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Tid:
Plats:

Närvarande:

O rd i n a ri e sty rel sel ed a m öter
Ronnie Ljungh, ordf. (MP)

Evalotta Stolt, v. ordf.
Kristina Flisberg
Thorsten Larsson (M)

Gunnar Johansson
Maria Tornvall

Sekreterare
Monica Dahlberg
Maria Axbrink

Torsdagen den 27 september 2018 kl. 13:30 - 15.40
Göteborgsreg ionens kommunalförbund (GR)
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Suppleanter
Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) Trollhättans Stad
Josefin Lundberg Abrahamsson Kretslopp och vatten, Göteborg

Göteborgs Stad
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB

AstraZeneca AB

Alingsås kommun
Essity AB, Edet Bruk, Edet Bruk
GKN Aerospace Sweden AB
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51 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.

S2. Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner dagord ningen.

53. Val av justerare

Styrelsen väljer Evalotta till justerare.

S4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet var utsänt med kallelsen
Kommentar om att mötets stopptid bör stå med på alla protokoll framöver.

S5. Meddelanden
. Anna Östlund som ni träffade vid årsmötet i april har slutat och gått till

Trafikverket. Maria Axbrink har tagit över.
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Störträff 3 på I'taturhistoriska 3t15, återintroduktion av stör i Göta älv. Varken

Monica eller Ronnie kunde vara med. Nytt möte 4/t0, Ronnie och Monica är med

på Oet. Ronnie har kontaktat Göteborgs Hamn för att se om finansiering av
projektet. Representant från hamnen kommer att kallas till nästa störträff för att
kunna diskutera möjlighet till finansiering.

Mötet den 4/10 blev inställt

Förslag till vattenskyddsområde (VSO) för Göta älv och Vänersborgsviken,
uppströms befintligt VSO, med föreskrifter finns mellan 22/B och 3/10 ute på

informationsperiod. Förslaget till nytt VSO har delvis andra föreskrifter än det
befintliga för att samtliga kommuner som ingår i samarbetet ska kunna acceptera

förslaget. Materialet finns att läsa på www.gavso,se

Försäkring av de fasta mätstationerna nu när utrustning bytts ut och några

stationsbyggnader är nya. KloV kan inte försäkra älvstationerna genom Göteborgs

stads försäkringar då de inte äger alla stationer. Behov i Gäddebäck, Älvabo, Garn

och Södra Nol.

Kansliet begär in offert från ett antal försäkringsbolag på vad stationerna skulle
kosta att försäkra och ser vilket underlag försäkringsbolagen efterfrågar.
Kretslopp och vatten kan sedan ta fram underlag utefter det. Folksam (nej), IF,

Trygg-Hansa och Länsförsäkringar (ej svar). Förslag att fråga Lloyd.

Efter sammanträdet har Länsförsäkringar meddelat att de kan försäkra
stationerna. Underlag är inskickat till dem.

Fråga har uppkommit om avtal med fastighetsägare vid de fasta mätstationerna,
Fastighetsägaren vid Gäddebäck har kontaktat de som sköter drift/underhåll vid
stationen och undrat om ägarförhållanden för mark, elservis mm, Vid Gäddebäck är
Vattenfall markägare och el kommer från Sjöfartsverket. För att komma till
stationen måste dock privat väg nyttjas. Kansliet arbetar med frågan och tar fram
nödvändiga underlag för att kunna kontakta markägaren och fråga markägaren om

det finns synpunkter på att vägen nyttjas, om så är fallet kan det föreslås en

mindre summa i överenskommelse,

Det kan behövas avtal med markägare så att de är införstådda med vad syftet är
med att förbundet rör sig på deras mark, Vid Garn och Alvabo betalas 500
krlmånad till fastighetsägarna (där hälften vidarefaktureras till Kretslopp och

vatten).

Efter mötet har kansliet skickat brev till fastighetsägaren av Gäddebäck 1:7 som

äger vägen. Han ringde sedan upp kansliet och allt är utrett. Frâgan uppkom i
samband med att de skulle dra in fiber till fastigheten och de inte visste vem de
skulle kontakta. Fastighetsägare gör inte ansprâk pâ att fâ någon ersättning för att
vägen nyttjas.

Oversyn av avtal mellan förbundet och Kretslopp och vatten (KloV) i Göteborg ang

drift/underhåll och provtagning vid mätstationerna samt provtagning i älven
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pågår. Gällande avtal är frïn 2OO2. Nya förutsättningar nu i och med nytt
älvövervakningssystem. Första möte 11l9, KloV tar fram avtalsförslag utifrån
mötet. Detta tas sedan upp i Au innan det går till styrelsen för beslut.

Styrelsen beslutade

a

att anteckna informationen till protokollet

56. Information från vattenråden inom Göta älvs ARO

Göta älvs vattenråd:
. Har fått zzO 000 kr i LOVA-bidrag till fosforprojekt. Projektet skall ta fram

källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöden till
Göta älv. Melica upphandlade. En arbetsgrupp inom vattenrådet har haft ett första
möte med konsulten. Ett första utkast till rapport skall presenteras den 31 oktober,

Har svarat på samråd från Vattenmyndigheterna gällande miljökvalitetsnormer (MKN)
för kraftigt modifierade vatten (KMV) på grund av vattenkraft,

Hade Vattendragsvandring längs Sollumsån i Lilla Edet den 6 september, ca 25
personer deltog.

