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Protokoll 

Styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) 

Tid:    Tisdagen 7 december 2021 kl. 13:30-15:30 

Plats:  Microsoft Teams 

Närvarande: 

Ordinarie styrelseledamöter 

Ida Fossenstrand (M), ordf.    Göteborgs stad 

Kristina Bernstén, v. ordf.    Göteborgs Hamn AB 

Ragnar Davidsson (-)     Ragn-Sells Treatment & Detox AB 

Maria Tornvall (-)     GKN Aerospace Sweden AB 

Rolf Gustavsson (S)     Ale kommun 

Hans Lundin (MP)     Mölndals stad 

Thorsten Larsson (M)     Alingsås kommun 

Viktoria Edvardsson (-)    Renova AB 

Kaj Andersson (V)     Göteborgs stad 

Angelica Lindström (-)     SKF Sverige AB 

 

Suppleanter  

 

Kansli 

Monica Dahlberg      Göteborgsregionen (GR) 

Anton Hall       Göteborgsregionen (GR) 

Dagordning 

Inledande ärenden 

§1. Sammanträdet öppnas inkl. presentationsrunda 

Ordf. Ida Fossenstrand öppnar mötet. 

§2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§3. Val av justerare 

Kaj Andersson väljs till justerare. 

§4. Föregående mötes protokoll (Handling bifogas) 

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
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Beslutsärenden 

§5. Kommande specialundersökningar  

• Bottenfauna 2022  

- Ett inkommet anbud från Medins Havs och vattenkonsulter AB 

- Budget: 100 kkr 

- Fyra medlemmar har option om att delta med egna provpunkter 

- Beslut om tilldelning 

Ragn-Sell T & D AB, Kungälvs kommun (vattenverket), Stena Recycling AB och  

Nouryon PPC AB har gått in med egna punkter och bekostar dessa själva. Anbudet 

ligger inom budget. 

Styrelsen beslutade 

att tilldela Medins Havs och vattenkonsulter AB uppdraget. 

• Miljögifter i sediment 2023, i samarbete med Bohuskustens vattenvårdsförbund 

(BVVF). 

- Två inkomna anbud där båda uppfyllde samtliga ska-krav. Beslut om tilldelning 

fattades av BVVF:s styrelse den 30/11. Uppdraget tilldelades till Medins Havs och 

vattenkonsulter AB som hade det lägsta anbudspriset.  

- Pris för GÄVVF:s andel blir ca 84 000 kr. Undersökningen ej budgeterad av GÄVVF 

ännu, då GÄVVF:s provpunkter inte undersöks och faktureras förrän 2023. 

- Inga förslag från PoU-gruppen om att ta bort analys av parametrar för att få ner 

kostnaden.  

- Styrelsen beslutar om de anser att kostnaden är godtagbar, och i så fall föra in 

det i budgetplanen för 2023, som beslutas vid årsmötet i april 2022. 

Om inte, tar PoU-gruppen fram ett förslag till vilka parametrar som i så fall 

ska/kan plockas bort. 

Efter diskussion förordar styrelsen att arbetet inkluderas i budgeten för 2023. 

Styrelsen beslutade 

att gå vidare enligt PoU-gruppens rekommendation, där hela omfattningen av 

GÄVVF:s upphandlade andel läggs in i budgetplanen för 2023. 

• Råvattenprovtagning av PFAS 2022 & 2023 (Handling bifogas) 

- Förslag från PoU-gruppen att GÄVVF bekostar provtagning 2 ggr/år vid Vargön 

2022 och 2023 till en kostnad av ca 8 000 kr/år. 

- Ev kan Vänerns vattenvårdsförbund dela kostnaden för provtagning vid Vargön 

med GÄVVF 

Styrelsen beslutade 

att avvakta med beslut om finansiering till nästa styrelsemöte då man sett utfallet vid 

bokslutet för 2021.  
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§6. Vakanser i förbundet 

- Två vakanta styrelseersättare från företagsmedlemmar 

Ulrika Dahl i valberedningen har fått i uppdrag att hitta två styrelseersättare.  

Klart att Evalotta Stolt på Nouryon PPC AB ersätts av Rosmarie Lemoine. 

Ulrika Dahl är kontaktad då Rosmarie kan vara lämplig för en av vakanserna  

som styrelseersättare. Ulrika har tillfrågat Rosmarie som accepterat att åta sig 

uppdraget. 

