
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

 

PROTOKOLL 

fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:  Torsdagen den 6 mars 2014, kl. 13:00 

Plats:  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),  

  Gårdavägen 2 i Göteborg (Rum: Tistlarna, 255)  

 

 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter 

Ann-Christine Andersson, ordf.  Göteborgs Stad 

Carl-Erik Bergsén   Alingsås kommun 

Christian Forsäng   Ale kommun 

Tomas Nilsson   Göteborgs stad 

Marie Andersson   AstraZeneca AB 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Kaj Johansson    Mölndals stad 

 

Suppleanter 

Claes Wångsell   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Ann-Christine Tornebjer Torslid Trollhättans Stad 

 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

 

 

§ 1.  Godkännande av föredragningslista 

Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.  

§ 2.  Val av justerare 

Till justerare valdes Elisabet Stadler. 

§ 3.  Meddelanden 

 Monica informerade om resultaten från undersökningen av kvicksilver  i gädda från 

Rådasjön. Detta är ett tillägg till den limnologiska undersökning som genomfördes i 

Rådasjön och Landvettersjön 2011. Då man haft svårt att få upp gäddor har denna analys 

blivit försenad till hösten 2013. Rapporten finns att hämta  på förbundets hemsida: 

http://www.gotaalvvvf.org/rapporter/2013/  

http://www.gotaalvvvf.org/rapporter/2013/
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 Det är nu klart att man fått bidrag till Stormusselprojektet från Naturskyddsföreningens 

miljöfond. Projektet pågår t o m december 2015 och när resultaten finns klara vill man 

gärna komma och informera vattenvårdsförbundet på t ex ett årsmöte. 

 Den 19 februari bjöd Bohuskustens vattenvårdsförbund in till en konferens som 

handlade om vattenvårdsförbundets roll. Förbundet har gjort en utredning med syftet att 

försöka belysa vilken roll vattenvårdsförbundet spelar i miljöövervakningssammanhang, 

vilka krav som finns på förbundet samt lyfta fram obesvarade frågor kring övervakning 

och vattenförvaltning. Rapporten finns på: www.bvvf.se  

 Monica informerade om att det lämnats möjlighet för förbundet att yttra sig över 

utbyggd kaj m.m. vid Skrotfrag AB i Agnesberg. Då vi har som policy att vara restriktiv 

i fråga om yttranden i miljöprövningsärenden som gäller våra medlemmar kommer vi 

inte att yttra oss över dessa åtgärder.  

§ 4.  Information från vattenråden inom Göta älvs ARO 

Samtliga tre vattenråd har fått information om utfallet av den statusklassning som gjorts 

inför nästa 6-årscykel inom Vattendirektivet. De har möjlighet att komma in med 

synpunkter till Vattenmyndighetens beredningssekretariat om det är något man ser behöver 

justeras. 

 

Säveåns vattenråd kommer den 5 juni att anordna en skogsexkursion. Mer information och 

inbjudan skickas ut senare. 

 

Inom Göta älvs vattenråd funderar man just nu på vilka frågor och projekt som skulle vara 

angeläget att arbeta med. 

 

Mölndalsåns vattenråd arbetar med att ta fram en prioritering av de åtgärden man anser är 

viktigas att genomföra för att Mölndalsån skall uppnå god status. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 5.  Elfiske i Göta älv sommaren 2014. 

PoU-gruppen har tagit fram ett förslag om att utföra ett båtelfiske i Göta älv sommaren 

2014. Ganska lite är känt om fiskbestånden och dess status i Sveriges största vattendrag 

Göta älv. För att öka kunskapen om älvens fiskbestånd och hur de eventuellt är påverkade 

av verksamheterna längs älven föreslås att Göta älvs vattenvårdsförbund genomför en 

undersökning av älvens fiskbestånd sommaren 2014 med metoden båtelfiske. Förslagsvis 

undersöks fyra sträckor á 2 km i älven genom sk. linjetaxtering vilket skulle ta två dagar. 

Någon med lokal anknytning, fr PoU-gruppen, kan hjälpa till med håvning, mätning och 

vägning. Eventuellt önskar vi också behålla några lämpliga fiskar för analyser av metaller 

och miljögifter. Vid en första diskussion med konsulten som kan utföra detta skulle 

kostnaden bli ca 100 000 kr inkl. rapportskrivning där resp lokal beskrivs kopplat till 

fiskeresultat.  

http://www.bvvf.se/
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Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att vattenvårdsförbundet finansierar ovanstående beskrivna båtelfiske med 100 000 kronor. 

 

§ 6. Remiss: Rapport från SGI ”Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende 

skredrisker i Göta älv dalen” 

Göta älvs vattenvårdsförbund har i skrivelse från Socialdepartementet daterad 18 december 

2013 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Handlingen är utskickad och anses 

därmed föredragen. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att översända föreslaget remissvar till Socialdepartementet. 

