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PROTOKOLL
Fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund
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Tisdagen den 9 mars kl. 13:30

Plats:

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Göteborg

Närvarande:
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Ronnie Ljungh, ordf. (MP)
Lennarth Nilsson (M)
Tomas Nilsson (M)
Elisabet Stadler
Maria Tornvall

Göteborgs stad
Ale kommun (närvarande fram till kl. 15.45)
Göteborgs stad
SKF Sverige AB
GKN Aerospace Sweden AB

Suppleanter
Ragnar Davidsson

Ragn-Sells Heljestorp AB

Sekreterare
Monica Dahlberg
Sophie Rychlik

GR
GR

Dagordning

S1

Godkännandeavföredragningslistan

Styrelsen godkä nner föred rag ningsl istan.

52.

Val av justerare
Styrelsen väljer Elisabeth Stadler till justerare

53.

Föregående mötesprotokoll

Anteckningarna läggs till handlingarna.

54. Meddelanden
o Renova har lämnat in ansökan om utökning av deponin vid Tagene.
Dokumentation har kommit från mark- och miljödomstolen. Renova är medlemmar
i vattenvårdsförbundet och som princip yttrar sig förbundet inte i ärenden som
berör medlemmar.
a

Havs- och vattenmyndigheten anordnar konferensen Havs- och vattenforum i
Göteborg L6-L7 maj. Ârets tema är "från källa till hav". Sophie och Monica
rö r e n a n mä I n ns savs ft BWF
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Ale kommer att ta fram en ny handbok för dagvattenhantering.
Vattenrådens dag anordnas 22 mars på Riverton Hotel i Göteborg.
Tomas Nilsson lämnar styrelsen och kommer att efterträdas av Pontus Båth
(M) efter val vid årsmötet. Sedan styrelsemötet har detta förändrats då
Pontus avsagt sig sina politiska uppdrag för Göteborgs stad. Valberedningen
återkommer med ett nytt förslag efter att KF i Göteborg utsett styrelse
representant ti ll förbundet styrelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

55.

Information från vattenråden inom Göta älvs ARO

CRVR: Jobbar vidare med en kunskapssammanställning om Göteborgs kustvatten.
Rådet kommer att göra en särskild fosforutredning för att öka kunskapen om källor till
fosfortillförseln till Göta älv. Under 20L7 har därför GÄWF utökat kontrollprogrammet
med analys av fosforfraktioner. Trollhättans stad utökar också sin provtagning för att
ge ytterligare underlag till utredningen.
SVR: Vattenrådet har utfört en biokartering av tre biflöden till Säveån. RåOet anordnar
en vattendragsvandring den 30 maj för att visa upp ett avsnitt av ån där
i nformationsskylta r satts u pp.
MVR: Mölndalsåns vattenråd deltar i Interreg-projektet Water Co Governance där
Havs- och vattenmyndigheten är Sveriges partner. I Sverige deltar även vattenråden
för Atran och Himle ån. Projektet satsar på att få t¡ll ståna prioriterade åtgärder i
vattendragen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

56.

översyn av förbundets policy

Styrelsen diskuterade igenom förslaget till reviderad policy. Förslaget har tagits fram
av en arbetsgrupp bestående av Monica Dahlberg, Sophie Rychlik, Maria Tornvall, och
Tomas Nilsson. Arbetsgruppen har utgått från de elva punkterna i nuvarande policy
och kondenserat ¡nnehållet till fyra punkter.

Styrelsens enades om följande justeringar av förslaget, att
a

i punkt 3, ändra rubriken till "Upplysa om betydande avvikelser",

o

i punkt 3, ändra texten till I de fall undersökningar indikerar avvikande
resultat eller negativa trender ska vi informera berörda íntressenter,

a

i punkt 4lägga till ordet "god" framfor medlems nytta, samt

a

ta bort numreringen
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Styrelsen beslutade

att anta förslaqet till ny policy med de noterade ändrinoarna ovan

97.

