
Sammanställning, VBF uppföljning av sugtömningsanläggningar i Västerbotten för tömning av fritidsbåtars toatank, tom nov 2015

Kommun/
sammanslutning Plats Koordinater Teknik

Uppsamling/
Anslutning

Slutlig 
kostnad varav pump

Angiven 
egen 
arbetsinsats 
(tim) Klar år Antal båtar Användning Antal tömningar

Utslagsvask 
inom omr Störningar

Skellefteå 

Byske båtklubb Furuögrund
N 64.912801
E 21.227147 Båtmaja

Bef. 3-
kammarbrunn 120 400 kr 111 625 kr 20 2015

95 hemmabåtar 
+10gästplatser+ 
150 gästnätter

ingen anv denna 
säsong 0 ja inga

Skellefteå 

Kåge Båtklubb Kåge
N 64.827705
E 21.025006

SEPTIC 200, 
Marinarmatur

Kommunal 
avloppsanläggn
ing 116 000 kr 68 650 kr 40 2015

40 hemmabåtar 
+ gästande 
båtar

Som förväntat, 
se kommentarer 
blad 2. 119 ja ett pumpstopp

Skellefteå 

Bureå Båtsällskap Bureå
E 21.233161
N 64.617507 SEPTIC 200

Kommunal 
avloppsanläggn
ing 118 502 kr 55 000 kr 25 2015

25 hemmabåtar
+5 gästande
+10-20 
gästnätter

Något över 
förväntan. se 
kommentarer 
blad 2.  
Uppgör med lst 
om Bjuröklubbs 
hamn. 57 ja Inga.

Skellefteå/
Ursviken 

USS, Kurjovikens 
Båthamn Kurjoviken

E 21.22049
N 64.68521

Kommunal 
avloppsanläggn
ing 250 000 kr

2010 
helt 
klar 
2015

200 + 20 gästpl, 
200 gästnätter Just färdigställd - ja Inga

Umeå 

Rovögerns VA-
förening

Rovögerns 
hamn

N63°44,1. 
E20°32,2 

Cleanport 
pump-out, 
typ Septic 
200

Anläggning av 
tank 6 m3 156 000 kr 67 500 kr 44 2015

40 hemmabåtar 
+ 300 gästnätter

Umeå 

Patholmsvikens 
Båtklubb Patholmsviken

E20.356991
N63.693494 Sugpump

Anpassning av 
bef tank, 10 
m3 118 000 kr 97 000 kr

klubb-
medlemmar 2014

165 (potential 
260)+20 
gästplatser + 
900 gästnätter

Som förväntat, 
se kommentarer 
blad 2. ca 190

ja, man öppnar 
tanklocket.

Nytt tanklock. 
Öppning ska 
förenklas

Umeå 

Gimonäs Båtklubb Gimonäs
N63.47 
E020.18.  Buddy 120E

Bef 
avloppstank,  
3 m3 120 600 kr 65 000 kr 60 2014

Uppgör med 
Umeå Fritid/
Kommun om att 
gästande båtar 
till Umeå C 
hamn kan 
hänvisas till 
Gimonäs BK. 

40 hemmabåtar 
+ 200 gästande 
båtar

Som förväntat, 
se kommentarer 
blad 2. 23 ja inga störn

Umeå 
Motorbåtssällskap Ström

N63.42
E020.15,5

Egen 
konstruktion 
med, Alpha 
Pompe SA Ny avloppstank 121 825 kr - 98 2014

60 hemmabåtar 
+ 20 gästande nej 3 störningar

Umeå 
Segelsällskaps 
Hamnförening

Bredvik, 
Obbola

E20.302604
N63.685161 SEPTIC 200

Bef 
avloppstank 63 921 kr 57 174 kr

klubb-
medlemmar 2015 ej räknade

ja, utslagsvask  
finns uppe vid 
stugan

inga kända 
probl

Nordmaling 

Rundviks 
båtklubb Obbolsviken

 
 
N 63.31.680  
E 019.26.329

Sugtömningss
tation med 
rotationspum
p, Pier Pump

Anläggning av 
tank och 2-
kammarbrunn 114 200 kr 85 000 kr 76

20 hemmabåtar
+ 20 gästnätter+ 
80-100 båtar i 
närområdet

Som förväntat 
se blad 2. ca:5

Nej, men är 
inplanerad till 
nästa säsong. Inga problem.

