
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 28 september 2022

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

1. Mötets öppnande

Hans Johansson öppnar mötet.

2. Val av sekreterare

Carl väljs till sekreterare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.

5. Bordet runt - hur har sommaren varit?

Stellan Dahlberg: Har för VBF deltagit i Skaraborgs båtförbunds möte och berättat

om vad som händer i miljöfrågan och inom miljökommittén. Deltar i Svenska

Båtunionens XRF-projekt för att bli mätförrättare.

Stellan Stark: Mycket arbete inom nya förbundet för att besöka och säkerställa att

båtklubbarna har miljöplaner. Båtklubben har egen båtbottentvätt och

användningen har ökat från år till år.



Jimmy: Förbereder miljökonferens 8 december. Program spikat inom ett par

dagar.

Carl: XRF-projekt i full gång, haft möte med HaV om skrotbåtar och påbörjat

planering inför miljödagar på båtmässorna med Bengt Wallin.

Hans: XRF-frågan aktuell inom SMBF och dialog förs med Stockholms stads

miljöförvaltning. Även arrendeavtal och miljöbilaga ligger på bordet för diskussion.

6. Avrapportering
- Revidering av handböckerna

o Hamnboken

▪ Ejheden har tagit fram ett första utkast med ny layout och

skickat till kansliet för korr. Peter, Carl Z och Carl R

granskar och kommer ta fram förslag till mallar/avtal. Hur

hamnboken ska marknadsföras/kommuniceras till

båtförbunden kommer att diskuteras på Unionsrådet 19-20

november.

- Arbetsgrupp markföroreningar

o Arbetsgruppen har tagit fram förslag till målbeskrivning, dvs vad

en framtida arbetsgrupp ska arbeta med. Lotta har också kollat på

kommunikationsplan.

▪ Nästa steg blir att miljökommittén diskuterar framtagna

skrivningar och bildar en arbetsgrupp som kan arbeta

vidare, förslagsvis på nästa möte.

▪ Externa resurser kan behövas, framför allt i form av juridisk

kompetens. Materialet är skickat till Curt Lindenbaum för

översyn och gruppen inväntar återkoppling.

7. Tidigare bordlagda frågor
a. Citat och bilder till Båtmiljö.se

b. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

c. Skrotning av tvåtaktare



d. Tätare samarbete med juridiska kommittén

e. Strategi för SBU långsiktiga miljöengagemang

i. Förslag är att diskutera strategin på mötet den 9 november.

f. XRF ställningstagande

i. Carl reviderar ställningstagandet så att det blir mer konkret.

g. Länsstyrelsens beslut - tillämpning

i. Önskemål finns om en kompletterande text till artikeln i Båtliv

om vad beslutet innebär för en båtklubb även i andra

avseenden, exempelvis sanering och tvätt. Carl tar fram ett

utkast.

h. Vattenskoterutredningen

i. Carl har lämnat in ett särskilt yttrande.

ii. Utredningens uppdrag avslutas den 6 oktober då överlämning

sker till regeringen.

iii. Förslag om att ta fram ett pressmeddelande i samband med

överlämningen. Carl R hör med Carl Z.

i. Avstämning kommunikationsplan/verksamhetsplan 22

i. Bordläggs

8. Arbetsgrupp för miljöpriset 2023

Tre inkomna nomineringar hitintills. Stellan Stark är positiv till att ingå i en

arbetsgrupp. Carl ställer frågan till Lotta och Bengt H som var med i gruppen förra

året.

9. Övriga frågor
a. Almedalen

i. Information om eventet nådde inte hela vägen fram, utöver det

som skrevs i Båtliv. Finns förbättringspotential gällande

kommunikation och marknadsföring.

b. Kommentarer på Hamnkartan/toatömning bland båtägare?



i. Uppfattningen är att det inte var någon skillnad gentemot förra

året. Oavsett karta så fungerar inte toatömningsstationerna

tillfredsställande.

c. Havstulpanvarningen - hur har det fungerat i sommar?

i. Varning saknades för länen ovanför Gävleborg och varningen

behöver komma ut i god tid, så att båtägarna hinner boka en

tvättid.

d. Skärgårdsstiftelsens omorganisation - hur har det märkts av?

i. Ingen i kommittén som har märkt av någon förändring i

skärgården. Däremot mycket skrivningar i media.

e. Tid och engagemang?

i. Samtliga närvarande meddelar att tid och engagemang finns,

men eventuellt vissa projekt under hösten som kan ta tid för

några ledamöter.

f. Fysisk träff i höst?

i. Förslag onsdagen 14 december i Rosenvik.

ii. Aktivitet: Besök på Skansen/Baltic Sea Science Center

iii. Innehåll: Diskutera verksamhetsplan 2023

iv. Eventuellt höra med miljökommitténs motsvarighet i Finland.

g. Mall för saneringsintyg

i. Carl tar fram förslag på mall. Viktigt är att tänka igenom vem

som ska utfärda intyget, vad det ska innehålla och att det är

accepterat av myndigheter.

h. “Nya” krav från miljöförvaltningen i Stockholm (tvätt, nya båtar,

sanering av träbåtar)

i. Hans: Ny arbetsgrupp har bildats med representanter från

miljöförvaltningen i Stockholms stad och SMBF som ska

komma överens i dessa frågor. Nästa möte i mitten av oktober.

i. Datum för halvårsavstämning med miljösamordnare i båtförbunden.

i. Förslag 23 november. Fokus på länsstyrelsens beslut.

j. Workshop Eko Marina i Göteborg 10 eller 12 oktober?



i. Stellan D anmäler sig för att delta fysiskt, Carl via länk.

10. Nästa möte

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

11. Mötet avslutas

Hans avslutar mötet.


