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Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds  
förbundsmöte 2010 
 

Tid:   Torsdagen den 22 april 2010 kl 9.00-12.00 

 

Plats:   Mimers Hus, Trollhättevägen 4 i Kungälv 

 

Närvarande: Ca 40 personer. Representanter för medlemmar och särskilt inbjudna. 

 

 

Hälsningsanförande 
Ove Wiktorsson, ordf. i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i Kungälv och ledamot i 

vattenvårdsförbundets styrelse, hälsade alla välkomna till årets förbundsmöte samt informerade 

kort om kommunen. Vattenvårdsförbundets ordförande Cecilia Dalman Eek tackar Ove för att vi 

får hålla förbundsmötet i Kungälv och informerar sedan kort om förbundets verksamhet. Hon 

hälsar även förbundets förre ordförande Hans-Erik Carlsson särskilt välkommen. 

 

Förbundsmötesförhandlingar 
 

§ 1. Val av mötesordförande 

Till att leda förbundsmötet utsågs Cecilia Dalman Eek. 

 

§ 2. Val av två justeringsmän 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leif Mowitz från Volvo Aero 

Corporation och Kaj Johansson, representant i förbundets styrelse för Mölndals stad. 

 

§ 3. Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes. 

 

§ 4. Justering av upprättad röstlängd 
Ärendet bordlades i avvaktan på en eventuell votering. 

 

§ 5. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst. 

 

§ 6. Styrelsens berättelse för 2009.  

Styrelsen berättelse för 2009 med tillhörande räkenskapsredogörelse godkändes. 
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§ 7. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Förbundsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamheten under 2009. 

 

§ 8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie 

förbundsmöte 

Valberedningens förslag föredrogs av Cecilia Dalman Eek. I enlighet med valberedningens 

förslag valdes följande styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie 

förbundsmöte: 

 

Ordinarie styrelseledamöter 

Cecilia Dalman Eek   Göteborgs Stad 

Ulf Andersson    AB SKF 

Leif Mowitz    Volvo Aero Corporation 

Göran Andersson    Eka Chemicals AB 

Carl-Erik Bergsén   Alingsås kommun 

Ove Wiktorsson    Kungälvs kommun  

Claes Johansson    Göteborgs Stad 

Gunnar Johansson   SCA Hygiene Paper AB, Edet Bruk 

Kaj Johansson    Mölndals Stad 

Sven Johansson    Härryda kommun 

Evalotta Stolt    Vargön Alloys AB 

Marie Andersson    AstraZeneca AB 

 

Suppleanter 

Claes Wångsell    Göteborg Vatten 

Anna Östlund    Vattenfall AB, Vattenkraft   (Nyval) 

Åsa Wilske     Göteborgs Hamn AB 

Ann Christine Tornebjer-Torslid Trollhättans Stad 

 

§ 9. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 

I enlighet med valberedningens förslag beslöt förbundsmötet att till ordförande i styrelsen utse  

Cecilia Dalman Eek och till vice ordförande Ulf Andersson. 

 

§ 10. Val av revisorer jämte ersättare fram till nästa ordinarie förbundsmöte 

I enlighet med valberedningens förslag valdes till revisorer Uno Claesson, Ale kommun och Rolf 

Kühl, Eka Chemicals AB. Som revisorssuppleanter valdes i enlighet med valberedningens 

förslag Margareta Ingman, Partille kommun och Björn Brovik, Saab Automobil AB. 

 

§ 11. Val av valberedning 

Till valberedning utsågs Jan Hallberg, Göteborgs Stad (sammankallande), Frank Andersson, 

Göteborgs Stad och Ann Lindgärde, Eka Chemicals AB. 
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§ 12. Fastsällande av arvoden 

På förslag från valberedningen beslöt förbundsmötet att arvoden till ordförande och vice 

ordförande ska utgå med en fast procentsats räknat på basbeloppet för 2010 och med 1500 kronor 

till tjänstgörande revisor. Sålunda fastställdes följande arvoden för 2010 av förbundsmötet:  

 

till ordförande   i kronor räknat 50 % av prisbasbeloppet för 2010 eller 21 200 kronor. 

till vice ordförande  i kronor räknat 25 % av prisbasbeloppet för 2010 eller 10 600 kronor 

till tjänstgörande revisor 1500 kronor 

 

§ 13. Fastsällande av verksamhetsplan samt budget för 2010 

Styrelsen godkände vid sammanträde 2010-03-04 förslag till verksamhetsplan för 2010 och 

budget för 2010 med prognos för 2011. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför 

förbundsmötet översänts till förbundets medlemmar. 

 

Förbundsmötet beslöt: 

att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2010; samt budget för 2010 med 

prognos för 2011. 

 

§ 14. Fastsällande av medlemsavgift/grundavgift för 2010 

Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften/ 

grundavgiften för 2010 till 1 450 kronor per röstetal. 

 

§ 15. Fastställande av enhetsavgift/kontrollavgift för 2010 

Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa enhetsavgiften/ 

kontrollavgiften till 7 383 kronor. Avgiften justeras med KPI för föregående år. 

 

§ 16. Övriga frågor 

Cecilia Dalman Eek tackar styrelsen, övriga grupper inom förbundet samt kansliet för arbetet det 

gångna året.  
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Föredragningar 
 

Vattenrådens roll i vattenförvaltningen och åtgärdsarbetet.  

Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt / Länsstyrelsen i  

Västra Götalands län  

 

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt fick ett fantastiskt gensvar vid remissrundan 

av samrådsmaterialet 2009.  
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Utveckling/Vattendirektivsanpassning 

 Nya bedömningsgrunder skall kunna användas 

 Normer skall följas upp 

 Större vikt vid biologiska parametrar 

 Ökad användning av modeller? 