Umeå C,  
Umeå kommun Umeå C

Ingen 
installation, 
Avtal med 
Gimonäs 
Båtklubb

Ingen 
installation, 
Avtal med 
Gimonäs 
Båtklubb

Byvikens 
Hamnförening, 
gästhamn, 
Holmön, Umeå 
kommun Byviken

Ingen 
installation,

Ingen 
installation,

Norrbyskär, Umeå 
kommun Norrbyskär

Ingen 
installation,

Ingen 
installation,

Summor 1 299 448 kr 606 949 kr
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Kåge Båtklubb Upföljning av sugtömningsanläggningen hos Kåge Båtklubb.
Bifogar även bilder från vår anläggning.
De efterfrågade frågorna: 
Vår anläggning blev klar i tid, och den har fungerat bra med undantag av ett driftstopp. 
Användning: 
Användningen är nog ungefär som förväntat, vissa följer lagen andra inte. Det hade varit önskvärt om man kunde ha lika tätt 
mellan tömningsslangar i hamnen som slangar för att fylla vatten. Det är dock en ekonomisk orimlighet. Det innebär en del 
manövrerande för att gå in till tömningen när den ligger inne i hamnanläggningen. Det bästa vore om tömningsstationerna låg 
som en flytande flotte ute på fritt vatten. 
Antal tanktömningar 
Vi har under sommaren 2015 haft 119 st. tömningar, enligt vad vi har läst av på räkneverket. Det blir uppskattningsvis c:a 3.000 
liter spolvatten. 
Händelser 
Vid ett tillfälle hade motorskyddet på pumpstationen löst ut. Orsaken till detta vet vi inte, men det skulle kunna vara någon som 
tömt sin porta-potti med pumpen, och det är den ju inte avsedd för. 
Störningar? 
Vår station är ansluten till det kommunala spillvattennätet och är inkopplad i klubbstugans torpargrund. Vi har haft problem 
med att flödet vid tömning har sugit ut vattnet ur en golvbrunn. Orsaken till det är inte själva pumpstationen, utan istället 
luftningen av den gamla spillvattenledningen under stugan. Detta kommer att avhjälpas under höst/vinter. 
Finns utslagsvask?  
Det finns ingen utslagsvask vid tömningsstationen, men det finns en vattenslang som man kan skölja av båten med om något 
skulle gå fel. Vattenslangen är märkt med ”inte dricksvatten” enligt gällande regler. Vi har däremot en tömningsvask för porta-
potti på annan plats inom vårt område. Vi ska sätta upp skylt vid tömningsstationen om att det inte är tillåtet att tömma porta-
potti eller ex. dasstunnor med stationen. 
Ev Slamtankstömningar?  
Nej, kommunalt avlopp. 
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump? 
Nej 
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet? 
Se under rubriken användning ovan.

Byske BK
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Blev klar i tid 2015 och har fungerat. 
Användning: 
Ligger vid brygga med reserverad plats för tömning. skyltar finns vid pumpen. 
Antal tanktömningar 
Vi har under sommaren 2015 inte haft några tömningar, enligt avläst av på räkneverket. Ansluten till bef 3-kammarbrunn.  
Händelser 
Inga att rapportera. 
Störningar 
Inga att rapportera. 
Finns utslagsvask?  
Ja. 
Ev Slamtankstömningar?  
Nej, den är inte full. 3- kammarbrunn. 
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump? 
Nej. 
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet? 
Se under rubriken användning ovan. Anläggningen är använd enl ovan.

Kurjovikens 
Båthamn
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Blev klar 2009? och har fungerat ? 
Användning: 
Ligger vid vår ?brygga med reserverad plats för tömning. skyltar finns på? och vid pumpen. 
Antal tanktömningar 
Vi har under sommaren 2015 haft ca xx? st. tömningar, enligt avläst av på räkneverket. Vi uppskattar ca x m3 i tanken.  
Händelser 
Inga att rapportera.? 
Störningar 
Inga att rapportera.? 
Finns utslagsvask?  
Det finns utslagsvask nära tömningsstationen. ? 
Ev Slamtankstömningar?  
Nej, den är inte full.? 
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump? 
Nej. 
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet? 
Se under rubriken användning ovan. Anläggningen är använd enl ovan.?

Umeå 
Segelsällskaps 
Hamnförening

I klubbhamnen i Bredvik finns en ny sugtömningsanläggning installerad våren 2015, bestående av pumpstation, 
anslutning till slamtank och elinstallation. 
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I klubbhamnen i Bredvik finns en ny sugtömningsanläggning installerad våren 2015, bestående av pumpstation, 
anslutning till slamtank och elinstallation. 