Säveåns vattenråd:

. Sammanslagning medAnten-Mjörnkommittén planeras

Uppväxling föreslås samtidigt med bidrag från de sex ingående kommunerna med
2kr/inv inom ARO ) 4OO O0O krlår, väntar på beslut från kommunerna.

Mölndalsåns vattenråd :

. Arbetet inom Water CoG fortsätter. Handlingsplan framtagen, Skall träffa politiker och
ledande tjänstepersoner inom planering och miljö i kommunerna.

Har yttrat sig över Mölndals öP

Har fått möjlighet att yttra sig vid samråd MKN för VF Stensjön till sammanflödet m

Kålleredsbäcken. Mölndal och MölnDala vill ändra MKN och få beslut om undantag
med mindre strängt krav.

Styrelsen beslutade

a

att anteckna informationen till protokollet.

97. Specialundersökningar

Allt klart, rapport publicerad på hemsida. Höga naturvärden i Vargön, påverkan av
miljögifter i Mölndalsån som konsulten bedömer bero på dagvattenpåverkan.

Miliöqifter i sediment.
Utförs av COWI 2018 och upphandlat i samarbete med Bohuskustens vvf (BVVF). Två
punkter i älven (Dösebacka och Röda sten/Tångudden). Provtagning i älven utförd under
sommaren. Analysresultat kommer under hösten och en samlad rapport inkl BVVF
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kommer 2OIg. Kommer få resultat från Kungälv över provtagning ised. profil som

undersökts i samband med deras nya vattenverk.

Limnologisk undersöknino av Anten och MIörn 2018

Utförs vart 10:e år. någår för fullt. Nätprovfisken klara ¡ båda sjöarna. Spöfiskar efter
gäddor för Hg och PFOS-analyser. En del provtagning kvar som skall göras under hösten

augusti/september (fys-kem, växtplankton, djurplankton, bottenfauna och mikroplast),

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

58 Diskussion om specialundersökningar inför 2019 - förslag från PoU-
gruppen

bekämpningsmedel).
Intresse om deltagande och medfinansiering från medlemskommunerna och Vänerns vvf
efterforskas av representanter i PoU-gruppen. Planen är uppföljning av redan utförd

undersökning 2OI7 under 2019 och sedan vart 5:e år.

eDNA

När provfiske utförs kan det vara en idé att göra eDNA också för att ha något att jämföra

med, för att få se hur väl de båda metoderna fungerar. Skulle kunna göra detta i Anten

och Mjörn eftersom det görs ett stort provfiske där nu, Johan Erlandsson tar fram

uppgifter om kostnad osv inför nästa PoU-möte.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet; samt

att uppdra åt PoU-gruppen att ta fram ytterligare underlag till nästa

styrelsesammanträde

59. Hur ska resultaten från enkätundersökningen omsättas i praktiken -
fortsatt diskussion

Maria presenterade vad hon kommit fram till vid genomgång av hemsidan inför ev

uppdatering. Har inkommit önskemål om att på hemsidan lägga en tabell där det tydligt
är samlat vilka parametrar som provtas var och av vem. Den blir väldigt omfattande och

läggs därför där som en Excel-fil. Maria arbetar vidare med detta.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet; samt

att uoodra åt kansliet att qenomföra föreslaq na iusterinoar oå hemsidan.

S10. Sammansättning av arbetsutskott och arbetsgrupper - fortsatt diskussion

Från stadgarna: Styrelsen kan utse arbetsutskott för beredning och handläggning av

ärenden samt utse andra arbetsgrupper (t ex översyn av hemsidan, medlemsvärvning...),
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Meddelanden, information från vattenråden och information om pågående
undersökningar skulle kunna utebli på RU-moten, om det inte är något som behöver
lyftas där innan det kommer till styrelsen.

Förslogs att bjuda in externa föreläsare till styrelsemöten, förslag om detta lyfts i

Arbetsutskottet.

Styrelsen beslutade

att behälla Arbetsutskottet i sin nuvarande sammansättning; samt
att vid behov utse särskilda arbetsoruooer,

511. Vattendagarna 2O-21 november i Stockholm, ska kansliet åka dit?
SFL Vattendagarna 2O-2t/fl pris 2B0O krlperson för två dagar + boende 2 kkr + resa
(Budget 1Okkr resor+logi samt 25 kkr övrigt)

Styrelsen beslutade

att Göta älvs vattenvärdsförbund bekostar deltagande inkl. resa och boende för Monica
Dahlberq och Maria Axbrink vid Vattenda rna i Stockholm 20-21 november 2018.

S12. övriga frågor
Inga övriga frågor.

S13. Nästa sammanträde med styrelsen
Nästa sammanträde med styrelsen frålls O december kl 13:fO på Cn,
Nästa AU hålls 7517113:30.

Antecknat av

Møubu
Monica Dahlberg rink

1"1-

Evalotta Stolt

steras

Ronnie Ljungh
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