- Revisorsersättare från företagsmedlem 

En person från Nouryon PPC AB var innan årsmötet uppe som förslag till 

revisorersättare, men vederbörande har meddelat att han ska börja jobba på 

Poppels i Jonsered istället. Ida Fossenstrand har fått i uppdrag att kontakta Poppels 

för att fånga upp personen igen. Ingen information finns att rapportera än. 

- Maria Tornvall kommer avsluta sin tjänst på GKN Aerospace Sweden AB och 

kommer därmed lämna sitt uppdrag i styrelsen. GKN fortsatt intresserade av att ha 

en styrelsepost i GÄVVF, men vet ännu inte vem som ersätter Maria. Valberedningen 

är informerad. Förbundet tackar Maria för sin insats och önskar henne lycka till i sitt 

nya uppdrag på Stena Line. 

Styrelsen beslutade 

att fram till nästa årsmöte genom fyllnadsval välja Rosmarie Lemoine från Nouryon PPC 

AB till ersättare i styrelsen.  

Informationsärenden 

§7. Meddelanden  

• William och GR-IT arbetar på med att ta fram ny databas möjlighet att via hemsidan 

visualisera och att hämta hem data. Arbetet fortsätter framåt som planerat, och de 

arbetar just nu med en mallstruktur för att på ett smidigt sätt kunna föra in data från 

labben in i databasen. 

• En antydan om att många blysänken hamnat på botten i samband med laxfiske i Göta 

älv vid Lilla Edet inkom via mail. Blyhalterna är generellt låga i älven, men huruvida 

blysänkena är ekotoxikologiska och har lokal påverkan går inte säga i dagsläget.  

Miljöinspektör för Lilla Edet har varit i kontakt med fiskeklubben. De är för ett förbud 

och föreslår 1-3 utfasningsår, med start 2022, där klubben inte köper in mera 

blysänken, men säljer ut kvarvarande lager. Det finns idag mycket bra miljösänken 

till samma priser som blysänken, som kommer att köpas in till kommande säsonger. 

År 2023-2025 ser de som lämpligt att förbjuda bly i alla dess former, vilket även 

omfattar vanliga fiskedrag med blyinfästning.  

Klubben meddelar också att de regelbundet draggar älvbotten i hela laxpoolen från 

linor som fastnat, och får få så sätt upp mängder med beten och blysänken, vilket gör 

att de blysänken som idag finns där kommer att minska successivt. 

• Tisdag den 2 november skickades en sond ut i Lärjeån. Projektet är ett samarbete 

mellan SLU, KoV och Lst, och undersöker nya datainsamlingsmetoder för 

vattenkvalité. Inledningsvis gjordes provtagningar längst ner i Lärjeån, men 
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provpunkten flyttades sedan till Linnarhult med anledning av bättre 

dagvattenförutsättningar. Sonden mäter var 15:e minut turbiditet, salthalt och 

temperatur och använder vattenvårdsförbundets data för att jämföra hur väl de 

stämmer överens. SLU samlar in data men det är osäkert om de för in data i sin 

databas för datavärdskapet då det blir väldigt mycket data.  

§8. Information från vattenråden 

• Göta älvs vattenråd 

- Synoptisk provtagning/analys av näringsämnen vid 22 lokaler inom 

Stallbackaåns och Lerumsåns avrinningsområde är klara. Just nu anlyseras 

resultaten som sedan ska kommuniceras med markägare inom respektive 

avrinningsområde. Provtagningen innebär enbart kemisk provtagning, och ingen 

mikrobiologi. 

- Under 2020 inventeras vandringshinder i biflöden till Göta älv i samarbete med 

Sportfiskarna. 

- Vattenrådet har skickat en förfrågan till kommunerna inom avrinningsodmrådet 

angående en liknande finansieringsmodell som Säveåns vattenråd. Hittills har 

bara positiva besked lämnats, och det är bara Ale kommun som inte lämnat 

något besked än. 

• Mölndalsåns vattenråd 

- Informationsskyltar sätts upp längsmed Mölndalsån för att sprida information om 

natur- och kulturvärden för personer som rör sig i området. 

- Inventerar vandringshinder i samarbete med Sportfiskarna. Några kommuner har 

gått in med direkt medfinansiering, vilket innebär att det inte blir någon kostnad 

för vattenrådet. 

- Presentation av vattenrådet för politiker och tjänstemän i kommunerna är 

uppskjutet med anledning av Covid-19. Kommer lyftas igen när läget förbättrats.  