Blev klar juni 2015 och har fungerat ? 
Användning: 
Ligger vid vår ?brygga med reserverad plats för tömning. skyltar finns på? och vid pumpen. 
Antal tanktömningar 
Vi har under sommaren 2015 haft ca xx? st. tömningar, enligt avläst av på räkneverket. Vi uppskattar ca x m3 i tanken.  
Händelser 
Inga att rapportera.? 
Störningar 
Inga att rapportera.? 
Finns utslagsvask?  
Det finns utslagsvask nära tömningsstationen. ? 
Ev Slamtankstömningar?  
Nej, den är inte full.? 
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump? 
Nej. 
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet? 
Se under rubriken användning ovan. Anläggningen är använd enl ovan.?

Bureå BS

 Avser LOVA ärende nr 501-1538-2014, Bild bif.  
� Vi presenterar resultatet av projektet, dvs själva tömningsanläggningen via vår Facebook-sida och hemsida. Här 
kommer vi också fortlöpande att redovisa nyttjandegraden via tömningsstationens räkneverk.  
� Vi följer också antalet gästbåtar och kan genom detta få en viss bild av hur många som nyttjat anläggningen 
efter hänvisning från Bjuröklubb.  
� Miljöeffekter kommer att redovisas efter att anläggningen varit i drift åtminstone en säsong. En beräkning 
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� Miljöeffekter kommer att redovisas efter att anläggningen varit i drift åtminstone en säsong. En beräkning 
kommer att göras utifrån tömningsstationens räkneverk baserat på beräkningarna i Transportstyrelsens "Rapport 
angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt"  
� Erfarenhetsutbyte med övriga båtklubbar inom kommunen via samrådsträffar samt övriga klubbar inom 
Västerbottens Båtförbund.  
� Erfarenhetsutbyte med Skellefteå Kommun som har ansvar för avloppshanteringen i kommunen via årliga 
avstämningsmöten tillsammans med övriga båtklubbar. 

Rovögern 
båthamn 

Hej här en uppföljningsrapport från oss vid hamnen Rovögern. 
  
Inledning/Bakgrund 
Hamnen Rovögern har radikalt förändrats de senaste åren. Hamnens ägare Täfteå byamän har bekostat och genomfört 
muddring i omgångar och byggt kajer och iordningställt båtplatser så att antalet båtplatser nu mer än fördubblats. 
Under 2015 har septikanläggningen kommit på plats trots att markarbeten gjort att arbetet med installationen försvårats. Sluten 
tank om 6m3 har grävts ner. Pumpanläggning har anskaffats och placerats vid kaj. Användningen av anläggningen har 
försvårats på grund av att nämnda markarbeten gjort att möjligheten till nyttjande kraftigt försvårats. Vi ser därför fram mot 
nästa sommar då alla byggnationerna kring septikanläggningen troligen är om inte färdigställda så på god väg att färdigställas.  
Ett större antal ateljéer och verksamhetslokal står också på tur att uppföras. 
  
De efterfrågade frågorna: 
Vår anläggning blev klar i tid, men nyttjandet försvårats på grund av ovan nämnda orsaker. 
Användning: 
Se inledning ovan.  Användningen är som förväntat låg pga all verksamhet i hamnområdet . 
Jag håller med kommentaren från Kåge hamn Det bästa vore om tömningsstationerna låg som en flytande flotte ute på fritt 
vatten. Vi får titta på den möjligheten. 
Antal tanktömningar 
Se ovan 
 Störningar   Pågående Markarbeten i närområdet. 
Vår station är ansluten till en tät nergrävd tank om 6m3. Vi planerar  för hamnen ett rum med snålspolande toalett och tvättställ. 
Finns utslagsvask? 
Det finns ingen utslagsvask vid tömningsstationen, men vi planerar att installera  en vattenslang som man kan skölja av båten 
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Finns utslagsvask? 
Det finns ingen utslagsvask vid tömningsstationen, men vi planerar att installera  en vattenslang som man kan skölja av båten 
med om något skulle gå fel. Vattenslangen skall märkas med ”inte dricksvatten” enligt gällande regler. 
Om vi skall utrusta hamnen med en tömningsvask för porta-potti är inte beslutat. Vi ska därför sätta upp en skylt vid 
tömningsstationen om att det inte är tillåtet att tömma porta-potti eller ex. dasstunnor med stationen. 
Ev Slamtankstömningar? 
Nej inte i år. 
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump? 
Nej 
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet? 
Se under rubriken användning ovan." 
  
