
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

 

PROTOKOLL 

fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:  Fredagen den 26 september 2014, kl. 13:00 

Plats:  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),  

  Gårdavägen 2 i Göteborg (Rum: Hållö - 260)  

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter 

Ann-Christine Andersson, ordf.  Göteborgs Stad 

Evalotta Stolt, v. ordf.   Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB 

Tomas Nilsson   Göteborgs Stad 

Leif Mowitz    GKN Aerospace Sweden AB 

Marie Andersson   AstraZeneca AB 

Christian Forsäng   Ale kommun 

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 

 

Övriga 

Martin Hassellöv   Göteborgs universitet 

Sandra Brantebäck   Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten 

 

§ 1. Godkännande av föredragningslista 

Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.  

§ 2. Val av justerare 

Till justerare valdes Claes Wångsell. 

§ 3. Martin Hassellöv från Göteborgs universitet kommer för att diskutera ev. 

provtagning an mikroplast i Göta älv, källor och provtagningsmetodik 

Martin beskrev problematiken med att plast sprider sig och bryts ner i miljön. Större 

plastbitar ger bl a problem genom nedskräpning, att djur kan fastna i dem samt att de kan 

sväljas och fastna i djurens magar. Små partiklar i nano-/mikrostorlek, som bl a bildas då 
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större bitar bryts ner av UV-ljus, drar till sig miljögifter (om de är hydrofoba) samt kan 

”vandra” in i vävnader hos organismer. 

Det skulle vara intressant att ta reda på hur mycket som transporteras i Göta älv och vidare 

ut i havet. Detta kan göras genom att man trålar i älven och samlar in plastpartiklar.  

Ann-Christine föreslog att vattenvårdsförbundet har detta som ett tema för föreläsningarna 

vid nästa årsmöte. Ev kan detta göras i samarbetet med Bohuskustens vattenvårdsförbund. 

Martins presentation översändes till styrelsen så fort Monica får tillgång till den. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 4. Information och diskussion med Sandra Brantebäck (Vattenvårdsdirektör på 

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt) om 

vattenvårdsförbundets roll kopplat till vattendirektivet och hur Länsstyrelsen 

och Vattenmyndigheten arbetar inom Göta älvs ARO samt vad de ser för behov 

av åtgärder 

Sandra informerade om att Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat 

Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till 

åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för 

Västerhavets vattendistrikt. Detta material går ut på samråd under perioden mellan den 1 

november 2014 till den 30 april 2015. 

Miljödepartementet har gett Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att utreda hur 

verksamhetsutövares recipientkontroll kan samordnas med den regionala och nationella 

miljöövervakningen. Man ska också se över möjligheten att ansluta jord- och skogsbruket 

till recipientkontrollen. Uppdraget ska redovisas senast den 31mars 2015. På Länsstyrelsen 

vill man ha en tydlighet i kravställningen på verksamhetsutövare med utsläpp och att 

kontrollkraven är kopplade till vad som släpps ut. ”Vad ska mätas?” 

Områden som Vattenmyndigheten anser viktiga att åtgärda är: Fysisk påverkan, Miljögifter 

och Övergödning (havet). Länsstyrelsen får årligen en pott med pengar från HaV från vilken 

man kan söka medel till åtgärder och kunskapsuppbyggnad, t ex kalkning, vattenförvaltning, 

LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt), fiskevård, hotade arter. Vattenråden kan också söka 

pengar för sin verksamhet. Om man går in i ett EU-projekt med vattenvårdsfokus kan HaV 

gå in med medel. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 
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§ 5. Meddelanden 

 Vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen är nu antagen av GR:s styrelse. Den 

kommer att skickar ut till kommunerna i Göteborgsregionen med rekommendation om 

antagande.  

 Monica har fått information från Sportfiskarna om att man sett lax som passerat det nya 

omlöpet vid Hedefors. Man har också sett laxyngel. 

 På uppdrag av Lerums kommun har sträckan Aspen-Hedefors karterats av Sportfiskarna. 

Kommunen vill bland annat veta var lekplatser för fisk finns. Undersökningen ska 

resultera i en dokumentation av åtgärdsbehovet och åtgärdsförslag ska tas fram 

 Monica informerade om att hon kommer att åka på Riksmötet för vattenorganisationer 

som hålls i Lund den 22-23 september.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 6. Information från vattenråden inom Göta älvs ARO 

Vattenråden inom Göta älvs ARO (Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd och 

Mölndalsåns vattenråd) kommer den 20 november gemensamt att hålla ett seminarium 

kring vattenförvaltningen med fokus på åtgärder och miljökvalitetsnormer (MKN) lokalt 

inom Göta älvs ARO. 

