
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 16 februari 2023

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

1. Mötets öppnande

Hans öppnar mötet och hälsar Erika välkommen som ny kommunikatör på SBU.

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

Bengt H: Båtmässan Göteborg. Årsmöte i båtklubb, berättade om hamnboken mm.

Stellan S: Årsmötestider i båtklubb och förbund. Programpunkter om miljö och

egenkontroll. Kartlägger miljösamordnare i nya båtklubbar.

Lotta: Möte med Stellan D om markföroreningar.



Jimmy: Föreläggande om markundersökningar i Järfälla kommun. 5 båtklubbar

berörs. Ska kontakt med klubbarna - om de vill ha hjälp så kan SMBF samordna

med stöd av kansliet. Viktigt med en gemensam strategi framåt.

Bengt F: Enkät till medlemmarna i Blekinge BF om behov av utbildning, bla om

juridik och markföroreningar. Intresse finns och nu undersöks om hur

utbildningarna skulle kunna genomföras i vår.

Stellan D: Båtmässan i Göteborg. Kontakt med båtklubbar som inte har registrerad

miljösamordnare - börjar ge effekt. Planerar för regional miljökonferens - tema

samarbete med myndigheter istället för konflikt.

Hans: Aktiva diskussioner med kommunen om gällande arrendeavtal och

miljöbilagor.

Carl: Båtmässan i Göteborg. Planering inför miljökonferens.

6. Avrapportering
- Revidering av handböckerna

o Handbok för fritidsbåtshamnar

▪ Om båtklubbar/förbund vill trycka Handboken behöver de

tillstånd från SBU. Kansliet tittar på en ny skrivning i

PDF:en samt ett standardbrev med godkännande.

o Arbetsgrupp för egenkontroll/checklista

▪ Status: Avvakta bla Eko Marina och ny föreskrifter om

avfallshanteringsplaner innan projektet drar igång.

- Arbetsgrupp markföroreningar

o Möte inom arbetsgruppen. Status avvakta och hålla sig ajour med

ny information, bla Eko Marina och Sweboat rapport.

- Arbetsgrupp miljöpriset 2023

o Kommittén enig om att det är bättre att skicka ut PRM innan

utdelningen (11e mars) för att sprida informationen och ev locka

publik till mässan. Carl förbereder PRM med Erika och uppdaterar

mottagaren av priset.



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. MiK ställningstagande/julgran (länk)
a. PDF och manual

i. Carl arbetar fram ett utkast under våren

9. Båtmässor 2023
a. Göteborg

i. Återrapportering Bengt H, Stellan D och Carl

1. Trevlig mässa, jämnt flöde. Båtliv bra ingång för samtal

samt bollar och hinkar

2. Huvudbudskap - vad är SBU och vad gör vi

3. Generellt dålig kunskap om miljöfrågor

4. Magert om elbåtar. Farhågor om galvaniska strömmar

5. Magert i publiken på scen

b. Älvsjö

i. Bemanning 16 mars (kl. 12-21) & 17 mars (kl. 10-18)

1. 16 mars = Hans J, Jimmy, Carl & Lotta

2. 17 mars = Hans J, Jimmy, Carl

3. Carl bjuder in till möte

10. Seminarium om förorenade båtuppställningsplatser
a. Återrapportering Carl och Stellan D

i. Intressant seminarium - väldigt blandat med både konsulter

och myndigheter. Informativt och bra bredd. Finns förståelse

från myndigheter att det kan bli bekymmer för båtklubbar att

hantera markföroreningar.



ii. Carl skickar ut presentationer när de finns tillgängliga

11. Miljökonferens
a. Anmälan öppen!

b. Sprid info om konferensen i egna kanaler

12. Chalmers XRF-projekt (länk)
a. Remiss i februari

b. Diskussion på nästa möte

13. Båtmiljörådet (länk)
a. Återrapportering Carl

i. Rådet fungerar främst som nätverk och informationsutbyte

mellan myndigheter och organisationer. Bland annat kom det

fram att HaV äskat medel för ett skrapprovs-projekt och

Östersjöcentrum presenterade den senaste forskningen.

ii. Diskussioner fördes om att stöpa om Båtmiljörådet och

tydliggöra syfte, mål och uppdrag.

14. Remiss nya SJÖFS 2001:13 (länk)
a. Diskussion:

i. No special fee försvinner - orsakar det momsplikt om

båtklubben får en intäkt?

ii. Framgår att det ska repareras skyndsamt - men inte av vem?

Alla frivilliga kommer att lägga ner?

iii. Kommer TS ta fram en ny mall för avfallshanteringsplan?

iv. Förslaget riskerar att segregera båtlivet om båtklubbarna

påförs nya kostnader och administrativa uppgifter

v. Carl skriver remiss och delar med kommittéen. Ska lämnas in 3

mars.



15. Övriga frågor
a. Inspiration från Ocean Race (länk)

i. Bjuda in till kommande möten för inspiration?

b. Klimatmöte med STF 11-14 sept (länk)

i. Intresse från kommittén att delta?

c. SBU XRF-projekt

i. Uppehåll i utbildningarna under vårvintern pga Chalmers

projektet. Nästa utbildning planeras till hösten.

d. Praktikant

i. Carl och Peter ska påbörja diskussion om profil

16. Nästa möte
a. Måndag 13/3 kl 09:00 - 11:00

17. Mötet avslutas

Carl avslutar mötet.


