
Affaldsplan 2018 for Nyborg Marina

Ansvarlig for udarbejdelsen: Teknik- og Miljøafdelingen
Ansvarlig for gennemførelsen: Lederen af Nyborg Marina
Godkendt af Byrådet: 20. marts 2018
Relevant lovgivning:  Lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet 

med senere ændringer. Seneste ændring er 
Lovbekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2016 om 
beskyttelse af havmiljøet

 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra 
skibe, om skibes aflevering og havnes affaldsplaner 
(bekendtgørelse nr. 1396 af 25. november 2016)

Indhold: 

1. Beskrivelse af havnens modtageordning
2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet
3. Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald
4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen
5. Beskrivelse af afgiftsordningen
6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet
7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen
8. Gennemført høringsprocedure

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område
Bilag 2: Anvendt skiltning
Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Nyborg Marina består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og 
Tyrmolen. Havnene ejes af Nyborg Kommune.

1.  Beskrivelse af havnens modtageordning

Kloakspildevand
Type af faciliteter Kapacitet
Tilkaldelse af slamsuger Efter aftale
Udslagsvask til tømning af kemiske toiletter 1 stk.
Holdingtank 1 stk.

Driftsaffald – olie og kemikalier
Type af faciliteter Kapacitet
Tank/beholder til flydende olieaffald 
(spildolie og olieholdigt vand) 4 stk. 400 liter

Beholder/container til forskellige typer fast farligt affald 4 stk. 400 liter
Beholder/container til akkumulatorer og batterier 2 stk. riste på beholder
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Driftsaffald – almindeligt affald
Type af faciliteter Kapacitet
Container til dagrenovation 24 stk. 800 liter
Container til glas 3 stk. 800 liter
Container til metal 2 stk. 800 liter
Container til tovrester/bundgarn 1 stk. 800 liter

2.  Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

Havnen foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de 
forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er 
tilstrækkelig kapacitet. 

Tømningsordningen er fleksibel og kapaciteten justeres løbende i forhold til sæsonlængde og antal 
gæstesejlere. Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles 
løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ajourføring:
Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at 
foretage nødvendig revision.  

3  Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald 

Modtageordningerne er etableret med ønske om at medvirke til, at der kan opnås en miljømæssig 
effekt, for at motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i 
stedet for at udlede/dumpe det i havet. 

Den enkelte skibsfører bedes orientere sig om åbningstider samt, hvorvidt en modtagefacilitet er 
selvbetjent eller betjent og i så fald af hvem.

Endvidere bedes den enkelte skibsfører opdele sit affald i nedennævnte fraktioner som Teknik- og 
Miljøudvalget har valgt at sortere havnens affald i.

Generelt er skiltning for affaldsfraktionerne foretaget på selve afskærmningen af 
affaldsøerne/miljøstationerne og de enkelte beholdere/containere. Se endvidere pkt. 4.

Efterhånden som den  eksisterende skiltning udskiftes, vil skiltningen blive ændret til piktogrammer.

Kloakspildevand:

Affald fra følgende 
kategorier:

Type af facilitet: Placering af 
faciliteter:

Skiltning:

Holding tanke Stationært anlæg Lystbådehavnen Ja
Kemiske toiletter Udslagsvask Østerhavnen Ja
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Driftsaffald – olie og kemikalier.

Affaldet sorteres i 
følgende kategorier:

Type af facilitet: Placering af faciliteter: Skiltning:

Spildolie og olieholdigt 
vand

Tank/beholder til flydende 
olieaffald 

2 stk. Griffensund
2 stk. Lystbådehavnen Ja

Fast olieaffald Beholder til olie- og 
brændstoffiltre, olieklude m.v. 2 stk. Lystbådehavnen Ja

Flydende kemikalier Beholder til forskellige typer 
flydende farligt affald 2 stk. Lystbådehavnen Ja

Faste kemikalier Beholder til akkumulatorer og 
batterier 2 stk. Lystbådehavnen Ja

Driftsaffald – almindeligt affald:

Affaldet sorteres i 
følgende kategorier:

Type af facilitet: Placering af faciliteter: 
(se bilag 1)

Skiltning:

Dagrenovation Container til dagrenovation 15 stk. Lystbådehavnen
2 stk. Vesterhavnen
6 stk. Østerhavnen
1 stk. Fiskerihavnen

Ja

Glas Container til glas 2 stk. Havnepromenaden
2 stk. Griffensund
1 stk. Østerhavn

Ja

Metal Container til metal 2 stk. Havnepromenaden
2 stk. Griffensund Ja

Tovrester/bundgarn Container til tovrester/bundgarn 1 stk. Fiskerihavnen Ja
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4.  Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen 

Oversigtskort og havnens info-folder findes ved Havnekontoret. Oversigtskort og info-folder viser 
havnens område med relevant information om toiletter m.m. samt miljøstationernes og affaldsøernes 
placering. Endvidere oplyses om de enkelte affaldsfraktioner.  

