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PROTOKOLT

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund
Torsdagen den 28 september kl. 13:30
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Anders Personsgatan B i Göteborg

Tid
Plats

Närvarande:
O rd i n a

ri e sty re I se I eda m öte
Ronnie Ljungh, ordf. (MP)
Thorsten Larsson (M)
Gunnar Johansson
Lennarth Nilsson (M)
Johan Löfgren (M)
Ove Dröscher
Maria Tornvall

r
Göteborgs Stad
Alingsås kommun
SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk
Ale kommun
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
GKN Aerospace Sweden AB

Suppleanter
Ragn-Sells Heljestorp AB
Ragnar Davidsson
Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) Trollhättans Stad
Sekreterare
Monica Dahlberg

GR

Dagordning

51.

Mötet öppnas

Ordförande Ronnie Ljungh öppnar mötet.

52.

Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen
Val av justeringsperson
Styrelsen väljer Maria Tornvall till att justera mötesprotokollet.

S3.
94.

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

55. Meddelanden
¡ Anna Axelsson som skulle ta över efter Sophie Rychlik slutar på CR, ny tjänst
utlyst. Tills vidare hjälper Misja Melin från GR Monica med anteckningar och att
föra in analysdata i databasen. Misja kan tyvärr inte vara med på dagens *"q/"

*r¡".

a

Ett tredje steg av rening togs i drift på Ryaverket i juni. Tidigare 650lo
kvävereduktion kommer att bli 80o/o (8 mg N/l -+ 6,3 mg N/l) när anläggningen är
intrimmad. Är dimensionerat för att klara prognosen på 970 OOO anslutna år 2030.
Reningssteget invigs 30 september då det är öppet hus på verket kl 10-15.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

56.

Information från vattenråden inom Göta ätvs ARO

Ragnar Lagergren, som är Länsstyrelsens representant i Göta älvs och Mölndalsåns
vattenråd, informerade om nya vattenförekomster inom avrinningsområdet. Gränsen
för att sjöar ska ingå som vattenförekomst var tidigare 1 km2 men har nu ändrats till
0,5 km2. Ändringen innebär ungefär 15olo utökning av antalet vattenförekomster. De
"nya" mindre sjöarna ritas in med prickade linjer i VlSS-kartan.

Länsstyrelsen kommer att anordna utbildningar för vattenråden kring hur
miljökvalitetsnormer ska hanteras. Man har tidigare anordnat utbildning för
kommunerna i distriktet. Monica skickar ut inbjudan till Göta älvs, Mölndalsåns och
Säveåns vattenråd när datum är spikat
Göta älvs vattenråd
o Vattenrådet kommer att söka medel från Länsstyretsen till projekt för kartläggning
av fosforläckage och att undersöka hur fosforläckage kan förebyggas.

o
¡

o

Det ska även undersökas vilka vandringshinder för fisk som kan åtgärdas.
Ronnie efterfrågar en översyn av potentiella samarbetspartners till ett
karteringsprojekt kring extra utsatta områden för makroskräp på
ackumulationsbottnar till havs. Frågan bör ligga i flera aktörers intresse och är
även en naturlig fortsättning på Soph¡es kustzonprojekt.
Den 7 september anordnade vattenrådet en vattendragsvandring längs Lärjeån där
ca 20 personer deltog.

Säveåns vattenråd
o Det saknas fortfarande ordförande.

o
o

o

Vattendragsvandring anordnades mellan Floda och Stenkullen i slutet av mai, 25
personer deltog.
Det diskuteras en sammanslagning med Anten Mjörn-kommittén. Tidigare har
Alingsås ansvarat för detta nätverk bestående av Alingsås, Lerum och Vårgårda,
men nu önskar de en sammanslagning med vattenrådet. Det behöver ses över hur
finansiering och inriktning på verksamheten ¡ så falt skulle se ut.
En skrivelse till Länsstyrelsen kommer göras om behov fria vandringsvägar för fisk
i Säveån. Alingsås Energi har tagit över kraftstationerna i ån från Vattenfall
(Solveden och Jonsered), Lerums Fjärrvärme driver kraftverken i Floda, Hillefors
och Hedefors (har om
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Mölndalsåns vattenråd
o Arbetet med deltagande som pilotprojekt i Interreg-projektet Water Co Governance
fortsätter, tillsammans Himleåns och Atrans vattenråd samt ytterligare fyra
europeiska länder (Danmark, England, Tyskland och Nederländerna). Den 18-20
oktober hålls ett projektmöte i Varberg där Monica deltar och informerar övriga
deltagare om arbetet inom Mölndalsåns vattenråd.