 Vattendirektivsanpassningen får inte äventyra recipientkontrollens primära syfte, 

egenkontrollen! 

 

Vattenvårdsförbundets/vattenrådets roll? 

 Ta fram bättre underlag för bedömningar 

 Delta i detaljeringen av åtgärdsprogrammet 

 Delta i prioritering av åtgärder 

 Bidra med lokal kunskap 

 Samverka lokalt 
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Vad händer omkring oss? 

 Ny havs- och vattenmiljömyndighet 

 Marina direktivet 

 Översvämningsdirektivet 

 Baltic Sea Action Plan 

 Propositioner, lagrådsremisser, utredningar 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

GIS på SGI – Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser samt detaljerad terrängmodell  

för Göta älv.  

Mats Öberg, SGI (Statens geotekniska institut) 
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Kommande tjänster på internet/extranet 

 WMS 

 Karttjänster 

 

Demo 

 Terrängmodell 

 3D-pdf 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Vattenskyddsområde för hela Göta älv.  

Lennart Lagerfors, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

 

Hur arbetar GR med vattenfrågor? 

 Kansli för Göta älvs vattenvårdsförbund 

 Vattenskyddsområde för hela Göta älv (Tidsplan förskjuten, upphandling på gång) 

 Ny vattenförsörjningsplan 

 Gråbo-Mjörn som ny vattentäkt 

 Göta älv projektet (barriäreffekter) 

 EU-projekt (VISK & DiPol) 

 

Nu arbetar GR intensivt med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för de 13 

medlemskommunerna. Arbetet bedrivs främst av en arbetsgrupp där GR, några av kommunerna 

samt en konsult ingår. En Referensgrupp finns också med representanter bl a från samtliga 

kommuner, SGI, CTH, GÄVVF & SMHI. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

VA-utbyggnad i Kungälvs kommun och dess arbetsprocess.  

Carina Johansson, Samhällsbyggnadschef i Kungälvs kommun 

 

Då det i Kungälvs kommun är ett stort bebyggelsetryck och omvandlingen från fritidshus till 

permanentboende är omfattande har man arbetat fram rapporten #VA i Kustzon” som ett 

strategiskt planerings dokument. 

 

Övergripande målsättningar med ”VA i Kustzon” 

 Kustzonen skall vara ett område för boende, rekreation och turism. 

 Miljöpåverkande utsläpp från bristfälliga avlopp i kustzonen skall snarast och i samråd 

 med medborgarna åtgärdas. Bästa hållbara helhetslösningen för miljön skall eftersträvas. 

 VA i kustzon innebär att kustzonen kan utvecklas. Utvecklingen skall ske med stor hänsyn 

till natur- och kulturvärden, rekreation, allemansrätt, strandskydd samt landskap. 

 Utvecklingen kan innebära nyexploatering i de sex utpekade områden. Syftet med 
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exploatering är ökat permanentboende, blandade boendeformer eftersträvas och samarbete 

med lokal bostadsförmedling skall ske. 

 Kustzonen skall vara en del i kommunens strategi för en ökad befolkningstillväxt vilket 

också skall leda till att kommunens bostadskö långsiktigt minskas. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-07 att godkänna rapporten ”VA i Kustzon” samt att 

påbörja arbetet med at utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar till sex utpekade 

”A-områden”. A-områdena är Aröd, Ödsmålsmosse/Rörtången, Tjuvkil, Instön, Marstrand och 

Kovikshamn.  

 

För att nå samtliga A-områden kommer utbyggnad att ske via ett sydligt och ett nordligt stråk – 

det sydliga stråket går från Ytterby till Kärna för att sedan koppla in Kovikshamn med omnejd 

och Tjuvkil. Det nordliga till Kode för att koppla in Aröd samt Ödsmålsmosse/Rörtången. 

 

 Ledningen Ytterby-Kärna är i drift. Cirka 150 fastigheter kommer att ansluta sig längs 

sträckan.  

 Utbyggnad Kärna-Västerhöjden pågår och avslutas i maj. Detta görs för nya bostäder som 

kommer att byggas på Västerhöjden, men även andra befintliga fastigheter kommer att 

anslutas.  

 Tillståndsansökan - Kode ARV (avloppsreningsverk) måste byggas ut. Reningsverket måste 

byggas ut innan Aröd, Ödsmåls mosse och Rörtången kan anslutas.  

 Projektering pågår sträckan Västerhöjden - Tjuvkil. Beräknad byggstart september-oktober, 

byggtid cirka ett år. Något utbyggt lokalt VA-nät i Tjuvkil finns inte.  

 Koön-Instön – byggstarten har flyttats fram ett år.  

 Det pågår en strategisk utredning om vattenförsörjningen av hela kommunen.  

 Förstudie för utbyggnad av vattenproduktionen i Dösebacka. Konsekvensen av den planerade 

befolkningstillväxten och att allt fler befintliga områden ansluter blir att vattenproduktionen i 

kommunens vattenverk måste öka. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Historik kring och avveckling av verksamheten vid Holmen Paper i Vargön.  

Lars Winter, Holmen Paper AB 

 

  
 



GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND 
 

11 

  
 

  

  
_____________________________________________________________________________ 

 

Göteborg dag som ovan 

 

 

Monica Dahlberg 

 

Justeras 

 

 

Cecilia Dalman Eek   Leif Mowitz    Kaj Johansson 