Information från bokslut 2Of6

Förbundets utgifter har under 2016 varit lägre än förväntat, vilket till stor del beror på
att kostnaderna för det nya älvövervakningssystemet har dröjt. Undersökningen av
miljögifter i sediment var budgeterat för 2OL6, men undersökningen blir först 2018.
Elisabeth frågade varför kostnaderna för administrationen varit högre än budgeterat.
Det beror främst på fridas förlängda arbete med Fakta om Göta älv under våren och
arbetet med upphandling av det nya kontrollprogrammet för 2OL7-2Ot9.
Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

58.

Ârsberättelse 2O16

Styrelsen hade inga synpunkter på förslaget till Ârsberättelse 2016
Styrelsen beslutade

att qodkänna förslaget till Ârsberättelse 20L6.

59.
a

Specialundersökningar 2Ol7l2018

Bottenfaunaundersökning i Göta älv och Nordre älv - kommer att göras under
hösten 2OL7. Kansliet arbetar med att ta fram upphandlingsunderlag. Akzo Nobel
och Orkla/Göteborgs kex vill ha egna provtagningspunkter nedströms sina
anläggningar.

a

Vattenrådets/WF:s utökning av P-fraktioner - Trollhättan går in och utökar sitt
program varannan månad under 2OL7: Lerumsån (SL4), Visslån (SLs), Lillån,
Lunneberg (SL2), Gärdhemsån (ST1), Lillån, Rommele-Kalvhed (SL3),
Kårebrobäcken (ST3)

a

Vid styrelsemötet 6 december var styrelsen inte beslutsmässig. Med stöd av
närvarande ledamöter tog ordföranden beslut om att gå in och delfinansiera
provtagning av mikroplast vid Vargön tillsammans med Vänerns WF. Eventuellt
blir det även undersökningar i Göteborg vid Lärjeholm i Kretslopp och vattens regi.

a

a

Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 2Ot7-2018 - kommer att göras av
Anten-Mjörn kommittén. Monica var på möte 6 februari och har förmedlat att
förbundet kan gå in med samma andel av kostanden som när undersökningen
utfördes för 10 år sedan.
PFAS: Enligt Olof har det ännu inte kommit någon rapport från NV:s screening och
Formasprojekt som titþ¡ på PFAS i Göta älv (råvatten + garn) samt Rådasjön
(Mörndars r3'v**enVQ/4ß:
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Vänerns WF har frågat om GÄWf är intresserade av att dela på kostnaderna för
provtagning av miljögifter (EU:s 45 prioriterade ämnen, SFÄ + bekämpningsmedel)
samt parasiter vid Vargön. Kostnaden för GÄWF skulle vara L7 500 kr.

att det i rapporten vore önskvärt med jämföielser med
referensvärden. Styrelsen diskuterade mervärdet i att lägga till ytterligare en
provtagningspunkt längre nedströms vid Älvsborgsbron för att på så vis få en bild av
vad som händer med vattenkvalitén på vägen ner från Vargön. Behovet beror av
vad Kretslopp och vatten (Göteborg) och eventuellt Gryaab analyserar i sina
provtagningar. Monica får mandat att besluta om en extra punkt och i så falt göra en
justering i budgeten.
Även övriga medlemskommuner med intag av råvatten från älven har tillfrågats om
de vill medverka i provtagningen med egen finansiering. Lilla Edets kommun
kommer att delta liksom Göteborgs stad som bekostar analyser vid Lärjeholm.
En synpunkt var

Styrelsen beslutade

att dela på kostnaderna för provtagningen av miljögifter och parasiter vid Vargön,
samt
att ge Monica Dahlberg mandat att, om hon bedömer att behovet finns, lägga till
ytterliqare en provtaqninqspunkt för mil
ifter vid Älvsborgsbron.