.

Vattenrådet har yttrat sig kring omvandlingen av Forsåker-området som tidigare
var pappersbruk men nu planeras om bostadsbyggande, nya kanaler, etc.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

97.

Specialundersökningar 2O1712018

- Information

Dricksvattenämnen (Prio. SFÄ. Bekämpningsmedel & Parasiterì vid Vargön och
Älvsborgsbron: Samarbete med Vänerns vattenvårdsförbund vid Vargön. Rapport från
konsulten ska komma i oktober. Siffrorna visar att Göteborg har stor påverkan. Siffror
som kan anses sticka ut är uran, som visar på ovanligt höga halter. Även halterna av
TBT ökar när älven passerar Göteborg, här är den troliga källan de nedlagda varven
där det ligger sediment med höga halter TBT på botten.
Även Lilla Edets kommun och KloV i Göteborg (Lärjeholm) har utfört motsvarande
provtagning. Eventuellt kan undersökningen fördjupas genom ett ex-jobb.
Mikroplast vid Vargön: Samarbete med Vänerns vattenvårdsförbund och ingår i projekt
för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.
Preliminära resultat presenteras på Vänerdagen 26 oktober.
Provtagning ska även ske på ett antal platser i Göteborg. De kommer om allt går bra
att undersöka en uppströmspunkt, och en nedströmspunkt inom Göteborgs kommun i
Göta älv samt mynningspunkterna i Mölndalsån, Säveån, Lärjeån och Kvillebäcken.
Punkterna är inte exakt fastställda än då det finns krav på djup och tillgänglighet för
den pump som ska användas. Undersökningen kommer att utföras som ett exjobb för
örebro universitet, och samma utrustning och metod som används vid undersökningen
i de stora sjöarna, där ju vattenvårdsförbundet har en punkt (Vargön), ska användas i
Göteborg
Limnolooisk undersökninq av Anten och Mjörn 2017-2018: Utförs vart 10:e ãr
tillsa mmans med Anten- Mjörnkommittén. Finansieri ngen för nästa års undersökn i ngar
börjar bli klar, kommunerna (Alingsås, Vårgårda, Lerum och Göteborg) har givit
godkännande och även Länsstyrelsen.
Diskussion om vad syftet med de föreslagna läkemedels- och
mikroplastundersökningarna är och var de ¡ så fall ska tas. Eventuellt bör man awakta
med denna typ av mätningar tills det går att veta om resultaten är användbara. Ska det
vara värdefullt för vattenvårdsförbundet är det viktigt att samma metod för: mikroplast
som ovan används. Förslaget är att vänta med mätningarn
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GAWF har avsatt 1OO 0OO kr i budgetplanen för 2018 så det finns avsatta medel för de
80 000-85 000 kr beräknats som GAWF:s andel i undersökningen. Upphandling
påbor¡as inom kort.
PFAS: Förbundet avvaktar med undersökningarna i Göta nlv ¿å resultaten från
SafeDrink dröjer. Därför har SLU istället ett projekt med prover från Göta Alv, Kungätv

och Lärjeholm samt Lackarebäck, vars resultat kommer inom några veckor. Diskussion
om vikten att hitta bra indikatorer. Eventuellt behöver det först identifieras vilka de
huvudsakliga källorna är - höga halter kan finnas på andra ställen än i vattnet. Otof
Bergstedt på rtov håller koll.
Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

58.

Sammanställning av enkätundersökningen

cÄwr zorT

till medlemmarna inom

Sammantaget svarade tolv medlemmar på enkäten; 5 kommuner (Göteborg,
Trollhättan, Kungälv, Lilla Edet och Lerum), 3 företag (Fyrstads Flygplats, AstraZeneca
och GKN Aerospace) och 3 kommunala bolag (Mölndals Energi, Göteborgs Energi och
Trollhättan Energi):
De flesta uttrycker generellt