 

§ 7. Remiss: Samråd – Renovering av Ormoskärmen i Nordre älv. 

Göta älvs vattenvårdsförbund har i skrivelse från konsulten ÅF Industry AB,  på uppdrag 

av Vattenfall Vattenkraft AB, daterad den 12 februari 2014 beretts tillfälle att yttra sig över 

rubricerad remiss. Handlingen är utskickad och anses därmed föredragen. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att översända föreslaget remissvar till konsulten ÅF Industry AB. 

 

§ 8. Översyn av fördelningen av vattenvårdsförbundets intäkter – synpunkter från 

medlemsutskick. 

I början av året skickades det på senaste styrelsemötet beslutade brevet om förslag till 

ändrade medlems-, och kontrollavgifter ut för översyn till medlemmarna. Endast ett fåtal 

av medlemmarna har kontaktat kansliet. Några har haft frågor och några har hört av sig för 

att lämna upplysningar där vi påpekat att vi inte hade kännedom om deras ev påverkan på 

recipienten. En medlem, Antens Laxodling AB, har i samband med detta valt att begära 

utträde från förbundet. 

 

Beräkningsunderlaget har justerats utifrån de uppgifter vi fått in och kommer att ligga till 

grund för budgeterade intäkter för 2014. Det nya förslaget skickas ut till medlemmarna 

inför årsmötet den 29 april 2014. På årsmötet går Elisabet igenom förslaget. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att skicka ut det justerade förslaget till nya medlems- och kontrollavgifter till  

     medlemmarna som beslutsunderlag inför årsmötet den 29 april 2014. 
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§ 9. Medlemsvärvning 

Då förbundet de senaste året tappat en del medlemmar, främst p g a att verksamheterna 

lagts ner, finns ett behov av att se över om det finns ytterligare företag inom förbundets 

verksamhetsområde som bör ges möjlighet att gå in som medlemmar i förbundet. Som 

exempel kan nämnas NEVS (National Electric Vehicle Sweden) som tagit över 

verksamheten i SAAB:s tidigare lokaler, men det kan säkert finnas fler.  

Monica tar till nästa styrelsemöte fram en lista utifrån uppgifter från Länsstyrelsen om 

företag med utsläpp till recipient inom Göta älvs ARO. Styrelsemedlemmarna uppmanas 

också att till nästa styrelsemöte fundera på om det finns företag de känner till som bör 

kontaktas.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att till nästa möte ta fram förlag på företag som bör kontaktas i medlemsvärvningssyfte. 

 

§ 10. Översyn av förbundets stadgar 

I och med översynen av förbundets medlem- och kontrollavgifter och det förslag till 

förändring av dessa som föreligger, finns behov av att göra en översyn av förbundets 

stadgar. En arbetsgrupp bestående av Leif Mowitz, Claes Wångsell och Monica Dahlberg 

samt Ragnar Lagergren från Länsstyrelsen har till detta möte lämnat ett förslag till ändring 

av förbundets stadgar.  

Detta förslag sickas ut till medlemmarna inför årsmötet, där beslut ska tas, i dels sin nya 

skrivelse men även i ett format där man kan se vilka ändringar som gjorts i befintliga 

stadgar. På årsmötet går Claes igenom förslaget. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att skicka ut förslaget till nya stadgar till medlemmarna för beslut på årsmötet den 29 april  

     2014. 

 

§ 11. Information från bokslut för 2013. 

Monica informerade om att bokslut och revision för verksamhetsåret 2013 är klart.  

Under året har förbundet haft intäkter på 1 664 000 kronor inkl. bidrag på 243 000  kronor 

för vattenråden (bidrag för adm och projekt). Kostnaderna uppgår till 1 277 000 kronor 

varav 144 000 kronor har varit kostnader för vattenråden.  

Ett överskott på 104 000 kr hade budgeterats för verksamheten under 2013. Bokslutet för 

årets verksamhet visar på ett överskott på 388 000 kronor. Skillnaden förklaras främst av 

att fakturor för några av de budgeterade kostnaderna för specialundersökningar inte har 

inkommit under året, dessa flyttas över till 2014 års budget. Intäkterna har minska något då 



 

5 

förbundet under 2013 förlorat Inlands kartingbruk i Lilla Edet samt Akzo Nobel Pulp and 

Performance i Trollhättan som medlemmar då verksamheterna lagts ner. Sammantaget 

innebär detta att förbundets totala egna kapital vid årsskiftet 2013/2014 uppgick till  

1 829 000 kronor. Av detta tillhör 1 443 000 vattenvårdsförbundets verksamhet och 

resterande kapital tillhör det tre vattenråden. 