51O. Behov av byte av stationen i Älvabo
Statíonen vid Älvabo är nedgången. När mätutrustningen nu byts ut behövs en bättre
station. Den totala kostnaden för bytet blir ca 2OO OOO kr, vilket GÁWF ¡ så fall delar
med Kretslopp och vatten. Kostnaden blir då ca 100 000 kr för GÄWF.
Styrelsen beslutade

att stå för hälften av kostnaderna för bvtet av stationen vid Älvabo , ca 100 000 kr.
Behov av brygga vid provpunkt SLl, Slumpån
På grund av mycket vegetation har konsulten (Medins) svårt att komma ut i ån för
provtagning vid punkt SL1. Konsulten föreslår att detta åtgärdas genom att bygga en
enkel spång/brygga. Styrelsen vill se en tydligare offert på vad det skulle kosta att
bygga detta. För användningen av en båt måste ytterligare en person vara med vid
provtagningen. Förslag kom upp om att fråga markägaren om han/hon kan bistå och
att någon i PoU gör ett fältbesök för att se om det finns en lämpligare punkt.

S11.

Styrelsen beslutade

att låta PoU och kansliet vidare utreda förutsättningarna samt alternativa lösningar till
en eventuell soån

ryqqa

512. Verksamhetsplan

2OL7

Styrelsen hade inga synpunkter på förslaget till Verksamhetsplan 2Ot7
Styrelsen beslöt

att

känna

rS

till Verksam

lan 20L7
4
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Diskussion kring budget 1ör 2OL7 och budgetplan för 2O18
Förslaget till budget för 2OL7 och budgetplan för 2018 var utsänt inför mötet och

913.

föredrogs.
Ev görs en justering i budgeten avseende miljögifter vid Älvsborgsbron enl $9 i det
förslaget som går ut till medlemmarna inför årsmötet.
Styrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet samt att lägga fram budget för 2OL7 och
budqetplan 2018 för slutqiltiqt beslut på årsmötet den 27 aoril2OIT

S14. Projekt: Databas/Datavärdskap/Medlemsnytta
Uppdraget att göra undersökningen genom telefonintervjuer annonserades via
Miljöbron, men vi har inte fått tag på en praktikant. Eventuellt kan annonsen
läggas upp till hösten igen. Styrelsen tyckte att det vore bra att redan nu skicka
ut ett par frågor om medlemmarna syn på nyttan med medlemskapet i
förbundet.
Styrelsen beslöt

att tillsammans med inbjudan till Ârsmötet2Ot7 skicka ut ett par frågor (en
webbenkät) om hur medlemmarna ser på nvttan med medlemskapet i förbundet.
saknas fortfarande
Styrelsen lyfte tre företagsmedlemmar som borde tillfrågas direkt om att tillsätta
en representant till valberedningen :

515. Valberedningen - företagsrepresentant

.
o
.

Swedavia Real Estate AB,
AB Volvo, och

Fyrstads flygplats, Trollhättan.

För att öka chanserna att få någon av företagen att ställa upp, föreslås Ronnie
att, i egenskap av ordförande, kontakta kontaktpersonerna vid företagen

Styrelsen beslöt

att tillfråga AB Volvo, Swedavia, och Fyrstads flygplats om någon av dem kan ställa
uoo med en reoresentant till valberedni en.

S16. Fortsatt planering inför årsmötet 27 april2OlT
Sophie berättade om det planerade programmet för årsmötet.

BWFI:
Tillgång, analysmöjligheter nyttan av SRK mätdata. Tanken är att bjuda in
två eller tre personer - länsstyrelsen, SLU och SMHI (datavärdar) för att
berätta om detta och eventuellt praktisk visa hur data är tillgängligt och
hur man kan visualisera och analysera data med existerande verktyg.

FÖRMIDDAG (gemensam med
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Kretslopp och vatten har möjlighet att berätta om det nya
älvövervakningssystemet, mättekniken samt den nya hemsidan med
larmsystem.
För eftermiddagspasset var PoU intresserade av en fördjupning i
kiselalger. Ragnar föreslog en ny medarbetare på tst som är mycket
kunnig i frågan.

Styrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet

S17. övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp

518. Nästa möte med styrelsen
Nästa sammanträde blir i ett konstituerande styrelsemöte som hålls efter
förbundsmötet den 27 april.

Antecknat av
Sophie Rychlik
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Ronnie Ljung

Elisabet Stadler
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