
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 17 mars 2021

Plats: Google Meets
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Bengt Hallberg, Stellan Stark, Jimmy Dominius, Ingemar Holmen, Carl
Rönnow, Peter Karlsson, Lotta Rosenberg (adj.), Bengt Fröberg (adj.) och Carl
Zeidlitz (kommunikatör SBU)
Frånvarande:

1. Mötets öppnande

Stellan Stark 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

Peter: Vi har fått ta del av ytterligare ett utkast från Skrovmålet om

rekommendation om sanering. Anvisningarna beskriver dock bara “hur” man ska

sanera en båt, och inte “när” en båt ska saneras. Peter och Carl R kommer att

lämna kommentarer under veckan. Annika på Transportstyrelsen har också

informerat om att Transportstyrelsen har förelagt en båtägare att sanera sin båt



från TBT-färg och att detta nu är överklagat till regeringen, i enlighet med

överklagandeordningen.

6. Avrapportering
- Ny båtmiljö.se

o Deadline för sjösättning av båtmiljö.se är flyttat till den 25/3.

Ingemar, Carl R och Carl Z fortsätter att fylla sidan med innehåll.

- Revidering av miljöprogrammet

o Inget att rapportera.

- Utbildningar på hemsidan

o Inget att rapportera.

- PM förbud eller villkorad användning av bottenfärg (länk)

o Inget att rapportera.

- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Inget att rapportera. Carl R sammanställer och följer upp till nästa

möte. Förslag om att ta direkt kontakt med de förbund som inte

har svarat.

- Revidering av handböckerna

o Hamnboken: Textmassor ska vara klara till slutet av mars och

därefter korr, layout mm. Nästa möte imorgon torsdag 18/3.

Gruppen ligger i fas och tror sig klara deadline.

o Egenkontroll fritidsbåt: Utkast för “liten båt/roddbåt” är klar och

under nästa möte kommer arbetsgruppen att börja arbete med

nästa båt-grupp. Befintligt material kommer att användas och

arbetet med detta (uppfräschning av layout/bilder mm) kommer

att påbörjas under april.

- Nationell miljökonferens 2021

o Peter informerar om att ett Första möte hölls 16/3 med HMI och

HaV. Beslut fattat om att genomföra en nationell

båtmiljökonferens i slutet av oktober/början av november på

västkusten. Eventuellt ons-tors för att hålla nere kostnaderna men

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


annars över en helg. Insatsen är satt till max 60 - 80 000 kr per

organisation, men HaV kommer att se om det finns medel för att

finansiera konferensen. Deltagande kommer inte att vara gratis.

En projektgrupp är tillsatt som har nästa möte 29/3. Målgrupper

och branscher har börjat diskuterats. Offerter ska tas in tills nästa

möte. Därefter ska även en programgrupp tillsättas. SBU har tagit

på sig rollen att sköta det praktiska arrangemanget.

- Vindkraftsparker i Öresund – Skånes Båtförbund

o Inget att rapportera.

7. Bordlagda frågor
- Miljöpris 2021

o Bengt har arbetat fram ett förslag till statuter. Diskussion om

disposition/datum och kommittén enades om att nomineringen

öppnar i samband med notis i Båtliv #2 (alt #3) och att sista

datum för nominering är den sista september. Mottagare av priset

kommer att offentliggöras i samband med en SBU relaterad

aktivitet i mars månad. Årtalet för priset kommer att vara för

innevarande år, det vill säga nästa pris (som delas ut i mars 2022)

kommer att heta miljöpriset 2022. Länk till statuterna här.

o Carl R får i uppgift att formulera en notis till Båtliv #2.

o Statuterna ska även godkännas av US.

- Åtgärdsprogram för havsmiljön (HaV och Vattenmyndigheterna)

o Frågan bordläggs till nästa möte.