Inom Säveåns vattenråd pågår ett projekt där man under 2015 ska ta fram informationsskyltar 

kring vattenfrågor och vattenrådet som ska placeras på lämpliga platser längs ån där människor 

vistas. För delfinansiering (50 %) av skyltarna kommer man att söka LONA-bidrag från 

Länsstyrelsen. Kommunerna längs ån samt Mjörns och Antens FVO går in med resterande 

medel. 

Mölndalsåns vattenråd fortsätter med att ta fram en prioriteringslista av de åtgärden man 

anser är viktigas att genomföra för att Mölndalsån skall uppnå god status. Kopplat till 

denna skall en handlingsplan för vattenrådet tas fram.  

För samtliga vattenråd kommer det mellan den 1 november och 30 april pågå ett intensivt 

arbete med att sätta sig in i och svara på Vattenmyndighetens samråd (se §4 ovan) 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 
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§ 7. Statusrapport om älvövervakningssystemet och det prioriterade behovet av 

uppgradering. 

Claes informerade om statusen på älvövervakningssystemet. Det är nu gammalt, ca 15 år, 

och i de tre översta mätstationerna finns stora problem med att få det att fungera. Man har 

varit tvungen att flytta över PLCn från Älvabo till Garn och i Skräcklan och Gäddebäck 

saknas fungerande dator. Kretslopp och vatten i Göteborg som äger två av stationerna och 

har tillsyn över de fem som ägs av vattenvårdsförbundet utreder nu vilket som skulle vara 

den bästa lösningen för ett nytt älvövervakningssystem. Då det informerats om detta redan 

då problemen började uppstå har pengar avsatts i vattenvårdsförbundets budget för inköp av 

nytt system. Claes informerar styrelsen fortlöpande om utredningen.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 8. Ny elservis behövs vid mätstationen i Älvabo 

Elförsörjningen till mätstationen i Älvabo ligger nere sedan elkabeln från Villa Älvabo till 

mätstationen gått av. Det har utretts vilket som skulle vara det bästa sättet att lösa detta och 

det har då visat sig att det bästa vore att dra en ny elservis direkt till stationen. En 

offertförfrågan har skickats till Vattenfall AB som har ansvar för elnätet på platsen och de 

har inkommit med en offert på ny elanslutning. Till det tillkommer arbete för 

nerschaktning av kabelskyddsrör innanför fastighetsgränsen. Kretslopp och vatten i 

Göteborg bistår med behörig elinstallatör.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse;  

att anta offerten från Vattenfall AB på 22 100 kr; samt 

att godkänna de tillkommande kostnaderna som uppkommer på fastigheten enligt ovan. 

 

§ 9. Diskussion med anledning av att några medlemmar signalerar att de kommer 

att gå ur förbundet – används förbundets resurser på rätt sätt och hur skall vi 

få medlemmarna att uppleva nytta med medlemskapet? 

Några av förbundets medlemmar, bl a Ragn-Sells i Heljestorp, har uttryckt ogillande över att 

de vid antagande av de nya kontrollavgifterna fick höjd avgift. Ragn-Sells har pga detta 

meddelat att man önskar utträde ur förbundet. Diskuterades hur vi från förbundets sida skall 

bemöta detta.  

 

Arbetsutskottet (Au) får i uppdrag att träffa Ragn-Sells för att beskriva fördelen med att vara 

med i förbundet och ett höra efter med dem vad de ser att förbundet skall mäta för att det 

skall vara till nytta för dem. 

 

Au (Evalotta, Claes och Monica) träffade Ragn-Sells den 14 oktober på deras anläggning 

och diskuterade ingående hur deras verksamhet ser ut. Det framkom då att de nu inte 

överstiger gränsvärdet för rapporteringskrav av emissionsdeklaration till Naturvårdsverket. 
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De skulle då hamna i en lägre klass med andelstal 2 istället för 4 som gällde när vi inför 

beslutet beräknade kontrollavgiften utifrån 2012 års uppgifter i emissionsdatabasen. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att ge Arbetsutskottet i uppdrag att träffa Ragn-Sells. 

 

§ 10. Förslag till limnologisk undersökning i Östra Nedsjön (ev också V Nedsjön) 

sommaren/hösten 2015. 

Förslaget till Limnologisk undersökning i Östra Nedsjön var utsänt med kallelsen och anses 

därmed föredraget. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att uppdra åt Program- och utvärderingsgruppen att ta fram en anbudsförfrågan i enlighet  

     med förslaget och skicka ut denna under hösten. 

 

§ 11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

§ 12. Nästa möte 

Fredagen den 5 december kl. 13:00 på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), 

Gårdavägen 2 i Göteborg 

 

Göteborg dag som ovan 

Monica Dahlberg 

Justeras 

Ann-Christine Andersson     Claes Wångsell 

ordf. 


