
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 11 maj 2022

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

1. Mötets öppnande

Carl Rönnow öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. Carl skickar ut PPT från

föredragen som hölls på Eriksbergs Boat Show.

5. Bordet runt

Bengt H: Miljöpris presenterat för kommun och länsstyrelse. Utbyggnad av hamn i

Umeå. Ny information från PTS om nedstängning av 2G/3G nät. Nytt möte i höst för

ytterligare information. Bengt vidarebefordrar mejlet till kommittén.

Lotta: Upprättat kontakt med Stellan D för att starta arbetet om förorenad mark.

Har sanerat delar av båten/köl och sedan målat båten med grundfärg och



Hempaspeed för att testa hur färgen fungerar över flera säsonger. Bilder och

material från arbetet kommer delges kommittén. Kommer även följa

havstulpanernas framfart i klubben - Carl meddelar att de gärna får anmäla sig som

havstulpanobservatörer (intresseanmälan görs via denna länk).

Jimmy: Har svarat på remiss avseende Stockholms stads fritidsbåtspolicy. I

yttrandet har SMBF bland annat tagit upp att frågan om fossilfritt båtliv,

finansiering av sanering och toatömning saknas. Jimmy skickar yttrandet till SBU

när det är spikat. Diskussion om intyg/certifikat om att båtbotten är ren.

Stellan: Kick off i nya förbundet. Artikel i Båtliv. Jobbar med att få ihop klubbarna

och deras miljöarbete. Fysiska utbildningar fortsättningsvis. Sjösättning förra

helgen.

Carl:  Samtal med SVT om sanering, XRF-mätningar, borsttvättar och Hamnkartan.

Återstår att se om det blir en artikel eller inte. Även oklart om vad sommarens

båtfråga kommer att bli.

6. Avrapportering
- Miljösamordnare i förbunden (länk)

o Halvårsavstämning 17 maj 18:30

▪ Carl skickar ut påminnelse

▪ Fokus mottagningsdirektivet, Hamnkartan och

XRF-projektet

- Revidering av handböckerna

o Egenkontroll fritidsbåt: Bra antal med besökare som har kikat på

hemsidan och nyttjat egenkontrollen. Även uppfångat av

Hjertmans. Arbetet med vattenskoter och RIB är nästan helt klart.

o Hamnboken: Arbetet pågår. Korr och faktagranskning.

- Arbetsgrupp markföroreningar

o Arbetet är under uppstart. Carl startar mapp på Drive och lägger

till dokument. Länk till mappen här.

7. Bordlagda frågor



a. Citat och bilder till Båtmiljö.se

b. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

c. Skrotning av tvåtaktare

d. Strategi för SBU långsiktiga miljöengagemang

8. Rapport från Båtmiljörådet

Jimmy, Stellan D och Peter var med. Bra forum för dialog mellan bransch och

myndigheter. Chalmers hade föredrag om XRF-mätning och om metoden. Stellan D

och Lennart Falck redovisade resultat från sina mätningar. Finns fortfarande

frågetecken. Initiativ till möte kommer att tas för att fortsätta diskussionen.

RGS tog upp frågan om avfallshantering vid obemannade bryggor. Möte om detta

kommer att hållas i mindre grupp, SBU ej involverad.

KEMI hade en punkt om alternativ till båtbottenfärger (Liselott Säll ). Inget nytt

enligt Jimmy. Carl: Troligtvis tog Kemi upp frågan eftersom myndigheten har i

uppdrag, enligt Åtgärdsprogram för havsmiljön, ÅPH 40, att “Undersöka behovet
av biocidinnehållande båtbottenfärger. Kemikalieinspektionen ska undersöka
behovet, utifrån omfattningen på tillgång till alternativa metoder, särskilt i
Östersjön. Utifrån utredningens utfall ska Kemikalieinspektionen sedan bedöma
förutsättningarna för avslag i produktansökningsärenden för användning i
Östersjön med hänvisning till tillgången på alternativa metoder”.

Hamnkartan - funktionen att rapportera brister har tagits bort. Nu är alla stationer

blåmarkerade istället för grön/röd. Mottagningsdirektivet innebär att TS har

mandat att upprätta ett hamnregister. Då skulle TS kunna registrera vilka som har

tömningsstationer och lägga in denna information i Hamnkartan. TS tar gärna in

anmälningar från nya tömningsstationer.

9. XRF rapport VBF/SXK



Carl: Stellan D har skrivit en artikel till Båtliv utifrån rapportens resultat och Carl

har skrivit en kommentar. Avsikten är att bjuda in till en gemensam konferens i höst

för att fortsätta dialogen med samtliga aktörer i frågan.

10. Övriga frågor
a. XRF-projekt med Göteborgs miljöförvaltning tsm med Sweboat

i. Carl har haft ett första möte med Thomas på Sweboat och

Annika på miljöförvaltningen i Göteborg. Finns ett intresse av

att utbilda våra respektive medlemmar till mätförrättare så att

de kan börja mäta båtar. Preliminärt i höst, nytt möte efter

sommaren.

b. Hantering av nya medlemmar/gamla medlemmar som byter båt

i. Behov av certifikat/intyg? Gör kommunerna olika

bedömningar?

1. Erfarenheter från kommittén lyftes och troligtvis

hanterar båtklubbarna detta på olika sätt, likväl som

kommunerna gör olika bedömningar av när en båt får

sjösattas eller inte på grund av risk för TBT.

2. Förslag är att ta fram en standardmall, kanske

tillsammans med en processbeskrivning, till

Hamnboken. Viktigt att det bara är en mall och inte ett

intyg med SBU-logga. Kan kompletteras med förslag på

ordningsregler/policy.

c. Tätare samarbete med juridiska kommittén?

i. Frågan bordläggs.

d. Mäta undervattensbuller med FOI i Nynäshamn

i. Carl: Planerad mätning uppskjuten på grund av för få båtar.

Troligtvis nytt försök efter sommaren.

e. Rapport från Pilot Stockholms Skärgård

i. Carl deltog den 5/5. Projektgruppen fritidsbåtar och gruppen

naturskydd överens om att det behövs bättre kartunderlag i



sjökort som visar känsliga bottnar. Ett arbete som syftar till ett

bättre kartunderlag pågår hos HaV/SGU och denna data

behöver synkas med data från Länsstyrelsen. Därtill behöver

Sjöfartsverket kunna ta in denna data i sina sjökort som ett

digitalt lager. Långsiktigt arbete som ska avrapporteras i slutet

av 2023. Även skrivelse till departementen diskuterades.

11. Nästa möte

Nästa möte är den 1 juni kl 09:00 - 11:00.

12. Mötet avslutas

Carl avslutar mötet.


