
Avfallsplan Østre Nesøya  Bryggelag 
 

Se også www.ønb.net  

 

Østre Nesøya Byggelag er et bryggelag uten noen ansatte. 
  
Bryggelaget ledes av et arbeidende styre. 
Utleie av båtplasser skjer gjennom styret. 

Styrets medlemmer med kontakt data finner en på www.ønb.net 

 

Alle brukere i Bryggelaget er normalt tilhørende i Asker Kommune og underlagt kommunens 

retningslinjer for håndtering av avfall. 
  
Bryggelaget har pt. Ca.  47 båtplasser og ca 23  plasser for vinteropplag på land. 

Det kan ligge opptil 10 båter i boblehavn om vinteren. 

 

Om sommeren er det 10 – 15 joller opptil 15 fot, det er 4 båter på 40 – 45 fot, kan variere 
fra år til år, de resterende ca 20 båter er mellom 15 og 33 fot. 
 

Om vinteren er det begrenset plass og løftekapasitet, alle båter  er fra 15 – 28 fot. 
  
  

Avfallsplan 
Brukerne av båtplassene i Bryggelaget kaster normalt fra seg blandet husholdningsavfall i 
avfallsdunk etter bruk av båt om sommeren. 
 
Vinteropplaget medfører normalt vedlikehold av båter vår og høst. 
 
Aktuelle kategorier avfall utover husholdningsavfall i forbindelse med sommerbruk og 
vinteropplaget er batterier, motorolje, oljefilter, frostvæske. I tillegg pensler og 
malingsbokser etter påføring av bunnstoff. 
 
Det skrapes også av noe bunnstoff I forbindelse med vårpuss.  
 

Blandet husholdningsavfall 
Bryggelaget har avtale med Asker Kommune om stor avfallsdunk 660liter) på opplagsplassen  for 

blandet husholdningsavfall. 
   
Det er kun blandet husholdningsavfall som skal kastes i avfallsdunk 
    

  

 

http://www.ønb.net/
http://www.ønb.net/


Spillolje container 
Det ble høsten 2013 utplassert  en spillolje container på parkeringsplassen i havna.  

Medlemmer kan benytte denne til avhending av farlig avfall.  For det tilfelle at medlemmer ikke 

benytter spillolje containeren skal de forholde seg til følgende retningslinjer. 

 

Brukte batterier    

Ved bytte av batteri i båtene skal de gamle leveres i hht retningslinjer  for Asker Kommune. 
  
” Farlig avfall som olje, batterier, maling og liknende leveres på Yggeseth Avfallspark eller 

på  ubetjent mottak på bensinstasjoner ” 

 

Farlig avfall kan også tas med hjem og legges i rød kasse for farlig avfall som alle beboere i 

Akser har utlevert fra kommunen. 

Disse blir tømt i hht kommunens avfallsplan for den enkelte bruker. 
 
For Østre Nesøya Byggelag er nærmeste bensinstasjon med mottak Shell på Nesbru, 2500 meter 

fra opplagsplassen. 
 

Ved vinteropplag er det for mange vanlig å ta batterier ut av båten og oppbevare disse hjemme, 

alternativt blir de stående i båten gjennom vinteren. 
  
Beredskap; Det er ikke nødvendig med en særskilt beredskapsplan for håndtering av gamle 

batterier ut over dret som er angitt i ” Generell Beredskapsplan”. 
      
 

Olje/oljefilter 

Det er på opplagsplassen båter med to ulike motortyper. 
  

1)      Båter med innenbords motor. 
Disse båtene har motor som ligger inne i båten og olje  byttes på motoren inne i båten. Ved 

eventuell lekkasje eller søl vil dette renne ned i båten og ikke på bakken. Faren for 

forurensning knyttet til båter med denne typen motorer er liten 
  
2)      Båter med outboard ( påhengs) motor 
Ved bytte av olje ( motor eller gir ) må oljen fanges opp i kanne eller kar og det er potensiell 

fare for  søl av olje på bakken. Slikt søl vil være av begrenset menge og tørkes lettest opp. 

Dersom det er større mengder søl må det legges ut absorpsjonsmasse. 
  

All oppsamlet olje behandles etter retningslinjer gitt av Asker Kommune: 
  
” Farlig avfall som olje, batterier, maling og liknende leveres på Yggeseth Avfallspark eller 

på  ubetjent mottak på bensinstasjoner ” 

 

Farlig avfall kan også tas med hjem og legges i rød kasse for farlig avfalls om alle beboere i 



Akser har utlevert fra kommunen. 

Disse blir tømt i hht kommunens avfallsplan fra det enkelte hjem. 
 

For Østre Nesøya Byggelag er nærmeste bensinstasjon med mottak Shell på Nesbru, 2500 meter 

fra opplagsplassen. 
  
Beredskap: 
Ved søl  av olje på bakken skal dette umiddelbart tørkes opp. Ved større utslipp skal 

absorpsjonsmasse benyttes.  
  

Frostvæske   

Bytte av frostvæske skjer kun på båter med innenbordsmotor.  Det antas at det ligger 5 slike båter 

i vinteropplag på opplagsplassen. 
   
Frostvæske byttes og gammel frostvæske leveres i hht retningslinjer for Asker Kommune 
  
” Farlig avfall som olje, batterier, maling og liknende leveres på Yggeseth Avfallspark eller 

på  ubetjent mottak på bensinstasjoner ” 
  
Farlig avfall kan også tas med hjem og legges i rød kasse for farlig avfalls om alle beboere i 

Akser har utlevert fra kommunen. 