att samordningen av recipientkontrollen är den främsta
nyttan. Samordningen ger möjlighet till en mer heltäckande kontroll och överblick av
miljön i recipienten. Ett några medlemmar skriver uttryckligen att de genom sitt
medlemskap uppfyller kraven (ev. delvis) på kontrolt av recipienten. Två kommuner
nämner även att det är värdefullt att genom förbundet kunna träffa och samverka
med andra aktörer som är verksamma kring recipienten.
Det är lite förvånande att två av tre företag skriver att de i nuläget inte har någon
användning av resultaten, detta trots att en av dem skrivit att främsta nyttan är
uppfyllande av krav på recipientkontroll. Vad har företagen för rapporteringskrav på
sig, och varför har de ingen användning av förbundets data? En medlem skriver att
värdet för dem är att "visa att vi bidrar till en båittre miljö", en ser en eventuell nytta av
resultaten vid ny tillståndsansökan och en använder resultaten för informationsspridning
om utvecklingen över tid i recipienten.

Kommunerna har en vidare syn på värdet med resultaten, däribland som grund för
kommunalt miljövårdsarbete, miljömålsuppföljning, statusklassning och åtgärdsbehov
samt vid bedömningar av utsläpp till recipienten. En kommun trycker på vikten av att
kontrollera och värna om vattenkvalitén, då kommunen har ett stort råvattenuttag fån
älven.
Företagen och de kommunala bolagen är fåordiga i sina svar om hur förbundet kan
bättre uppfylla medlemmarnas behov och skriver antingen att de är nöjda eller inte
har något förslag. En medlem föreslår dock "utvecklad rådgivande funktion". Från
kommunerna lyfts förslag kopplat till informationsspridning, tillgång till ny information
på hemsidan via en prenumeration, samt bättre visualisering på kartor. Kom
har även specifika förslag på utökat mätningar, både geografiskt, frekvens
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parametrar som bör mätas. En kommun påpekar att årsstämman för Göta älvs och
Bohuskustens vattenvårdsförbund inte ska hållas samtidigt, Oå ¿e vill delta v¡d båda.
Svenska
Styrelsen beslutade

att skicka ut resultaten till förbundets samtliga medlemmar och då visa vilka som
svarat och inte.

99.

FöretagsrepresentanttillValberedningen
Det har varit svårt att hitta en företagsrepresentant till förbundets valberedning

sedan

Ann Lindgärde från Akzo Nobel PPC AB slutade. Ronnie lovade att kontakta Björn
Brovik som är förbundets kontaktperson på Volvo AB.
Ronnie tog efter mötet kontakt med Björn men han tackade nej.

Styrelsen beslutade

att Arbetsutskottet ska arbeta vidare med att hitta en företagsrepresentant till
valberedningen.

S10. Företagsrepresentant till Arbetsutskottet
Sedan Elisabet Stadler från SKF Sverige AB avsagt sig uppdraget i Arbetsutskottet har
det varit svårt att hitta en ersättare för henne. Det bör vara någon företagsrepresentant
från styrelsen men ingen av de som närvarade på mötet har möjlighet att åta sig
uppdraget. Helst skulle man först vilja ha klart med representant till Valberedningen (se
ovan) så att denna kan få i uppdrag att hitta en företagsrepresentant till

Arbetsutskottet.
Styrelsen beslutade

att ge Arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare för att hitta en företagsrepresentant
till Arbetsutskottet.

S11. Tillägg av parametern turbiditet för statusklassning

av fosfor i

sjöar
Länsstyrelsen har lämnat önskemål om att förbundet skall utöka sin provtagning i
sjöarna med parametern Turbiditet. Turbiditet har lagts till för beräkningen av
referensvärde för statusklassning av Fosfor. Detta skulle öka kostnaden för förbundet
med ca 1000 krlår.
Styrelsen beslutade

att utöka analyserna i sjöarna med parametern turbiditet fr o m 2018

912. övriga frågor
Svenska Föreningen för Limnologi anordnar Vattendagarna i Halmstad L4-L6
november. Årets tema är "Hållbara vatten - Hur skapar vi en blågrön infrastru
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med bevarad biologisk mångfald?" Monica åker dit som representant för GÄWF och de
tre vattenråden.
Styrelsen beslutade

att Göta älvs vattenvårdsförbund bekostar deltagande för Monica Dahlberg vid
Vattendaqarna i Halmstad L4-L6 november 2OL7.

S13. Nästa möte med styrelsen
Nästa sammanträde med styrelsen hålls torsdagen den 7 december kl 13:30 på Cn.
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