5.  Beskrivelse af afgiftsordningen

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), 
hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af 
modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

6.  Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til lederen 
af Nyborg Marina, som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Teknik- og 
Miljøafdelingen, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.

Klagen kan afleveres til lederen af Nyborg Marina.

7.  Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Nyborg Marina består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og 
Tyrmolen. Havnes ejes af Nyborg Kommune. Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig 
for havnens drift. Havnens daglige ledelse varetages af lederen af Nyborg Marina.

Nyborg Marina varetager udlejning af bådpladser med dertil hørende faciliteter, til brug for fartøjer der 
anvendes til rekreative formål. Der udlejes klublokaler/bygninger og arealer til støtte for 
søsportsforeningers fritidsinteresser.

Anvendelse af Nyborg Marina er omfattet af regulativ af 2. marts 2015, for betaling af havneafgift for 
Nyborg Marina og af reglement af 2. marts 2015 for Nyborg Marina.

Ændringer i regulativ eller reglement offentliggøres ved annoncering i lokalavisen og ved opslag på 
havnekontoret.

Forslag til forbedringer i forbindelse med anvendelse af Nyborg Marina, kan afleveres til lederen af 
Nyborg Marina.
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8. Høringsprocedure

Affaldsplanen har været til udtalelse hos:

 Dansk Sejlunion
 Danmarks Rederiforening
 Danmarks Fiskeriforening
 Dansk Transport og Logistik
 Danmarks Skibsmæglerforening

De hørringsberettigede parter har ingen bemærkninger til affaldsplanen.
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Bilag 1: Oversigtskort over havnens område

▲ :  Containere til glas og metal     +  :  Affaldscontainer     █ :  Miljøstation, olie- og kemikalieaffald
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Bilag 2: Tømningsplan

Tømningsplan for affaldscontainere på lystbådehavnen, 
fiskerihavnen, Østerhavn og Vesterhavn.

Lystbådehavnen Tømmes

NR.   Reference til kort 
1 Bro 0-3   3 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09  Hjemtages resterende periode.
2 Bro 4-5   4 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09  Hjemtages resterende periode.
3 Toilet Griffensund   1 stk. 800 L   3 gange / uge fra 01.05-30.09  Hjemtages resterende periode.
4 Sejlerforeningen   1 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09  og 1 gang / uge 1.10.-30.04
5 Havnepromenaden   5 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09  3 stk. hjemtages resterende periode.
6 Marineforeningen   1 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09  1 stk. hjemtages resterende periode.

Fiskerihavnen
7  Vesterhavnen   1 stk. 800 L Tømmes 2 gange pr. uge hele året.

Vesterhavnen
8 Schø. Plads   2 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09  Hjemtages resterende periode.

Østerhavnen
9 Ved Lauses Grill   2 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09 Hjemtages resterende periode.
10 Rembrent   2 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09 Hjemtages resterende periode.
11 Dampsk. Mole   1 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09 Hjemtages resterende periode.
12 Gæstepier   1 stk. 800 L 3 gange / uge fra 01.05-30.09 Hjemtages resterende periode.

Flere tømninger kan dog være nødvendige i vinterhalvåret
(fiskesæsonen). Placering af disse er ikke fast.

I alt  24 stk. 800 liters containere.

I alt 1.779 tømninger

Vedrørende containere nr. 5 (Havnepromenaden) og nr. 9 (ved Lauses Grill), kan flere tømninger og bibeholdelse af 
container blive aktuelt i vinterhalvåret, på grund af fiskesæsonen.

Tømningsdage og tidspunkter aftales med lederen af Nyborg Marina.
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Klageformular

Til:

Nyborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Rådhuset
5800 Nyborg

Klage vedr. utilstrækkelige modtagefaciliteter til affald:

Forslag til forbedringer:

Evt. bemærkninger

Med venlig hilsen

                 Ja tak, vil gerne kontaktes for yderligere uddybning af ovenstående – tlf.:__________

                  eller e-mail adresse:  _____________________
     
     
Teknik- og Miljøafdelingen indsender en kopi af klagen til Miljøstyrelsen.
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