
Minnesanteckningar Miljökommitténs möte 13 mars 2023

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

1. Mötets öppnande

Carl 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

Lotta: Eko Marina - betatest i båtklubben. Grundläggande bra men finns

frågetecken, bla GDPR. Möte med Stellan ang markföroreningar. Båtmässan

kommande. Fyllde i enkät om kännedom om SBU och SMBF, inför

organisationsutredningen.

Jimmy: Kontakt med 6 båtklubbar i Järfälla som har fått föreläggande om

markundersökningar. Klubbarna önskar stöd från SBU/SMBF, möte 30/3. Möte



med LST och NV om hastighetsbegränsningar i Nämdö Nationalpark.

Miljöförvaltningen i Stockholm har infört nytt formulär om båtbottenfärg, där

klubben även behöver redovisa hur många båtar som är målade med "Insjöfärg".

Stellan D: Relativt lugnt. Tankar från båtmässan - SBU är för okänt. Förberedelser

inför årsmöte med VBF, dock få antal klubbar anmälda. Betatest Eko Marina - bra

mekanik men magert innehåll för egentliga åsikter om användbarhet. En båtklubb i

Göteborg som har blivit uppmanade att mäta båtskrov. Finns intresse att gå med i

SBU bland GREFAB klubbar.

Bengt H: Sprider info om visitkort om QR-koder och Hamnboken till

Kustvattenrådet. Seminarium om Eko Marina.

Stellan S: Årsmötestider, bland annat med förbundet kommande helg. Gått i hamn

med Hamnguiden - från Arholma till Ö-vik. Båtriksdag i Skellefteå i slutet av mars.

Ny miljösamordnare - Joel Olsson. Hans-Jörgen Alsing har valt att kliva av

uppdraget.

Bengt F: Länsstyrelse tagit fram förslag på restriktioner i en välbesökt vik -

Blekinge BF och andra båtorganisationer fanns inte med i remisslistan. Bra om

båtförbund tar egen kontakt med länsstyrelser för att säkerställa att man är med

som remiss.

Carl: Båtmässa och båtriksdag.

6. Avrapportering
- Revidering av handböckerna

o Arbetsgrupp för egenkontroll/checklista

▪ Finns ett behov som komplement till Eko Marina.

▪ Carl startar arbetsgrupp inom kort.

- Arbetsgrupp markföroreningar

o Arbetsgruppen tror inte Eko Marina har tid/resurser att arbeta

fram en process för markföroreningar inom rimlig tid. Vi måste

använda våra resurser för att plocka fram material till klubbarna

som de kan använda i ett första skede gentemot kommun.



Formerna för hur det kan se är inte klart. Utveckla och stärka

samarbete med Sweboat nödvändigt.

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

b. Öppet brev om information om känsliga bottnar i sjökort

c. Tätare samarbete med juridiska kommittén

8. Båtmässor 2023
a. Älvsjö 16 mars (kl. 12 - 21) & 17 mars (kl. 10-18)

i. Carl, Hans, Jimmy och Lotta

ii. Länk till monterpärm

9. Miljökonferens
a. Vad tar vi med oss?

i. Bra föredrag, bra nivå på presentationerna. Överlag bra

feedback trots färre deltagare än tidigare. Oklart vad det kan

bero på

b. Presentationer

i. Sprid gärna till era egna förbund och klubbar

10. Nya föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar
a. Remissvaret

b. Kommunikationsplan

i. Invänta förordning och 1 maj för att se om allt träder i kraft.

Definitionen av hamn är fortfarande oklar

ii. Kommunicera vilka regler som gäller och vad som skiljer sig

gentemot SJÖFS 2001:13

iii. Målsättning bör vara att klubbarna skickar in ny

avfallshanteringsplan in till kommun före första advent

iv. Carl tar fram utkast till kommunikationsplan



11. Övergripande kommunikationsplan för 2023
a. Länk

i. Genomgång av kommunikationsplanen. Nästa genomgång är

inför sommaruppehållet

12. Övriga frågor
a. Inspiration från Ocean Race

i. Jimmy hör med kontakt och bokar in ett föredrag till nästa eller

nästnästa möte

b. Remiss vattenskoter

i. Lämnas in den 17 maj

ii. Sjösäkerhetskommittén kommer att involveras gällande frågan

om vattenskoterregister

c. Skrotning av tvåtaktare

i. Projekt startat mellan Sweboat, Länsstyrelsen Stockholm och

Båtskroten. SBU inte involverade hitintills

d. Projekt om skrapprover

i. HaV har beviljats medel för ett ettårigt projekt. Nu ska HaV

upphandla myndighet som genomför projektet, troligtvis

Chalmers. Vi följer utvecklingen noga och har meddelat att vi

gärna är med i en referensgrupp

e. Nationell Båtmiljökonferens

i. 17-18 oktober i Marstrand

13. Nästa möte
a. Onsdag 29/3 kl 09:00 - 11:00

14. Mötet avslutas

Carl avslutar mötet.


