
Årets digitala 
miljökonferens 

börjar strax!



Genomgång av funktioner i Zoom 

- För att få fram deltagarlistan, klicka på “Participants” i 
verktygsraden längst ned

- Ändra ditt namn i deltagarlistan genom att peka på ditt namn 
och klicka på knappen som då visas

- Ta fram chat-funktionen för att kunna ställa frågor i chatten
- Välj gärna “Speaker view” för att se den som talar i större bild



Varmt välkomna till årets 
miljökonferens! 

Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhetsfrågor på Svenska Båtunionen 



Program
18:35 Möt Miljökommittén som berättar om aktuella frågor
18:45 Hållbara drivmedel 
19:05 Färgindustrins framtidsvisioner 
19:25 Hur påverkas båtklubbar av det nya mottagningsdirektivet?
19:45 Paus 
20:00 Vad innebär markföroreningar för en båtklubb? 
20:40 Nya Hamnboken och Egenkontroll fritidsbåt
21:00 Sammanfattning och avslut 



- Stäng av mikrofon och kamera vid behov
- Skriv frågor i chatten 

- Vi svarar på frågor i slutet av varje föredrag samt i slutet av konferensen

- Presentationen kommer att läggas upp på Svenska 
Båtunionens hemsida

- En Q&A kommer att sammanställas och läggas upp på 
hemsidan, så att ni får svar på era frågor om vi inte hinner 
svara under konferensen 



Svenska Båtunionen
- 900 båtklubbar 
- 180 000 medlemmar
- 23 regionala förbund och två 

riksomfattande båtklubbar 
- En av världens största 

båtorganisationer



Möt miljökommittén 
- Består av 7 ideellt engagerade personer 
- Verkar för att öka miljömedvetenheten och minska miljöpåverkan, bidra med 

stöd och kunskap samt representation och påverkan
- Stöttar båtförbundens miljösamordnare 
- Revidering av Hamnboken och tillhörande egenkontroll 
- Miljökonferenser
- Miljöpris



(utöver det som våra inbjudna föreläsare ska prata om)
- XRF-projektet 
- Sanering av båtskrov
- Vattenskoterutredning

Aktuellt just nu



Första resultaten från XRF-projektet 



Beteendet Båten

Bränslet

Båtmiljö

Nulägesanalys - de tre B:na

- Miljökrav vid produktion av båtar
- Materialval
- Avgasrening

- Skrotning/återvinning av båtar
- Båtbottenfärg
- Motor (tvåtakt vs fyrtakt)
- Lagstiftning och regleringar

- Hastighetsgränser
- Kommunal tillsyn

- Bensin, diesel & el
- Utsläpp av koldioxid och kolväten
- Alkylatbensin och HVO100

- Val av båt och motor
- Val av drivmedel
- Val av bottenfärg
- Val av tvättmetod
- Val av saneringsmetod
- Val av kemikalier
- Eco-driving 
- Ankring
- Avfallshantering
- Sopsortering 



Aktuella forskningsfrågor

Sagerman m.fl. 2020. Ambio



Hållbara drivmedel 
Ebba Tamm, Drivkraft Sverige



Färgindustrins 
framtidsvisioner

Mattias Borg och Joakim Sandgren, Hempel 



Hur påverkas båtklubbar av det 
nya mottagningsdirektivet?

Mattias Rust, Regeringskansliet



PAUS
19:45 - 20:00



Arvid Sundelin, Hellström Advokatbyrå

Vad innebär markföroreningar 
för en båtklubb?



Arbetsgruppen för nya Hamnboken och 
Egenkontroll fritidsbåt

Jimmy Dominius, Bengt Hallberg och Carl Zeidlitz



2022 kommer SBU:s
“Handbok för fritidsbåtshamnar“
 nyutgåva av den tidigare “Hamnar för fritidsbåtar”

 

Bengt Hallberg och Jimmy Dominius (som ingår i  arbetsgruppen 
bakom boken)



 

• Över 900 hundra båtklubbar i SBU. Ständigt nya funktionärer 
• Vi ger tips till hur funktionärer kan arbeta. Allt från bygglov till egna sjömärken
• Första handboken 1978, har sedan omarbetats flera gånger
• Boken heter Handbok för fritidsbåtshamnar och är en genomgripande uppdatering.
• Fokus denna gång: säkerhet, el och elförsörjning, skrotbåtar, miljö och förvaltning
• Arbetsgrupp under 2021
• Syftet är att handboken ska ge ledning och tips till båtklubbar och klubbfunktionärer vid 

planering, projektering, byggande och drift av hamnar för fritidsbåtar.

“Handbok för fritidsbåtshamnar“



Förvaltning
● Medlemsavtal

● Vattenverksamhet, Miljöbalken

● Muddring, massor

● El i fritidsbåtshamnar, ansvar, kontroll

● Auktoriserad elinstallatör

● Läckströmmar och korrosion

§ §
§ §

§ §
Många lagar, regler, 

förordningar, anvisningar



  Miljö
● Ska vara lätt att göra rätt

● Tips till miljösamordnare/klubbar

● Förebygga miljöproblem

● Hur hantera miljöskada

● Miljöprogram/miljöpolicy



 

● Avfallshanteringsplan

● Farligt avfall

● Tömma toatank

● Förpackningar



 

Tydliga regler...
● ..hjälper båtägarna 

göra rätt

● ..hjälper klubben i 
samtal med 
båtägarna

● ..gynnar miljön



Skrotbåtar
● Återanvänd

● Återvinn

● Upphittade båtar

● Övergivna båtar
..när ägaren är okänd
..när ägaren är känd !!

● Miljöfara



Vattenområde och på land
● Anordningar för förtöjning

● Säker hamn

● Serviceanläggningar

● Elförsörjning

● Batteriladdning, elbåtar, elbilar

Foto: Joakim_Blomquist, ChargeNode



Flexibel förtöjning

Pålbojar med sträckt förankring. 
Foto: Jonas Norbäck, Pontech

Seaflexförankringen når inte bottnen. 
Bild: Seaflex AB

Användning av  pålboj. 
Foto: Jimmy Dominius



Flexibel förtöjning

”Dead Spots” eller Döda Cirklar av släpande kätting. 
Bild: Seaflex AB

Svajförankring med en elastisk metod. 
Bild: Seaflex AB



Diskutera kring säker hamn

 Exempel på organisering av  säker hamn. Bild: Olle Landsell

Enkel trappa på bryggan/bommen höjer säkerheten och 
komforten. 

Foto: Jonas Ekblad.



 

● Handboken ska uppdateras löpande.
Kom gärna med inspel om förbättringar

● Finns snart (under våren) på webben: batunionen.se

● Möjlighet skriva ut enstaka sidor/avsnitt (hela är 240 sidor!)

● Se boken som en verktygslåda, och välj de verktyg som 
passar dig. Läs inte allt på en gång.



Frågor?

 



Sammanfattning och avslut
Moderator summerar kvällen tillsammans med Lotta Rosenberg



Havstulpanvarningen
Vi söker observatörer! 

Anmäl dig på Båtmiljö.se



Kommande aktiviteter 
- Stora Båtklubbskvällen 9 och 17 mars
- Sjösäkerhetswebbinarium 29 mars



Tack för 
ikväll!


