KONTAKTOMBUDSMÖTE
När: Onsdag 21 september kl. 10.00‐ ca 14.30 (fika från 09.30)
Var: SKVVF:s kansli, Fatburen (KSL). Södermalmsallén 36, 5tr, Stockholm.

Fritidsbåtlivet och miljön – miniseminarium och workshop
Sverige ett av världens mest fritidsbåtstäta länder, med nästan en miljon fritidsbåtar. Vid höstens kontaktombudsmöte
diskuterar vi olika miljöaspekter på båtlivet, med huvudfokus på en kommande projektansökan för att stödja
etableringen av toatömningsstationer,.

Välkommen!
(Vid mötet delar vi ut vår populära fiskaffisch och rapporten Svealandskusten 2016.)

Program
10.00 Aktuellt från förbundet
Göran Andersson, Svealands Kustvattenvårdsförbund

10.15 Båtskrotar – hantering av uttjänta fritidsbåtar
Anna Norström, Ecoloop

10.30 Båtbottenfärger – aktuellt projekt
Maria Svanholm, Stockholms Miljöförvaltning

10.45 Mikroplaster och båtlivet
Marie Löf, Stockholms universitet

11.00 Projekt Toatömningsstationer
Lina Petersson, Transportstyrelsen
Marie Albinsson och Fredrik Meurman, Ecoloop

12.00 Lunch och workshop (se bif. flyer)
14.00 Redovisning och diskussion
14.30 Avslut
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 STOCKHOLM

T. 08‐5800 2101
goran.andersson@skvvf.se
www.skvvf.se

Vägbeskrivning:
https://goo.gl/maps/fA2Uu

Aktuellt från förbundet

Lokala åtgärdsprogram för
Stockholms innerskärgård
• Samordnat arbete för LÅP för fr a
näringsbelastning
• Bättre kunskapsutbyte och
harmonisering av metodik
• Deltagare:
‐ innerskärgårdskommunerna
‐ de stora avloppsreningsverken
‐ Länsstyrelsen Sthlm
• Ansökan till Stockholms läns landstings
miljöbidrag 10 oktober

Aktuellt från förbundet
LÅP Stockholms innerskärgård
Mål 1 – Att ta fram beslutsunderlag för ett lokalt åtgärdsprogram för
innerskärgården.
Åtgärdsförslagen ska innehålla information om
a)
typ av åtgärd,
b)
geografisk lokalisering,
c)
effekt på belastning,
d)
kostnad för investering och drift,
e)
ansvariga för både genomförande (investering) och drift,
f)
juridiska förutsättningar,
g)
eventuella synergieffekter,
h)
eventuella risker med åtgärden, samt
i)
hållbarhetsaspekter, t ex klimatpåverkan.
I.
II.
III.

Markanvändning
Recipientförhållanden
Mälaren, ARV, påverkan från Östersjön, internbelastning

Aktuellt från förbundet
LÅP Stockholms innerskärgård
Mål 2 – Att dokumentera erfarenheter och lämpliga arbetssätt
för ett vattenvårdsarbete som berör flera kustkommuner.
• Skapa samarbetsformer och arbetssätt, bland annat med
avseende på metodik och prioritering av åtgärder.
Harmonisering av
‐ belastningsberäkningar
‐ bedömning av kostnadseffektivitet för olika typer av åtgärder.
• Pilotprojektet ska utmynna i en rapport med metod och
arbetsätt som kan föras över på andra liknande områden i
Svealandskusten.

Publicerade artiklar / inslag:
•
SVT Sörmland (2016‐08‐01)
•
SVT Nyheter (2016‐08‐17)
•
Sveriges Radio, Ekonyheterna
(2016‐08‐19)
•
Dagens nyheter (2016‐08‐19)
•
Svenska Dagbladet (2016‐08‐
19)
•
Ny Teknik (2016‐08‐22)
•
UNT.se (2016‐08‐01)
•
Södermanlands
nyheter (2016‐08‐01)
•
Norrtelje Tidning (2016‐08‐22)
•
Nynäshamnsposten (2016‐08‐
01)
•
Tidningen Skärgården (2016‐
08‐08)
•
Extrakt (2016‐08‐22)
•
TT inrikes (2016‐08‐19)
I och med att TT tog upp
nyheten publicerades den i
stort sett all media på lokal,
regional och nationell nivå.

