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Välkomna

Hans Johansson

ordförande SMBF



SMBF:s miljökommitté

Jimmy Dominius, sammankallande, 
Mälarhöjdens BK

Stevan Sulja, Hunduddens BK

Lars Fladvad, Solsidans BK



18.30 Välkomna
18.40 Ett år efter Skrovmålet. Sollentunabeslutet.   

Curt Lindenbaum SMBF:s juridiska kommitté. 
XRF eller skrapprov? Carl Rönnow SBU. 

19.30 Sanering av träbåtar Pierre Dunbar, 
ordförande Veteranbåtsföreningen. 

19.50 Bensträckare 
20.00 Ny nationalpark utanför Nämdö - så kan 

båtlivet påverkas. Elin Deremar, 
20.25 SBU:s Handbok för fritidsbåtshamnar. Jimmy 

Dominius SMBF. 
20.35 Vattenskoterutredningen. Carl Rönnow SBU 
20.45 Från klubbarna – diskussion och frågor
21.00 Slut



Framsteg för miljön

• De flesta TBT-båtar sanerade eller skrotade

• Inget skryt om ”ful-färger” 

• Toautsläppen minskar

• Fler kommuner gör miljöinspektioner

• Fler inspektionsrapporter utan anmärkning

• Miljösamordnare i många klubbar

• Miljöprogram/-regler i klubbarna



Miljöarbetet inom SMBF 
- SMBF förordar/rekommenderar inte längre spärrfärg framför 

andra metoder för att minska biocidspridning.

- Länsstyrelsen beslut om Sollentunas krav.

- Miljökrav i arrendeavtal – Utöver miljöinspektioner

- Tolkning av Skrovmålet, t ex träbåtar, och nyköpt båt.

- Hjälpt klubbar i miljöfrågor.

- Nämdö nationalpark – följer utvecklingen. 

- Fritidsbåtspolicy Stockholm. Svarat på remiss och fått gehör.

- Representation i SBU:s miljökommitté (Jimmy D och Hans J)

- Information/utbildning. Årlig miljökonferens. Nyhetsbrev.

- XRF-utbildning av funktionärer.

- Avfallsmottagning. Nya regler förväntas 2023



Ett år efter Skrovmålet

• Sollentunabeslutet. Det finns gränser 
för vad en kommun kan kräva av en 
båtklubb. Curt Lindenbaum SMBF:s 
juridiska kommitté. 

• Vilka krav på ren båtbotten kan ställas 
när en ny båt kommer till klubben? 

• XRF eller skrapprov? Carl Rönnow SBU.



Sanering av träbåtar

Pierre Dunbar

ordförande Veteranbåtsföreningen

veteranbaten.se



Bensträckare



Ny nationalpark utanför Nämdö 

- så kan båtlivet påverkas

Elin Deremar

Projektledare länsstyrelsen



Ny Handbok för fritidsbåtshamnar

Jimmy Dominius 

SMBF 



• Senaste 2016. Nu 4:e upplagan

• Arbetsgrupp med olika 
bakgrund

• Bruksanvisning för klubben

• Funktionärer byts ut

• Tips och ingångar

• Läsa valda delar

• Välj sidor att skriva ut

• Förbättringsförslag tack



Nytt i denna upplaga

• Säkerhet

• El och elförsörjning

• Skrotbåtar

• Miljö

• Land- o vattenområde,

vågbrytare, service, 

ekonomi…



Skrotbåtar - övergivna båtar

Hittad båt, eller okänd ägare: Ring 
polis eller kustbevakning. Lag om 
sjöfynd. Hittegods.

Känd ägare: Kan bli knepigare…
Egenmäktigt förfarande?
Leta ORDENTLIGT efter ägaren
Kronofogden
Juristhjälp
Vem ska betala/få vinsten?
Får klubben flytta/torrsätta båt?
Ha tydliga regler i klubben!



Miljö

• Vad klubbens miljöprogram kan 
omfatta

• Tips till klubbens miljösamordnare

• Förebygga miljöpåverkan

• Vid (olycks-)händelse som kan påverka 
miljön



Arbetsuppgifter för miljösamordnare:

• Samordna hamnens och klubbens miljöverksamhet.
• Delta i styrelsemöten och kommittésammanträden.
• Upprätta avfallshanteringsplan och hålla den uppdaterad 

(Nya regler under 2023).
• Ha kontakter med kommunen, länsstyrelsen och andra 

myndigheter för att följa miljöfrågornas utveckling.
• Vara behjälplig när kommunen gör miljötillsyn vid klubben.
• Utbilda styrelsen och (nya) medlemmarna i miljöfrågor.
• Upprätta en miljöplan/miljöpolicy.
• Föreslå nyinvesteringar och underhållsåtgärder.
• Kontroll av miljöstation, latrin- och avfallshantering
• Ansvara för skötsel av anläggningens utseende, att stängsel 

och grindar hålls i gott skick. Städat och snyggt.



Egen säkerhetskontroll - batunionen.se



Vattenskoterutredningen

Carl Rönnow, SBU



Diskussion

Nya regler avfallsmottagning under 2023

Utbildning av funktionärer XRF-mätning

Information/Nyhetsbrev

Miljökonferens hösten -23

Erfarenhetsutbyte mellan klubbar

Vad vill ni som är miljösamordnare?



SMBF:s årsmöte

Båtdagen 2023

Lördag 18 mars



Tack för idag
www.smbf.org

kansli@smbf.org

jimmy.dominius@telia.com 073-537 55 00

http://www.smbf.org/
mailto:kansli@smbf.org
mailto:jimmy.dominius@telia.com


Stockholms kommuns Rådgivande 
referensvärden för sanering:

Tenn ≥ 100 µg/cm2 (Mälaren och 
Östersjön) Prioriterad sanering!

Koppar ≥ 1000 µg/cm2 (Endast Mälaren)

Zink – inget värde angett

Bly – får inte förekomma
https://tillstand.stockholm/globalassets/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-
underhallning/batklubbar/miljoforvaltningens-radgivande-referensvarden-xrf-batskrov_200317.pdf



Saltsjön Mälaren Båtförbund - SMBF:

• 47 000 båtägare i 250 klubbar

• 1 av 27 förbund inom SBU. Båtliv, försäkringar, 
Hamnboken, egenkontroll, Båtliv.se

• Myndighetskontakter, miljö, arrenden, juridik, 
utbildning, information…

• Nyhetsbrev

• Besöker klubbar vintern 21-22

• Båtdagen 19/3-22. Motioner 31/12

• Sök ungdomsbidrag

• Sök bidrag för miljöinsats



Miljöarbete

• Miljösamordnare
i 140 av 245 klubbar

• Årliga konferenser,
utbildningar mm

• Klubbesök, bollplank

• Myndighetskontakt



Detta gör SMBF:  
• Följer rättsutveckling och nya regler

• Svarar på era frågor, besöker klubbar

• Miljönyheter till miljösamordnare

• Miljöskolan. Finns på www.smbf.org

• Checklista inför inspektioner

• Årlig miljökonferens

• Miljöstöd/bidrag till klubbar. Sök nu!

• Vi finns för er! Vad vill ni ha för stöd?




