
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 28 april 2021

Plats: Google Meets
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Bengt Hallberg, Stellan Stark, Jimmy Dominius, Carl Rönnow, Peter
Karlsson, Lotta Rosenberg, Hans Johansson (del av)
Frånvarande: Ingemar Holmen, Bengt Fröberg

1. Mötets öppnande

Stellan Stark öppnar mötet. Stellan får kommitténs mandat att fortsätta som

tillförordnad ordförande fram till sommaren.

2. Presentation av Hans Johansson

Hans Johansson var ej närvarande under denna punkt och punkten kommer därmed

bordläggas till nästa möte.

3. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs till sekreterare.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

5. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna efter justering enligt

Peters kommentar.

6. Bordet runt



Jimmy: Deltagit på Länsstyrelsen i Sörmlands informationsmöte den 14 april om

Sjögull. Matnyttig information till båtägare som bör spridas nationellt och lokalt.

Mer information finns på malaren.org.

Carl: Kommer att delta i informationsmöte med Naturvårdsverket 29/4 om invasiva

arter. På mötet kommer en verktygslåda att presenteras med färdigt material att

sprida i sociala kanaler.

Bengt: Deltagit i informationsmöte om vätgas och elektricitet. Mycket som är

under utveckling.

Jimmy: E10 kommer att lanseras i sommar, information finns på

drivkraftsverige.se.

7. Avrapportering
- Ny båtmiljö.se

o Citat och bilder

▪ Kommittén bjuds in till Drive-mappen

Informationsmaterial/Bilder för att lägga upp bilder på

båtliv och båtmiljö. Kommittén uppmanas att skapa egna

mappar och lägga till namn på mappen/bilderna så att

hänvisningen blir rätt.

o Pressmeddelande för nylansering av båtmiljö.se kommer att

publiceras 29/4.

- Revidering av miljöprogrammet

o Inget att rapportera.

- Utbildningar på hemsidan

o Inget att rapportera.

- PM förbud eller villkorad användning av bottenfärg

o Inget att rapportera.

- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o I dagsläget har 19 av 26 förbud svarat och utsett miljösamordnare.

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


o Carl kommer att bjuda in till en första digital träff för alla

miljösamordnare, US och kommittén den 27 maj kl 18:30. Träffen

kommer dels innehålla ett föredrag om hållbarhetsutmaningar för

fritidsbåtslivet, dels genomgång av arbetsplanen för

miljösamordnare, kommunikation och vilket stöd förbunden

behöver.

- Revidering av handböckerna

o Egenkontroll: Möte imorgon kl 10-12. Arbetsgruppen håller bra

tempo och kommer att diskutera den tredje modellen på mötet.

o Hamnboken: Nästa möte kommer att hållas om två veckor.

Materialet håller på att bli färdigt. Arbetsgruppen har haft inhyrd

hjälp av Seaflex

- Nationell miljökonferens 2021

o Senaste mötet ägde rum 26/4. Nytt datum för konferensen är satt

till 26-27 oktober på Marstrands Havshotell. Beslut togs om att

sätta samman ett programråd med kommun (värmdö eller

Göteborg), länsstyrelse (Västra Götaland), båtbransch (Mats

Eriksson) och Skärgårdsstiftelsen. Programrådet har sitt första

möte 10 maj. HaV letar pengar för att bjuda på middag. Cirka

kostnad är 2000 kr per person.

o Cecilia från kansliet kommer att sköta det praktiska med ekonomi

och hotell.

o Värdar för konferensen är HMI, HaV och SBU.

o Antalet deltagare är uppskattat till 100-120 personer.

- Vindkraftsparker i Öresund – Skånes Båtförbund

o Inget att rapportera.

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

o Beslut om remissvar till HaV.

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/10DXjUGnxcSqNf9tWmJ4FlDsS5bKUH5eR/view?usp=sharing


▪ Kommittén tar beslut om att fastställa remissvaret. Remissvaret

skickas till US för sista påsyn innan remissvaret lämnas in till HaV

den 30/4. Carl skickar in remissvaret.

▪ Kommittén tar även beslut om att inte svara på remissen till

Vattenmyndigheterna.

- Britta brev om skrapprover (länk)

o Carl har haft möte med ALS och de kommer inte att bemöta Brittas

brev.

o Carl meddelar även att ALS är på väg att ta fram en ren

TBT-analys. Målsättningen är att det ska vara klart till hösten och

torrsättningen.

- Kommunikationsplanering 2021 (länk)

o Beslut om ämne för debattartikel

▪ Kommittén tar beslut att skriva en debattartikel om

Miljömålsberedningens förslag till åtgärder för ett hållbart

båtliv.

▪ Carl och Jimmy får uppdraget att skriva artikeln.

9. Sammanfattning från IVL webbinarium om förorenad mark i
småbåtshamnar 23/4

Jimmy: Bra presentation av Melissa på IVL. RISE-rapporten är en öppen handling

och tillgänglig här. Gruppdiskussioner var bra, men teknik strulade för många.

Nya lärdomar var att båtklubben är ansvarig för sanering.

Överlag goda intryck. Inväntar att webbinariet publiceras på IVL:s hemsida.

10. Remiss strandskydd (länk)

Kommittén beslutar att godkänna remissvaret och Carl skickar in remissvaret

senast 3 maj.

https://drive.google.com/file/d/1KgJqkuPH5XAjZLaBtfYh3p5uHMsfLFd-/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xylGbAFHGQ0qhhSsHkQ9bkWlXcQ9U8hdW6dasTJHX2o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frjyNqdIh0yyWVMncZo4A-kyJaXu6BPj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fZNJfPb41bZkNYmc-lihFYdhPEu5-V8NsyF-odPe7Ak/edit?usp=sharing


11. Skrovmålet

Carl och Peter hade möte med Skrovmålet 13/4. Ny tidsplan beslutades och

rekommendationerna för sanering kommer att skickas ut i mitten på augusti, vilket

det kommer att ske i två batcher. Först till kommuner och sedan till allmänhet.

Publiceringen kommer att följas av ett par workshops för att klargöra hur

rekommendationerna ska tolkas.

SBU kommer att behöva ta fram kompletterande material till Skrovmålets rapport

under hösten med praktiska råd och erfarenheter för hur en båtägare ska sanera

sin båt på bästa sätt.

12. Båtmiljörådet 4/5

Carl, Jimmy och Lotta är inbjudna till Båtmiljörådets möte den 4/5. Kommittén kan

skicka eventuella inspel till Carl innan dess. Carl skickar ut dagordningen till

kommittén när den kommer samt en länk till Lotta.

13. Övriga frågor

Bengt: Praktiskt Båtägande artikel om bottenmålning i senaste numret innehåller

dålig information om risker vid TBT sanering. Bengt och Stellan sammanställer ett

svar från kommittén som kan skickas till Praktiskt Båtägande.

14. Nästa möte

Nästa möte är den 19 maj kl 09:00 - 11:00.

15. Mötet avslutas

Stellan avslutar mötet.