- Vattenrådet har skickat en förfrågan till kommunerna inom avrinningsodmrådet 

angående en liknande finansieringsmodell som Säveåns vattenråd. Hittills har 

bara positiva besked lämnats, och det är bara Härryda kommun som inte lämnat 

något besked än.  

• Säveåns vattenråd 

- Vattenrådet har sökt och blivit beviljade bidrag för att kunna anställa en 

åtgärdssamordnare på heltidstjänst från och med augusti 2021 till och med 

december 2023. 2 613 000 kr är utbetalade i år och upp till 871 000 kr ytterligare 

betalas ut efter slutrapportering 2024. Förstudier om övergödning samt 

vandringshinder finns som bra underlag inför åtgärdsarbetet. 

- Anton Hall arbetar med åtgärdssaomrdning genom GR och utgör hälften av 

tjänsten. En konsult är ute för upphandling till och med 1 december, som ska 

utgöra den andra hälften av tjänsten. Tilldelningsbeslut fattas på möte med 

vattenrådet den 13 december. 

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt anordnar ”Vattenrådens dag” den  

10 december på Scandic Crown i Göteborg digitalt via Skype.  
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§9. Lägesrapport från pågående specialundersökningar:  

• Limnologisk undersökning av Rådasjön och Landvettersjön 2021 

Arbetet forsätter som planerat. Medins Havs och vattenkonsulter som har uppdraget 

är klara med all provtagning och arbetar nu med att analysera data och skriva 

rapport. 

§10. Återrapportering: Kommunikation med Länsstyrelsen gällande uppföljning av 

recipientkontroll vid deras tillsyn (Handling bifogas). Möte kring frågan (23/11) 

med Eva Griphammar-Westberg på Lst 

Den 23 november träffade Ida Fossenstrand och Monica Dahlberg Eva Griphammar-Westberg 

på Länsstyrelsen för att resonera kring vattenvårdsförbundets uppdrag, vad vi gör och vad vi 

borde göra.  

Länsstyrelsen anser att vattenvårdsförbundet har en samordnade roll, med många små 

företag/medlemmar. Flera mindre medlemmar hänvisar nu i sin miljörapport bara till 

vattenvårdsförbundets årsrapport, istället för att i årsrapporten beskriva sin egen påverkan. 

Detta kommer inte vara gångbart framöver då Länsstyrelsen kommer att se över detta i sitt 

arbete som kontrollinstans. 

För att förmedla värdet av vattenvårdsförbundet till medlemmarna kan det vara värt att 

informera om kraven utanför recipientkontrollen, liksom kunskapskravet i Miljöbalken. Man kan 

då också visa på att det blir mer förmånligt att utföra recipientkontrollen samordnat via 

vattenvårdsförbundet istället för att utföra den i egen regi. 

Eva Griphammar-Westberg tyckte också att förbundet skulle tydliggöra arbetet genom att 

inventera medlemmarnas utsläppspunkter och kartera dem mot provtagningarna. . 

§11. Återrapportering: Diskussion kring förbundets ambitionsnivå, uppdrag till Au 

från styrelsen att sammanställa vad förbundet gör och vill 

Arbetsutskottet har fått i uppdrag av styrelsen att diskutera förbundets ambitionsnivå och 

uppdrag. Arbetsutskottet landade i resonemanget att det ska vara mätbart billigare att vara 

med i förbundet. Medlemmar ska få tillgång till fler resultat, men samtidigt ska det vara 

mätbart billigare att vara medlem i förbundet än att utföra lagstadgad recipientkontroll i egen 

regi. 

§12. Återrapportering: Vattendagarna i Östersund 13-15 oktober 

Monica och Anton rapporterar om ämnen och särkskilda punkter som var extra intressanta 

under konferensen. 

§13. Mötestider samt mötesform för Styrelsen 2022  

Föreslagna mötestider godkännes enligt handlingarna utan ändringar. 

Kansliet får i uppdrag att preliminärboka lokal för gemensamt årsmöte med BVVF under v. 17 

2022. 

§14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 
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Avslutande ärenden 

§15. Nästa möte med Styrelsen 

Onsdag 9 mars 2022 kl. 13:30. Lokal preliminärbokad på GR, om det inte blir möjligt att ses 

fysiskt hålls mötet digitalt via Teams 

§16. Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Ida Fossenstrand avslutar mötet. 

 

Protokoll för av: 

 

 

Anton Hall & Monica Dahlberg 

 

 

Justeras av: 

 

 

Ida Fossenstrand     Kaj Andersson 