Disse blir tømt i hht kommunens avfallsplan fra det enkelte hjem. 

 

For Østre Nesøya Byggelag er nærmeste bensinstasjon med mottak Shell på Nesbru, 2500 meter 

fra opplagsplassen. 
 
Beredskap: Det er ikke nødvendig med en særskilt beredskapsplan for håndtering av frostvæske 

ut over dret som er angitt i ” Generell Beredskapsplan”. 
  
 

Malingrester fra bunnstoff, inklusive løsemidler ( with - 

og  rødsprit)  

De aller fleste båter stoffes årlig med bunnstoff. Dette er et produkt som inneholder stoffer som 

skal hindre groing.  
 

Rester fra bunnstoff,  malings spann, inklusive pensler og rensemidler håndteres etter 

retningslinjer gitt av Asker kommune 
  
” Farlig avfall som olje, batterier, maling og liknende leveres på Yggeseth Avfallspark eller 

på  ubetjent mottak på bensinstasjoner ” 
  
Farlig avfall kan også tas med hjem og legges i rød kasse for farlig avfall som alle beboere i 

Akser har utlevert fra kommunen. 

Disse blir tømt i hht kommunens avfallsplan fra det enkelte hjem. 

 



For Østre Nesøya Byggelag er nærmeste bensinstasjon med mottak Shell på Nesbru, 2500 meter 

fra opplagsplassen. 
 

Beredskap: Det er ikke nødvendig med en særskilt beredskapsplan for håndtering av 

malingrester fra bunnstoff ut over dret som er angitt i ” Generell Beredskapsplan”. 
 

Nedskraping/ av båter ( over og under vannlinjen ) 

Tidvis har enkelte båteiere ønske om å skrape båten helt ned over eller under vannlinjen. Til dette 

benyttes normalt håndskrape og stålbørste. Dette gir avskrapet maling, lakk eller bunnstoff på 

bakken. 
  
Ved nedskraping vil det komme avfall på bakken som kan trenge ned i grunnen. 
  
Beredskap. Ved nedskraping av båter over  eller under vannlinjen skal det legges presenning på 

bakken som samler opp avfallsproduktene. 
  
Avfallsproduktene håndteres etter retningslinjer gitt av Asker kommune 
  
” Farlig avfall som olje, batterier, maling og liknende leveres på Yggeseth Avfallspark eller 

på  ubetjent mottak på bensinstasjoner ” 

 

Farlig avfall kan også tas med hjem og legges i rød kasse for farlig avfalls om alle beboere i 

Akser har utlevert fra kommunen. 

Disse blir tømt I.H.H.T kommunens avfallsplan fra det enkelte hjem. 
 
 
For Østre Nesøya Byggelag er nærmeste bensinstasjon med mottak Shell på Nesbru, 2500 meter 

fra opplagsplassen. 
   
Beredskap: Det er ikke nødvendig med en særskilt beredskapsplan for håndtering av malings 

rester fra bunnstoff ut over dret som er angitt i ” Generell Beredskapsplan”. 

  

Generell Beredskapsplan 

    
Østre Nesøya Bryggelag disponerer arealer og anlegg som er delvis åpne for allmenheten 
  
Foreningen stimulerer til aktiv bruk av disse arealene og tilrettelegger for trivsel i nærmiljøet. 

Arealet benyttes mye til tur bruk, sommer som vinter Bryggelaget har etablert bade og service 

brygge.  
  
 Styret samt bryggelagets medlemmer har befaring på området jevnlig både utenom og i sesong. 

 
En hver opphopning eller oppsamling av farlig avfall på Bryggelagets arealer vil derfor ikke skje 

da dette vil bli fjernet umiddelbart. 
Hvert enkelt medlem skal umiddelbart fjerne avfall fra den aktiviteten medlemmet bedriver.  



  
På  denne bakgrunn har Østre Nesøya Bryggelag  mottak for blandet husholdningsavfall samt 

spillolje container hvor Asker Kommune er ansvarlig for henting og deponering. 
  
Styret i Bryggelaget fastsetter årlig datoer for opptak og utsetting av båter. 
  
Kort tid etter utsetting av båter gjennomføres det dugnad ved bryggelagets arealer. 

Eventuelle  avvik fra avfallsplanen blir håndtert på dugnaden hvor alle medlemmer og leietakere 

blir invitert. 
  
Styret holder ca. 3 styremøter i året. 

Det avholdes 2 -4 befaringer av anlegget i sesong. 

Det er etablert vaktordning gjennom vinteren i vinterhavn.  

Vinterhavn drives i hht Asker kommune sitt regelverk. 
  
Ut over den årlige dugnaden på våren fører styret således formalisert tilsyn med arealene og 

bruken av disse månedlig gjennom sommer sesongen. 
  
I tillegg føres løpende tilsyn fra hvert enkelt styremedlem og bruker  gjennom bruken av arealene 

i og utenfor sesong. 

 

Septikmottak for fritidsbåter 
 

Vollen Marina har septikmottak for fritidsbåter. 
 

Beredskap 
 
Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles. Ring 
varslingssentral 112. 
 

Nødnummer   

 

Brann og større ulykker - 110   

Politi og redningssentral - 112   

Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113 

 
 
 
 
  
  
  

 
 

http://www.vollen-marina.no/

