennomføring av planen. Årsmøtet er 

foreningens høyeste myndighet. Gjennomføringsansvaret ligger hos styret som igjen utarbeider 

retningslinjer videre til Havnekomiteen som har det daglige ansvaret i havnen. Havnekomiteen 

har regelmessige møter hele året 

 

7. Beredskap  
Miljøansvarlig skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse 

akutt forurensning.  

I miljøstasjon er det til enhver tid lagret absorbenter   

Ved akutt forurensning på land skal miljøansvarlig varsles.  

Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles.  
 

Kontaktperson: 

Havneansvarlig og kontaktperson er den som til en hver tid er leder av Havnekomiteen.   

For 2020 er dette: 

John Grinde, tlf: 91 19 77 07.  

Gjeldende medlemmer i Havnekomiteen og annen info om havn og forening kan man finne på:  

http://dsf.no 

 

 

Drammens seilforening 20.05.2018 

http://dsf.no/

