Göta älvs
vattenvårdsförbund
Kort information om organisation och verksamhet

Varför vattenvårdsförbund?
• Den som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldig att
kontrollera vilka effekter verksamhetens utsläpp har på
omgivande miljö.
• De enskilda verksamheterna är ofta ålagda att
undersöka liknande parametrar, varför det är
kostnadseffektivt att agera gemensamt. Detta görs i
vattenvårdsförbund.
• Göta älvs vattenvårdsförbund genomför
undersökningar för att över tid övervaka förändringar i
vattenmiljön längs Göta älv.

Vattenvårdsförbund eller vattenråd?
Vattenvårdsförbund förväxlas ofta med vattenråd.
Skillnaden är dock stor i finansiering, syfte och verksamhet

Vattenvårdsförbund
•

•
•
•

Samordnad recipientkontroll (SRK)
p g a åläggande utifrån miljöbalken
(Mäter tillståndet i recipienten)
Medlemmar har utsläpp till vatten
Analyserar trender och visar på
avvikelser
Finansieras av medlemmarna

Vattenråd
•
•
•

•

EU:s Vattendirektiv
Forum för lokal samverkan
Samråder med Vattenmyndighet
om statusklassning, MKN och
åtgärdsprogram
Finansieras av Vattenmyndighet
och Länsstyrelse

Hur finansieras vattenvårdsförbundet?
• Ideell verksamhet (möten mm)
bekostas av medlemsavgifter
• Undersökningar bekostas av
medlemmarnas kontrollavgifter
• Avgifterna beror på medlemmens
storlek och utsläppsnivå

Förbundets medlemmar
• Ca 40 stycken företag och organisationer
• Däribland Vattenfall Vattenkraft AB, Renova
AB, Essity AB, Nouryon, Göteborgs Energi och
Trafikverket samt Sportfiskarna och FVO

• Samt 13 kommuner
• Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv,
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö

Vattenvårdsförbundets uppgift
Vattenvårdsförbundet står för en samordnad kostnadseffektiv
recipientkontroll av Göta älv
• Idag tas kontinuerligt vattenprover vid ett 60-tal provtagningspunkter i
Göta älv och dess biflöden samt de större sjöarna.

• Förbundet låter utföra olika biologiska och kemisk-fysikaliska
specialundersökningar.
• Utöver detta finns sju fasta datoriserade mätstationer utmed Göta älv
som direkt larmar när förändringar i vattenkvaliteten inträffar
Med vattenvårdsförbundets insamlade data kan man följa hur Göta älvs
vattenmiljö förändrats över tid.

Exempel från kontrollprogrammet
COD(Mn) vid Lärjeholm 1894-2018
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• Kemisk syreförbrukning,
COD (Mn), är ett mått
på mängden syre som
behövs för att bryta ner
organiska ämnen i
vattnet.
• COD (Mn) mäts för att
bedöma kvaliteten på
ditt dricksvatten

Exempel på specialundersökningar
• Limnologisk undersökning av sjöarna Anten och
Mjörn (2018)
• Miljögifter i sediment i Göta älv vid Dösebacka
och Röda sten/Tångudden (2018)
• Bottenfauna i Göta älv, Nordre älv och
Mölndalsån (2017/2018)
• Dricksvattenämnen (EU:s prioämnen, särskilt
förorenande ämnen, bekämpningsmedel &
parasiter) vid Vargön med Vänerns vvf,
kommuner längs älven och i egen regi vid
Älvsborgsbron. (2017)

Kontakt

Mejl: info@gotaalvvvf.org
Telefonnummer: 031-335 50 00
Hemsida: www.gotaalvvvf.org
Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev
som ges ut två gånger om året?
Anmäl dig här:
https://gansub.com/s/mtjafd1D/

