
Årets digitala 
miljökonferens 

börjar strax!



Genomgång av funktioner i Zoom 

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

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

- 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 Aktuella miljöfrågor 
18:50 XRF-mätning i mark 
19:10 Åtgärdstester av förorenade båtuppställningsplatser 
19:50 PAUS
20:00 Nya föreskrifter om mottagning av avfall 
20:20 Grumling i grunda vatten
20:45 Sammanfattande diskussion och avslut 



- Stäng av mikrofon och kamera vid behov (om det laggar)
- 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 

- Konferensen spelas inte in



Svenska Båtunionen
- 917 båtklubbar 
- 184 000 medlemmar
- 23 regionala förbund 
- En av världens största 

båtorganisationer



Möt miljökommittén 
- Består av 8 ideellt engagerade personer 
- Verkar för att öka miljömedvetenheten och minska miljöpåverkan, bidra med 

stöd och kunskap samt representation och påverkan
- Stöttar båtförbundens miljösamordnare 
- Miljökonferenser
- Miljöpris - Utdelning på Allt för sjön 11 mars



Aktuellt just nu
Handbok för fritidsbåtshamnar (Hamnboken)

Reviderad under 2022

Nya avsnitt om bla. elanläggningar, miljöåtgärder och 
övergivna båtar

Checklista kommer revideras under 2023

https://batunionen.se/hamn-och-varv/hamnboken/

https://batunionen.se/hamn-och-varv/hamnboken/


https://batunionen.se/utbildning/klubb/allemansratten/

https://batunionen.se/utbildning/klubb/allemansratten/












Vad ligger i pipe?
- Åtgärdsprogram för havsmiljön (2022-2027) - Skrovmålet 2.0

- Översyn av riktlinjerna för “Båtbottentvättning av fritidsbåtar” (HaV, 2023?)

- Harmonisering av XRF-mätningar (Chalmers, klar vår 2023)

- Mottagningsdirektivet och uppdaterade krav på avfallshanteringsplaner 
(remiss februari 2023)

- Remiss Vattenskoterutredningen (maj 2023)

- Skrotbåtar (HaV, kartläggning klar sept 2023, slutrapport 2025)



XRF-mätning i mark 
Maria och Lars Elfström, Jakobsbergs Båtklubb



Åtgärdstester av förorenade 
båtuppställningsplatser

Göran Gross, Sweboat och Peter Harms-Ringdahl, EnviFix 



PAUS
19:50 - 20:00



Lina Petersson, Transportstyrelsen

Nya föreskrifter om mottagning 
av avfall från fritidsbåtar



Hur mycket grumling orsakar 
fritidsbåtar på grunda vatten?

Sofia Wikström, Stockholms Universitet Östersjöcentrum



Sammanfattning och avslut
Moderator summerar kvällen tillsammans med Lotta Rosenberg





Tack för 
ikväll!


