
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 12 januari 2021

Plats: Google Meets
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Sören Löfgren, Bengt Hallberg, Stellan Stark, Jimmy Dominius, Carl
Rönnow och Peter Karlsson
Frånvarande: Ingemar Holmen, Per Sjöholm

1. Mötet öppnande

Sören Löfgren öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Carl: Miljömålsberedningen lämnar över sitt betänkande till Isabella Lövin på
fredag, 15/1.
Stellan: Arbetet fortsätter inom arbetsgruppen “Egenkontroll för fritidsbåtar” med
primärt fokus på att strukturera upp arbetet framöver. Nuvarande material ska
användas och kommuniceras i år, och arbetsgruppens material, som ska vara klart i
slutet av året, ska användas under 2022.



Jimmy: SMBF har inlett ett samarbete med Skärgårdsstiftelsen för att genomföra
en glasinsamlingskampanj under sommaren 2021. Även Kryssarklubben
medverkar.

6. Avrapportering
- Ny båtmiljö.se (länk)

- Arbetet med ny båtmiljö.se  fortsätter. Inhyrd konsult Anna Sofi
kommer att testa navigeringen (se länken) och webbyrån
Pigment kommer att påbörja arbetet denna vecka.

- Miljöpriset 2020
- Överlämning av diplom och reportage kommer att genomföras i

slutet av januari/början av februari av Bosse Wernlundh.
Reportaget kommer att publiceras i årets första nummer av
Båtliv.

- Revidering av miljöprogrammet
- Frågan bordläggs.

- Utbildningar på hemsidan
- Frågan bordläggs.

- PM förbud eller villkorad användning av bottenfärg (länk)
- Miljökommittén har haft möjlighet att lämna synpunkter och

dokumentet börjar bli klart. Carl R och Peter K tar en sista omgång
innan det skickas till US.

- Miljösamordnare i förbunden (länk)
- Carl R skickade ut en påminnelse till förbunden den 11/1 och sista

dag att anmäla miljösamordnare till kommittén är den 31/1. Hitintills
har bara en tredjedel återkommit med svar.

- Peter K inflikar med att frågan bör lyftas på ordförandekonferensen
den 14 februari. Dels för att påminna förbunden, dels för att
diskutera hur vi ska kommunicera på ett bra sätt.

- Revidering av handböckerna
- Stellan rapporterar att arbetsgruppen “Egenkontroll för

fritidsbåtar” har nästa möte idag kl 13:00.
- Bengt rapporterar att arbetsgruppen “Hamnar för fritidsbåtar”

har nästa möte i morgon kl 10:00. Det verkar dock oklart om en
formell inbjudan har gått ut, Bengt stämmer av med
sammankallande.

- Nationell miljökonferens 2021

https://drive.google.com/file/d/1MD9F4040xa3_bhSuWwUoCCIvfTfzr4Wq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17jrBxaqAXBl11bhahdDWlCxsuWjn8IonPQrvtebh2ds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFHq8HI3x8RZYulo54KxW-3qPfKBpnNQz16-7L_JvqY/edit?usp=sharing


- Peter K har tagit fram ett utkast till koncept för nationell
miljökonferens 2021. Kommittén har inga större invändningar
utan Peter K och Carl R får mandat att sökan finansiering och
Sören tar ärendet vidare till US för godkännande.

- SBU miljökonferens 2021
- Carl R redogör för nuvarande upplägg och preliminärt

tidsschema. Planerad start flyttas från 19:00 till 18:30 och
talarna föreslås att schemaläggas tidigare under kvällen.

- Carl R börjar tar kontakt med talare och bokar in ett nytt
arbetsgruppsmöte.

7. Bordlagda frågor
- Åtgärdsprogram för havsmiljön (HaV och Vattenmyndigheterna)

- Frågan bordläggs till nästa möte.
- Carl R informerar om att Havs- och vattenmyndigheten

kommer att hålla ett samrådsmöte den 11/2. Mer information
om det när inbjudan kommer.

- Miljöpris 2021 rutin
- Frågan bordläggs och Bengt fortsätter kolla på hur

nomineringsprocess kan gå till med förslag på statuter.

8. XRF brev från Britta Eklund (länk)

Britta Eklund (Happy Boat AB) har skickat ett brev till myndigheter och Svenska
Båtunionen/Sweboat där hon bland annat efterfrågar en svensk standard och
nationella riktvärden för mätningar med XRF-instrument. Hon hävdar även att SBU
och Sweboat har gjort patentintrång samt efterfrågar underlag för den metod som
vi använder oss av när vi utbildar mätförrättare.

Ett möte mellan SBU, Sweboat och Holger (leverantör av XRF-instrumentet) är satt
till 12/1 kl 14:00 för att diskutera ett svar.

Peter K redogör kort om skillnad mellan kvalitativa och indikativa metoder och
svårigheter med att standardisera XRF-mätningar. Carl R flikar in med att
nationella riktvärden har efterfrågats under lång tid men inte fått tillräckligt gehör.

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-for-havsmiljon.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
https://drive.google.com/file/d/1EFi-W5p1as3wUbfCUr4iSctgCwGIe4ZN/view?usp=sharing


9. Vindkraftsparker i Öresund - Skåne Båtförbund

Frågan bordläggs till nästa möte.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Mötet avslutas

Sören Löfgren avslutar mötet.