Nils-Eric Forsberg, Hökarn 36, 907 88 Täfteå, 070 5751569

Gumboda 
Båtklubb

Vi har inte installerat någon anläggning då vi inte har några egna båtar med fast toa tank. 
Vidare har vi bara några få besök av andra båtar, i somras var det bara 3-4 st. Vi måste få hänvisa till annan 
båtklubb då vi är en väldigt liten klubb med bara ett 25  tal båtar och ett 30-tal stödmedlemmar som vardera betalar 
200 kr. Vår ekonomi är som du förstår starkt begränsad.  
Gumboda Båtklubb, Ulf Lindström, Ordförande, 070-5718282

Patholmsvikens 
BK

Blev klar i tid 2014 och har fungerat bra. 
Användning: 
Användningen är nog ungefär som förväntat. Ligger vid vår lättillgängliga bränslestationsbrygga. En större 
synligare skylt kommer att sättas upp. 
Antal tanktömningar 
Vi har under sommaren 2015 haft ca 190 st. tömningar, enligt avläst av på räkneverket. Vi uppskattar ca 2 m3 i 
tanken.  
Händelser 
Inga att rapportera. 
Störningar 
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Störningar 
Inga att rapportera. 
Finns utslagsvask?  
Det finns ingen utslagsvask vid tömningsstationen, men tanklocket kan öppnas för tömning av t ex porta-potti. 
Tanklocket kräver dock verktyg vilket kommer att ändras. 
Ev Slamtankstömningar?  
Nej, den är inte full. 
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump? 
Nej 
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet? 
Se under rubriken användning ovan. Anläggningen är ju använd enl ovan.

Gimonäs BK
Blev klar i tid 2014 och har fungerat bra. 
Användning: 
Ligger vid vår utrustningsbrygga med reserverad plats för tömning. Två stora synliga skyltar finns på piren i Umeälven och vid 
pumpen. 
Antal tanktömningar 
Vi har under sommaren 2015 haft 23 st. tömningar, enligt avläst av på räkneverket. Vi uppskattar ca 3 m3 i tanken.  
Händelser 
Inga att rapportera. 
Störningar 
Inga att rapportera. 
Finns utslagsvask?  
Det finns utslagsvask nära tömningsstationen.  
Ev Slamtankstömningar?  
9 tömningar 
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump? 
Ja, uppgör finns med Umeå Fritid/Kommun om att gästande båtar till Umeå C hamn hänvisas till Gimonäs BK. 
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet? 
Se under rubriken användning ovan. Anläggningen är använd enl ovan.

�7



Ströms Marina 
båthamn/UMS

Blev klar i tid 2014 och har fungerat bra efter vissa inkörningsproblem med pumpen. 
Användning: 
Ligger vid vår utrustningsbrygga med reserverad plats för tömning. Två skyltar finns på piren i Västerfjärden och vid pumpen. 
Antal tanktömningar 
Vi har under sommaren 2015 haft ca xx? st. tömningar, enligt avläst av på räkneverket. Vi uppskattar ca x m3 i tanken.  
Händelser 
Inga att rapportera.? 
Störningar 
3 störningar 
Finns utslagsvask?  
Nej 
Ev Slamtankstömningar?  
Nej, den är inte full.? 
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump? 
Nej. 
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet? 
Se under rubriken användning ovan. Anläggningen är använd enl ovan.

Rundviks 
båtklubb
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Blev klar i tid 2014 och fungerar.  
Användning:  
Ligger vid vår brygga med reserverad plats för tömning. Skyltar finns på och vid pumpen.  
Antal tanktömningar  
Vi har under sommaren 2015 haft ca 5st. tömningar, enligt avläst av på räkneverket. Vi uppskattar ca 1,5m3 i tanken.  
Händelser  
Inga att rapportera. 
Störningar  
Inga att rapportera.  
Finns utslagsvask?   
Det finns utslagsvask nära tömningsstationen.   
Ev Slamtankstömningar?   
Nej, den är inte full.  
Ev uppgör med hamnar som inte anlagt någon pump?  
Nej.  
Hur verkar båtägarna ha anpassat sig till toatömningsförbudet?  
Se under rubriken användning ovan. Anläggningen är använd enl. ovan.

Obbola 
båtklubb

Vi finns inte med på listan. Men vi är heller ingen stor klubb och saknar gästplatser  
Vi har ännu så länge ingen tömningsanläggning. 
/Peter Westh, Ordförande Obbola båtklubb.
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