- Kopparmätningar - Rapport från Roland Örtengren (länk)

o Diskussion om kommitténs eventuella ställningstagande till

rapporten, hur ett sådant ställningstagande skulle se ut och

eventuellt formuleras. Detta efter att US har önskat ett

ställningstagande från kommittén.

https://docs.google.com/document/d/1kPDDSFGn1NkmOks05qRodoxN2ouDpDsj0tFJkKws7Z4/edit?usp=sharing
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/1uqqs7jBXlBZiE0mWAveUUPyCQsKeuG2H/view?usp=sharing


▪ Önskemål från Carl R och Carl Z att Båtliv tar in en replik

från forskare istället från miljökommittén. Carl R hör med

Lars-Åke Redéen om de har fått tag i en forskare för replik.

▪ Kommitténs enas om att vi inte vinner något med ett

ställningstagande i dagsläget eftersom frågan är komplex.

Däremot är kommittén skyldig Roland ett svar, med

utgångspunkten att inte bemöta rapporten utan snarare i

neutral ton meddela att rapporten bidragit med ny kunskap

och att det sätter nytt ljus över denna komplexa fråga.

● Carl R börjar formulera ett utkast på svar.

▪ Därtill behandlades frågan om hur rapporten ska hanteras

på webben. Carl Z meddelar att rapporten, och även

tidigare rapporter, finns i dokumentbiblioteket.

- HELCOME MPA Life. Ska vi be EBA att vi får delta? (länk)

o Carl R kollar med Peter om vi har tid och resurser för att bevaka

frågan.

- Britta brev om skrapprover (länk)

o Frågan bordläggs till nästa möte.

- Färdplan hållbar plastanvändning (källa, se sidan 85-90)

o Carl R är med på referensgruppsmötet 18/3 och summerar på

nästa möte.

- WS Biotillgänglighet koppar

o Carl R deltog i workshopen 1/3 som anordnades av Chalmers.

Syftet och målsättningen är att hitta ett gemensamt “gränsvärde”

för miljökvalitetsnormer för koppar i sediment inom hela

Östersjöregionen.

8. Kommunikationsplanering 2021 (länk)

Carl Z gick igenom kommunikationsplaneringen för 2021. Kommittén har börjat

fylla i dokumentet avseende de punkter som finns i verksamhetsplanen.

https://batunionen.se/utbildning/dokumentbiblioteket/
https://drive.google.com/file/d/1lW9jEZFpE_p6d7xVBrdLwmWwb9DRsgKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KgJqkuPH5XAjZLaBtfYh3p5uHMsfLFd-/view?usp=sharing
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6772-4.pdf?pid=20662
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xylGbAFHGQ0qhhSsHkQ9bkWlXcQ9U8hdW6dasTJHX2o/edit?usp=sharing


Dokumentet ska vara levande och fungera som en ram/verktyg att använda och

förhålla sig till under året. Målsättningen är att dokumentet ska vara klart till

Båtriksdagen den 27/3. Kommittén har ytterligare ett par punkter som behöver

fyllas i gällande projekt och remisser.

9. Övriga frågor
a. Stora Båtklubbsdagen

i. Stora Båtklubbsdagen hölls söndagen den 14/3 där bland annat

Carl R höll föredrag om XRF-projektet. Totalt närvarade ca 260

deltagare.

b. Carls föredrag på Sjöhistoriska

i. Carl R höll föredrag på Sjöhistoriska museet den 16/3 om

hållbarhetsutmaningar för fritidsbåtslivet. Föredraget kommer

att gå att se i efterhand på Sjöhistoriska museets

youtube-kanal.

c. Båtlivsundersökningen 2020 (länk)

i. Båtlivsundersökningen 2020 släpptes den 16/3 som innehåller

en del intressant fakta som kommittén kan nyttja framöver,

bland annat att 39 % vill lära sig mer om hur de kan minska

fritidsbåtars miljöpåverkan.

d. Delta i Östersjödagen?

i. Kommittén beslutar att vi inte ska delta i planeringsmöte för

Östersjödagen.

e. Ledamöter till kommittén

i. Lotta och Bengt F vill fortsätta sitt engagemang i kommittén.

10. Nästa möte

Nästa möte är den 7 april 09:00 - 11:00

11. Mötet avslutas

https://drive.google.com/file/d/1VgWbfysJ67AuNLra2VdxCFKX8LvZyogv/view?usp=sharing


Stellan Stark avslutar mötet.


