
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 3 februari 2021

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

1. Mötet öppnande

Sören Löfgren öppnar mötet. Carl Rönnow meddelar att Per Sjöblom har valt att

avsluta sitt engagemang i miljökommittén på obestämd framtid på grund av

personliga skäl.

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

Stellan: Arbetsgruppen för “Egenkontroll av fritidsbåtar” jobbar på och har delat in

dokumentet i tre segment för tydligare struktur. Arbetet för segmentet “Mindre

motorbåt, styrpulpetbåt och roddbåt” har påbörjats. Nästa möte är planerat till



den 17 februari. Stellan informerar även om att det har kommit synpunkter på att

miljökommitténs minnesanteckningar inte publiceras och tillgängliga på hemsidan.

Carl: XRF-projektet fortgår och omgång 2 kommer att utbildas under februari

månad. XRF-Instrumentet är uppbokat från början av februari till mitten av april

vilket är positivt.

Peter: Under XRF-projektet har en problematik runt varvsföreningar uppstått.

Dessa är inte medlemmar i SBU utan ägs av båtklubbar, som i sin tur är medlemmar

i SBU. Det innebär bland annat att varvsföreningarna inte är försäkrade genom

SBU samt är momspliktiga. För att varvsföreningarna ska kunna använda

XRF-instrumentet har lösningen blivit att de utbildas till mätförrättare genom SBU

och får använda mätprotokollet, men hyr XRF-instrumentet direkt från

leverantören. Således kan även varvsföreningarna ta ut en högre kostnad per mätt

båt jämfört med vad SBU gör.

6. Avrapportering
- Ny båtmiljö.se

o Arbetet fortsätter och bland annat har en loggan uppdaterats med

Svenska Båtunionens gula och blå färg.

- Revidering av miljöprogrammet

o Bordläggs, inget att rapportera.

- Utbildningar på hemsidan

o Bordläggs, inget att rapportera.

- PM förbud eller villkorad användning av bottenfärg

o PM:et har inte skickats till US.

o Miljökommittén har fått tillgång till den rapport som WSP har

skrivit till Kemi och rapporten redovisar bland annat uppskattad

kostnad för de olika scenarierna. Carl R och Peter ska läsa

rapporten och se om PM:et behöver revideras.

o Diskussion om bakomliggande faktorer till att Kemi har beställt

rapporten.

- Miljösamordnare i förbunden



o Knappt 50% inkommit och en del förbund ska behandla frågan

under februari och mars. Frågan tas upp av Sören eller Peter på

ordförandekonferensen den 14/2.

o Stellan informerar även om att det verkar som att vissa förbund

har tolkat det som att det ska finnas miljösamordnare i varje

båtklubb, och att det behöver förtydligas att så inte är fallet.

- Revidering av handböckerna

o Bengt rapporterar att arbetsgruppen “Hamnar för fritidsbåtar” har

stött på tekniska problem med dokumenthantering i Drive. Peter

ska kolla upp saken efter mötet och meddelar att dokumentet

förmodligen ligger i en skrivskyddad version.

- Nationell miljökonferens 2021

o Peter har varit i kontakt med HMI och HaV och båda är positiva till

att vara med som samarbetspartner till konferensen. Preliminärt

datum är i slutet av oktober eller tidigt november 2021. HMI har

styrgruppsmöte i nästa vecka där frågan ska diskuteras, och om

de är positiva kommer ett första möte att hållas.

o Konferensen är presenterad som en mötesplats mellan teoretiker

och praktiker samt som diskussionsform. I dagsläget är det tänkt

att mötet inte ska vara öppet utan att deltagarna ska vara utsedda

av sina organisationer, vilket kommitténs ledamöter ställer sig

bakom.

o Talarpass skulle kunna handla om framtidens biocidfärger,

känsliga bottnar, bästa bryggkonstruktioner, undervattensbuller

mm.

- SBU:s miljökonferens 25 februari

o Inbjudan till konferensen gick ut den 29/1 och Carl kommer att

skicka ut en inbjudan till genrep (23/2 13:00-15:00).

7. Bordlagda frågor
- Miljöpris 2021



o Bengt har skickat ut uppdaterat förslag. Kvarstår att besluta om

nomineringsprocessen och utlysning.

o Frågan bordläggs och tas upp för beslut på nästa möte.