Ett beslut finns sedan tidigare i styrelsen om att det egna kapitalet inte bör understiga 

500 000 kronor för att kunna ta upp variationer i kontroll och undersökningsverksamheten 

mellan olika år.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att godkänna bokslutet för 2013 års verksamhet. 

 

§ 12. Diskussion kring budget för 2014/2015. 

Intäkter 

Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter. Kontrollavgifterna justeras 

årligen med konsumentprisindex i enlighet med tidigare årsmötesbeslut. Bland övriga 

intäkter innebär anslutningsavgifterna till älvövervakningssystemet ett tillskott till 

förbundet på 54 000 kronor under året. Konsumentprisindexutvecklingen under 2013 var  

-0,1 %. En total översyn av medlems- och kontrollavgifterna har gjorts inför 2014, detta 

förslag skickas ut till medlemmarna inför årsmötet den 29 april 2014. För 

specialundersökningen av ”Hoppande Sediment” i Göta älv får vi ett bidrag på 400 000 

kronor från Länsstyrelsen. Intäkter för administration av vattenråden för Göta älv, Säveån 

och Mölndalsån kommer in till förbundet genom bidrag från Vattenmyndigheten på 180 

000 kr, som betalas ut för arbete avseende 2014.  

Kostnader 

Nuvarande kontrollprogram gäller under 2013-2015. Kostnaderna för den löpande 

vattendragskontrollen samt ordinarie drift och underhåll har under 2014 budgeterats till 

723 000 kronor.  

Utöver det löpande kontrollprogrammet genomförs specialundersökningar som i huvudsak 

grundas på behov och önskemål från miljömyndigheter och medlemmar. Förbundets 

styrelse fattar beslut om finansiering i varje särskilt fall. Kostnaderna för 

specialundersökningar har budgeterats till 655 000 kronor för 2014. Av dessa är 75 000 

kronor intecknade för slutbetalningen av den sedimentundersökning som genomfördes i 

Göta älv 2011. 

I kostnaderna för administration, inkl. arbete att ta fram trycksaker och information ingår 

löner till kansliets personal, arvoden, omkostnader för styrelsens verksamhet samt 

kostnader för framtagande av årsrapporten (Blå boken), Vattenmagazinet m fl 

publikationer och hemsidan. Kostnaden bedöms för vattenvårdsförbundet uppgå till  

350 000 kronor för 2014. Till administrationskostnaderna har dessutom särskilda poster 

lagts upp för arbetet med Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för 

administration och möten inom vattenråden under 2014 bedöms bli 60 000, 50 000 resp. 30 

000 kronor. 
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Övrigt 

Från och med 2014 är inte Antens Laxodling AB i Alingsås längre medlemmar i förbundet.  

Program- och utvärderingsgruppen får även i fortsättningen i uppdrag att ta fram förslag 

till vilka specialundersökningar som kan vara lämpliga att genomföra. Beslut kring 

finansieringen av dessa tas efterhand av styrelsen.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att godkänna ovan nämnda förslag till budget för 2014 samt budgetplan för 2015. 

 

§ 13. Fortsatt planering inför årsmötet i Alingsås den 29 april 2014 

 

Förslag till program 

09:00-09:15 Stefan Svensson (KD), ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i  

                       Anten-Mjörnkommittén, hälsar alla välkomna 

09:15-09:30 Inledning av vattenvårdsförbundets ordförande Ann-Christine Andersson 

09:30-10:00 Förbundsmöte enligt särskild föredragningslista (bifogas) 

10:00-10:30 Kaffepaus 

10:30-11:00 Presentation av Svenskt Vattens kommunikationssatsning ”Mitt Vatten” –  

                        Karin Theorin Mägi, Kretslopp och Vatten i Göteborg och arbetsgruppen för  

                       ”Mitt Vatten” 

11:00-11:30 Hur läkemedelsindustrin arbetar för att minska läkemedlens miljöpåverkan, –  

                        Marie Andersson, AstraZeneca 

11:30-12:00 Läkemedelsrester i avloppsvatten och kommunala reningsverk, nuläget –  

                       Nicklas Paxéus, GRYAAB 

12:00-13:00 Lunch  

ca 13:00 Styrelsemöte (enbart styrelsen) enligt särskild dagordning som översändes senare 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt  

att godkänna ovanstående förslag till program för årsmötet 

 

§ 14. Övriga frågor 

Carl-Erik informerade om att den nya kvävereningen nu är igång i Alingsås 

avloppsreningsverk. Man har även installerat en ny skyddsbarriär i form av UV-ljus i 

vattenverket som komplement till klorbehandlingen. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 
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§ 15. Nästa sammanträde 

 Tisdagen den 29 april kl. 13:00 (direkt efter lunchen i samband med årsmötet i 

Alingsås) 

 

Göteborg dag som ovan 

Monica Dahlberg 

Justeras 

Ann-Christine Andersson     Elisabet Stadler 

ordf. 


