
 Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 21 december 2022 

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

 1.  Mötets öppnande 

 Hans 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 

 Stellan Stark  : Längs med Gästrikekusten - utprickade  farleder som inte är lagliga. 

 Inte publicerade i sjökort men används som officiella farleder. Fortsättning följer. 

 Norrlandsträff 24 mars - miljö på dagordningen. 

 Lotta  : SMBF miljökonferens, givande och bra möte.  Baltic Breakfast om EU 

 vattendirektiv. Följer Sollentuna-fallet. Inbjudan till att testköra Eko Marina i 

 februari. 



 Jimmy  : SMBF miljökonferens, ca 100 deltagare, bra feedback. Samtliga 

 presentationer på SMBFs hemsida. EU sponsrar 400 laddpunkter för fritidsbåtar 

 längs med västkusten, Göteborg - Kristiansand. 

 Bengt Hallberg  : Handbok för fritidsbåtshamnar skickad  till vattenrådet. 

 Stellan Dahlberg  : Medlemsmöte norra Bohuslän 4 januari.  Miljöfrågorna kommer 

 att vara en huvudpunkt på mötet.  Seminarium i Göteborg om förorenade områden 

 - arrangeras av vattenrådet i Bohuslän. Deltar i RISE projekt för att kartlägga 

 behovet av alternativ till fossila bränslen - referensgruppsmöte i mitten av januari. 

 Inbjudan till att testköra Eko Marina i februari. 

 Hans  : SMBF har erbjudit båtklubbarna i Sollentuna  stöd gällande nya arrendeavtal. 

 Även samtal med Stockholm stad om nya arrendeavtal - har kunnat enas om vilka 

 punkter i avtalen som är “krav” och vilka punkter som är “rekommendationer”. 

 Carl  : Båtmässeplanering, verksamhetsplanering och  SMBF miljökonferens. 

 6.  Avrapportering 
 -  Revidering av handböckerna 

 o  Handbok för fritidsbåtshamnar 

 ▪  Finns det tryckta ex att dela ut till arbetsgruppen? CR kollar 

 antal och intresse - finns 7 st. 

 ▪  Förvaltningsorganisation 

 ●  Carl tar fram förslag. 

 ▪  Arbetsgrupp för egenkontroll/checklista 

 ●  Kommittén får i uppdrag till nästkommande möte att 

 fundera på om man vill delta i arbetsgruppen. 

 Ytterligare förslag är att gå ut med en förfrågan i ett 

 nyhetsbrev. 

 -  Arbetsgrupp markföroreningar 

 o  Inget att rapportera. 

 -  Arbetsgrupp miljöpriset 2023 

 o  Utkast finns här. 



 o  Fundera på att offentliggöra innan båtmässan i Älvsjö för mer 

 publicitet? 

 o  Fundera på vem som ska dela ut miljöpriset? Carl hör med 

 Christer. 

 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 

 8.  Verksamhetsplan och budget 2023 

 Genomgång av verksamhetsplan som nu är spikad. Diskussion om budget som ev 

 kan komma att ändras beroende på hur US ställer sig till att stå för 

 miljösamordnarnas kostnad att delta i nationell båtmiljökonferens. 

 9.  MiK ställningstagande/julgran (länk) 

 Julgranen nu fastställd av US. Diskussion om hur denna kan spridas och hur den 

 kan uppdateras vidare. Kommittén får i uppdrag att komma med synpunkter till 

 nästkommande möte. 

 10.  Båtmässor 2023 

 Genomgång av framtaget material till mässorna. Diskussion om kommitténs vepor 

 och budskap, bla om allemansrätten. Stellan Dahlberg hör med Bosse W om det 

 finns en möjlighet att beställa nya vepor, ex på julgranen. 

 11.  Mall för ren båtbotten 
 a.  Carl arbetar vidare med intygsmallen 



 12.  Miljökonferens 
 a.  Förslag på föredrag 23/2 

 i.  Mottagningsdirektivet 

 ii.  XRF-mätning i mark 

 iii.  Sweboat rapport 

 iv.  Julgran 

 v.  Egenkontroll hamnboken 

 vi.  Skansen om Östersjön? 

 vii.  Laddpunkter på västkusten 

 viii.  Status Eko Marina 

 ix.  Grumlingseffekter 

 13.  Chalmers XRF-projekt 
 a.  Presentation 

 b.  Webbinarium 24/1 

 i.  Carl bjuder in kommittén, anmälan senast 17 jan. 

 14.  Övriga frågor 
 a.  Riksdagsmotioner 2022 

 b.  Sweboat-rapport om förorenad mark 

 i.  Carl skickar ut så fort den är publicerad. 

 c.  Båtmiljörådet 25/1 (fysiskt) 

 i.  Hans J intresserad. Carl hör med Annika/TS. 

 d.  Sollentunas nya arrenden 

 i.  SMBF söker dialog med Sollentuna kommun, väntar på svar 

 e.  Lagrådsremiss mottagningsdirektivet 

 i.  Lagrådsremissen lämnar fritidsbåtsfrågan till kommande 

 förordning. 

 15.  Nästa möte 



 18/1 kl 09:00 - 11:00 

 16.  Mötet avslutas 

 Hans avslutar mötet och önskar alla en God Jul och Gott Nytt! 