- Vindkraftsparker i Öresund – Skånes Båtförbund

o Carl redogör att Danmark planerar att bygga ny vindkraftpark i

Öresund, vilket kommer att störa fritidsbåtstrafiken i sundet enligt

Skånes Båtförbund. Carl har kontaktat Naturvårdsverket i frågan

som svarat att de inväntar miljökonsekvensbeskrivning från

Danmark, och därefter kommer en inbjudan till samrådsmöte.

o Frågan flyttas till punkt 6, avrapportering.

8. Åtgärdsprogram för havsmiljön (HaV och Vattenmyndigheterna)

Carl redovisar en sammanställning av de åtgärdsförslag som berör båtlivet, både

från HaV och från Vattenmyndigheterna. Miljökommittén har för avsikt att svara på

remissen från HaV och förslagsvis ta fram en grundmall till förbunden att använda

vid svar till Vattenmyndigheterna. Eventuellt behöver arbetsgrupper tillsättas.

Frågan bordläggs till nästkommande möte.

9. XRF brev från Britta Eklund

SBU och Sweboat har bemött Brittas brev via mejl den 22/1 och beskrivit på ett

sakligt sätt om den metod som vi använder, att vår leverantör garanterar

mätsäkerhet och att vi gärna är med i framtida diskussioner om en svensk

standard/nationella riktvärden.

I samma brev bjöd SBU och Sweboat in till en informationsträff för att berätta mer

om vårt projekt och svara på eventuella frågor. Mötet kommer att hållas den 17/2

och hitintills är 6 personer anmälda.

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://docs.google.com/spreadsheets/d/1lb6BCt8_1gP1ywNEJU7HD8dlceblZxtFybWJcno5q8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/132ZJcqnCPVazJfphr3F0D2uGZJeDN1GfSZsBrBLxbYc/edit?usp=sharing


Peter efterlyser också feedback från kommittén om hur arbetet mellan kansliet och

kommittén funkar, vad som är bra, vad som är dåligt och om/hur kommunikationen

kan förbättras.

10. Miljömålsberedningens betänkande (länk)

Carl redogör kort att SBU gav betänkandet fick mer ros än ris och förslagen som

berör båtlivet kommer att ligga till grund för mycket av kommande utspel.

Exempelvis genom att bjuda in riksdagsledamöter till ett webinar samt att punktera

vissa frågor som har potential att blomma upp i sommar. Carl R, Carl Z och Peter

kommer att arbeta med frågorna löpande under våren.

11. Ytterligare ledamöter till miljökommittén?

Diskussion om att tillsätta ytterligare ledamöter till kommittén efter Per Sjöblom

samt principiell diskussion om hur många ledamöter kommittén bör ha. Tidigare

har kommittén haft 8 ledamöter som mest, vilket kan vara en bra utgångspunkt.

Därtill bör behovet av arbetsgrupper ses över och vilka som skulle kunna ingå i en

arbetsgrupp.

Bengt lämnar som förslag till ny ledamot Bengt Fröberg, miljösamordnare i

Blekinge Båtförbund, och Carl lämnar som förslag Lotta Rosenberg, ordförande i

Södra Evlinge Båtklubb. Båda bjuds in som adjungerade till nästkommande möte

och därefter förs frågan upp till US för beslut om föreslagna personer önskar

engagera sig i kommittén.

12. Övriga frågor
a. Färdplan för hållbar plastanvändning (19/2 kl 09:00-12:00)

i. SBU är inbjudna av Naturvårdsverket att delta i en

referensgrupp. Carl kan inte delta på det första mötet och

https://batunionen.se/aktuellt/mer-ros-an-ris-till-miljomalsberedningen/


Jimmy ställer upp preliminärt. Stellan och Ingemar anmäler sig

som reserv. Carl skickar anmälan till Jimmy.

b. Strategiska, långsiktiga frågor (3 st) till Ordförandekonferensen

i. Sören kollar upp med US vad som behöver redovisas och

återkommer till kommittén vid behov.

c. Rapport från Roland Örtengren om kopparmätningar

i. Carl skickar ut rapporten till kommittén för genomläsning och

därefter förs diskussion om rapporten behöver bemötas.

13. Nästa möte

Nästa möte är den 24/2 kl 09:00 - 11:00.

14. Mötet avslutas

Sören Löfgren avslutar mötet.


