Affaldsplan for Aalborg/Nørresundby Fritidshavne (ANF)
ANF. er en forening etableret af Nørresundby Sejlklub – Sejlklubben Limfjorden – Vestre Baadelaug –
Fiskeklyngen – Aalborg Sejlklub i Aalborg, med det formål at administrerer lystbådehavnene i forbindelse
med en brugsaftale indgået med havneejeren Aalborg kommune. (udløber 2041)
ANF. administrerer følgende lystbådehavne:





Nordre Bådehavn i Nørresundby. (NBH) Nørresundby Sejlklub.
Vestre Bådehavn i Aalborg. (VBH) Sejlklubben Limfjorden – Vestre Baadelaug.
Skudehavnen i Aalborg. (SKH) Lystbådeafsnit. Fiskeklyngen – Sejlklubben Limfjorden – Vestre
Baadelaug.
Marina Fjordparken (MF) Aalborg Sejlklub.

Affaldsbehandlingen sker efter samme regler i samtlige havne.
Ansvarlig for udarbejdelse og gennemførelse af affaldshåndtering er ANF. ved administrator Peter
Simonsen Skudehavnsvej 30. 9000 Aalborg tlf. 20142049. mail: anf-adm@mail.dk

01 - Beskrivelse af havnens modtageordning:



















Kloakspildevand:
SKH. Stationært tømmeanlæg til holdingtanke, kapacitet er 120 l. pr. min.
Almindelige toiletkummer:
NBH. 4 toiletrum heraf 1 stk. handicaptoilet.
VBH. 12 toiletrum heraf 1 stk. handicaptoilet.
SKH. 8 toiletrum
MF. 13 toiletrum heraf 1 stk. handicaptoilet.
Driftsaffald- olie og kemikalier:
NBH. 1 stk. Kemikaliestation der indeholder følgende:
200 l. beholder til spildolie.
200 l. beholder til flydende farlig affald
Beholder til akkumulatorer og batterier.
200 l. beholder til forskelligt typer fast affald.
VBH. SKH. MF. 1 stk. kemikaliestation i hver havn, der indeholder følgende:
1000 l. beholder til spildolie.
600 l. container til akkumulatorer, batterier, opløsningsmidler.
600 l. container til olieholdigt fast affald, klude, filter m.m.
600 l. container til malingsrester, emballage, polermidler m.m.
200 l. beholder til spraydåser, dunke m.m.
Driftsaffald- almindelig affald:
NBH. 1 stk. Molok nedgravningsanlæg 3.000 l. samt 660 l. container til dagaffald m.m. 1 stk.
flaskecontainer.
VBH. 2 stk. 12.000 l. container til dagaffald m.m. 2 stk. flaskecontainer og 2 stk. metalcontainer.






SKH. 2 stk. 10.000 l. container til dagaffald m.m. 2 stk. flaskecontainer, 1 stk. metalcontainer 2 stk.
sækkeposer.
MF. 1 stk. 12.000 l. samt 660 l. container til dagaffald m.m. og 20 stk. sækkeposer til dagaffald,
sækkende tømmes efter behov og afleveres i storcontainer. 1 stk. flaskecontainer og 1 stk.
metalcontainer.
Alle container tømmes ugentlig fra 1 april til 1 november, i resten af året tømmes de efter behov.

02 – Vurdering af behov for ændringer af havnenes modtagerfaciliteter.




ANF. foretager løbende inspektion af faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og
indretter løbende kapaciteten efter forholdende, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet.
Indberetning fra havnens bruger om utilstrækkelig kapacitet, behandles løbende med henblik at
sikre tilstrækkelig kapacitet.
Hver tredje år foretages en grundig gennemgang af affaldsplanen med henblik på at foretage de
nødvendige revisioner. Planen forelægges ANFs bestyrelse til godkendelse.

03 – Procedurer for modtagelse og indsamling af affald.






Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnå en
positiv miljømæssig effekt til, at motivere de både der anløber havnene til at aflevere alt deres
affald i havnenes affaldsfaciliteter. Og der igennem sikre at der ikke bliver udledet/dumpet affald i
havet.
Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt om modtagefaciliteterne er
selvbetjent eller betjent og af hvem.
Den enkelte skibsfører bedes opdele sit affald i de fraktioner som ANFs bestyrelse har valgt at
sortere havnens affald i.
Der er opslået de nødvendige vejledninger i form af oversigtskort, som er placeret på strategisk
vigtige steder i havnene. Den nødvendige skiltning for de enkelte faciliteter er til stede.

04 – Oplysninger om modtagerfaciliteter til brugerne i havnene.




Der findes oversigtskort som nævnt i punkt 03, kortene viser havnenes områder med de forskellige
placering samt relevant information, kortene er ophængt i nødvendigt omfang forskellige steder på
havnen.
I havnereglementet og på ANFs og klubbernes hjemmeside bliver medlemmerne informeret om
hvordan man håndtere det farlige affald, såvel som almindelig affald.

05 – Beskrivelse af afgiftsordningen.


Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af No-Special-Fre princippet, hvilket
betyder at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift er
modtageordningen er inkluderet i havnens normale pladsleje samt gæsteafgift.

06 – Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet.


Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til den
enkelte klubs materielforvalter/fartøjsinspektør, som herefter kan udlevere en klageformular.

 Klagen stilles til ANF. som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.
07- Kontakt til havnens bruger.
 Der afholdes et årligt havnesyn, hvor medlemmerne orienteres om affaldsplanen og løbende
forbedringer.
 Affaldsplanen samt klagemulighed er på ANFs hjemmeside.
Aalborg den 05 december 2014.

