
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 16 februari 2022

Plats: Google Meets
Tid: 09.00 – 11.00
Närvarande: Bengt Hallberg, Stellan Stark, Jimmy Dominius, Carl Rönnow, Lotta
Rosenberg, Bengt Fröberg, Stellan Dahlberg
Frånvarande: Peter Karlsson, Hans Johansson

1. Mötets öppnande

Carl Rönnow öppnar mötet och välkomnar Stellan Dahlberg till miljökommittén.

2. Val av sekreterare

Carl Rönnow väljs sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt

Bengt H: Samtal med Visit Umeå - ska tillsammans gå igenom det rörliga

friluftslivet till sjöss. Skickat uppgifter inför miljöpris.

Lotta: Läst igenom Hamnboken och fixat inför miljöpris.

Jimmy: Stockholms stads idrottsförvaltning har tagit fram förslag till uppdaterad

fritidsbåtspolicy. Bland annat ingår frågor om sanering av mark, båttvättar,



kommunikation avseende äldre tvåtaktare, laddstation och båtpooler samt två

toatömningsstationer. Dessutom underlätta skrotning av båtar.

Bengt F: Börjat läsa igenom Hamnboken. I Blekinge har kommunerna varit

återhållsamma gällande tillsyn på båtklubbar. En båtklubb bjöd in kommunen för

att visa sitt miljöarbete - resulterade i en faktura för tillsyn.

Stellan D: Börjat komma in i rollen som miljösamordnare i Västkusten och bygga ut

ett kontaktnätverk. Många klubbar som saknar miljösamordnare enligt BAS. Projekt

tillsammans med SXK gällande jämförande mätningar mellan XRF och skrapprover

pågår sedan höstas. Slutrapport snart klar.

Stellan S: Egenkontroll fritidsbåt har gått in i testfas av det digitala verktyget. Kan

inte närvara på miljökonferens utan Carl Z hoppar in och visar verktyget. Många

möten i det nya förbundet - dock få som har rapporterat in miljösamordnare i

båtklubbarna.

Carl: Haft givande möte med mälarens vattenvårdsförbund om ny

kommunsamverkan för kommunerna runt Mälaren gällande tillsyn och utfasning av

biocidinnehållande båtbottenfärger.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Frågan bordläggs. Carl och Hans ska ta kontakt med de förbund

som ännu inte har utsett miljösamordnare.

- Revidering av handböckerna

o Egenkontroll fritidsbåt: Stellan går igenom piloten för det digitala

verktyget, en digital checklista utifrån säkerhetsaspekter per

båttyp. Målsättning att det ska vara klart innan sjösättning.

Förhandsvisning på miljökonferensen. Utmärkt mall att använda

vid försäljning av båtar.

o Hamnboken: Utkastet är överlämnat till kansliet för genomgång.

Jimmy och Bengt H kör en förhandsvisning på miljökonferensen.

7. Bordlagda frågor



a. Citat och bilder till Båtmiljö.se

b. XRF-projekt i Värmland

i. Projektet har stått stilla sedan januari. Tidigare var avsikten att

Värmlands Båtförbund skulle köpa in ett eget instrument med

LOVA-bidrag alt medel från SBU-fonden. Då detta inte var

möjligt kommer nu intresserade båtklubbar i förbundet att ingå

i SBU:s XRF-projekt.

c. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

d. Skrotning av tvåtaktare

i. Tidigare projektidé läggs på hyllan, men Carl informerar om att

länsstyrelsen i Västra Götaland kan komma att förbjuda

förbränningsmotorer i Rådasjön fr.o.m 2024 (både tvåtaktare

och fyrtaktare). Detta genom nya vattenföreskrifter när

Rådasjön blir ett vattenskyddsområde. Förslaget berör inga av

våra medlemmar men kommittén bör följa denna utveckling

noga. Länk till artikel i GP.

8. Miljökommitténs verksamhet hösten 2021
a. Miljöpris

i. Prisutdelning sker båtriksdagen 26-27 mars. Inbjudan till båda

vinnarna av miljöpriset skickas i dagarna. SBU står för kost och

logi för en representant per organisation.

b. Förslag till strategi för Svenska Båtunionens långsiktiga

miljöengagemang

i. Arbetsgruppen hade möte 8 feb och har börjat skissa på

strategi för att uppnå de visioner och mål som framkom vid

unionsrådet. Carl bjuder in till nästa möte.

9. Miljökommitténs verksamhet 2022
a. Verksamhetsplan

i. Kommittén beslutar att fokusera på följande:



1. Förstudie markföroreningar

2. Känsliga bottnar (lobba i det dolda så att det inte

påverkar nuvarande diskussion om de nya sjökorten)

3. Revidering miljöprogrammet

10. Miljökonferens 2022
a. Genomgång inför konferensen

i. Carl går igenom upplägget inför konferensen och uppmuntrar

alla att ställa frågor till talarna.

11. Övriga frågor
a. Remiss Mottagningsdirektivet (länk)

i. Remissen ska besvaras senast 22 mars. Om förslagen

implementeras kan det leda till stora kostnader för båtklubbar

som i dagsläget saknar en avfallshanteringsplan

(tillsynskostnad och handläggningstid för att godkänna

avfallshanteringsplanen samt ev sanktioner). Kommittén kan

behöva gå ut med en bred informationskampanj om detta.

b. Behov av ytterligare ledamot till kommittén?

i. Carl har fått tips om en person som skulle passa i kommittén.

Kommittén ställer sig bakom att Carl inleder en dialog.

c. Almedalen

i. US har beslutat att Svenska Båtunionen ska medverka i

Almedalen, tillsammans med Sweboat och RGS. Carl R och Carl

Z har fått i uppdrag att hitta intressanta personer för en

paneldebatt.

d. Eriksbergs Boatshow

i. US har beslutat att Svenska Båtunionen inte ska medverka på

Eriksbergs Boatshow (8-10 april).

e. Pilotstudie Stockholms Skärgård



i. Carl informerar om att han sitter med i en arbetsgrupp för

fritidsbåtar i en pilotstudie för en ekosystembaserad

havsförvaltning i Stockholms Skärgård. Arbetet drivs framför

allt av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med

Östersjöcentrum och HaV. Arbetsgruppen för fritidsbåtar har

möte 22/2.

f. Stora Båtklubbskvällar 9 & 17/3

i. Carl informerar om att kansliet kommer att arrangera två Stora

Båtklubbskvällar, som ersätter Stora Båtklubbsdagen (som

skulle ha hållits på båtmässorna). Mer information kommer att

skickas ut inom kort.

12. Nästa möte

Nästa möte är den 9 mars kl 09:00 - 11:00.

13. Mötet avslutas

Carl Rönnow avslutar mötet.


