Kungsbacka Vattenvårdsförbund 20 år
Liten historisk återblick
Det första stapplande steget till bildandet av förbundet togs av länsstyrelsen i dåvarande Göteborgs och Bohus län den 31 mars 1983. Då skickade nämligen länsstyrelsen ut en kallelse till
de fyra kommuner och Luftfartsverket och några privata företag såsom Aug. Werner och
Ewos AB, vilka berörs av Kungsbackaåns vattensystem. Mötet skulle äga rum den 26 maj.
Denna dag samlades 16 personer till överläggning hos länsstyrelsen med byrådirektörerna Per
Olsen och Johan Söderström i spetsen. Den minnesgode kommer säker ihåg, att Aug. Werners
textilfärgeri i Lindome representerades av Anders Norrman och Ewos och Laxforsens fiskodling av Dan Johansson och Luftfartsverket av Jan Westerberg och Reimond Andersson.
Vid mötet fick vi klart för oss att det var fråga om bildande av ett vattenvårdsförbund inte ett
vattenförbund. Skillnaden är att vattenförbunden reglerar rensningsföretag, vattenregleringar
och liknande och dess bildande kan vara tvingande. Vattenvårdsförbunden bildas emellertid
på frivillig väg. Länsstyrelsens argument för att starta ett vattenvårdsförbund var, att LFV och
Aug. Werner båda skulle få nya kontrollprogram, som huvudsakligen skulle inriktas på utsläppskontroll, varför den egentliga recipientkontrollen, måste överföras till annan part. Vidare anförde Per Olsen, att totalt 3,2 milj. kronor skulle komma att satsas med syfte bl.a. att få
tillbaka fisk i vattensystemet.
Man presenterade ett exempel på stadgar från Arbogaåns vattenvårdsförbund. Curt Janding,
dåvarande kommunalråd i Härryda kommun och engagerad i Göta Älvs vattenvårdsförbund,
ansåg att stadgeförslaget måste förenklas, och att eventuellt förbund måste stå helt fritt från
länsstyrelsen. Andra frågor som diskuterades under detta möte var, hur avgifterna skulle fördelas och om lantbrukarna och dikningsföretagen skulle vara med i ett ev. förbund. Man
tycktes ense om, att kalkningsverksamheten skulle ligga utanför verksamheten.
Per Olsen presenterade ett förslag till provtagningsprogram omfattande 14 undersökningsstationer. Han utlovade, att länsstyrelsen skulle svara för utvärdering av analysresultatet efter
första verksamhetsåret.
Mölndal biträdde förslaget om förbundsbildning – Kungsbacka och LFV var tveksamma. Härryda intog en mellanställning och menade, att organisationen borde ses över, och att administrationen skulle vara billig. En annan fråga var vem, som skulle kunna tänkas åta sig huvudmannaskapet
Mötet slutade med att en arbetsgrupp bildades för att i september 1983 presentera förslag till
kommunernas och företagens samverkansformer. De, som skulle göra jobbet var
• Curt Janding, Härryda, sammankallande
• Per Olsén, länsstyrelsen, sekreterare
• Göran Sammeli, Mölndal, dåvarande miljö- och hälsoskyddschef
• Jan Westerberg, LFV, miljösamordnare vid flygplatsen
De fyra herrarna svettades över sommaren och en bit in på hösten, och den 17 november 1983
kallades till nytt möte i Härryda. Då lades förslag till budget, stadgar och kontrollprogram
fram, och efter avslutad diskussion ställdes frågan om bildande av ett vattenvårdsförbund.
Frågan besvarades med ”ja”, och den första styrelsen utsågs. Som ordförande valdes Curt

Janding, vice ordf. Melker Strand, då kommunalråd i Mölndal, sekreterare och kassör Göran
Sammeli i Mölndal och för LFV Reimond Andersson. Mölndals utsågs att sköta det administrativa arbetet och kommunrevisionen i Mölndal ombads ombesörja revisionen. Avgifterna
blev blygsamma för kommunerna och LFV 8 200:-/år de första två åren, därefter de följande
tre åren, alltså t o m 1988, 9 000 kr/år.
De första proverna i vattensystemet togs i förbundets regi ut den 7 februari 1984.
Curt Janding satt som ordförande i förbundet de första 10 åren, d v s fram till vårmötet 1994,
då nuvarande ordföranden George Westergren övertog uppdraget. Samtidigt avgick Göran
Sammeli som sekreterare och undertecknad tillträdde. Huvudmannaskapet följde med till
Kungsbacka, vars ekonomiavdelning allt sedan dess har hand haft om den ekonomiska redovisningen. I november 1998 gick sekreterarskapet över till Bertil Wahlstrand och från januari
2004 är Sandra Falkäng sekreterare.
Genom åren har ett flertal intressanta ärenden remitterats till förbundet för yttrande. Några av
dem år miljöprövning för Annebergssågen, Laxforsens fiskodling, Göteborg-Landvetter Flygplats och Hällesåkers avloppsreningsverk. Andra ärenden är fredningsområde i Kungsbackafjorden och åtgärder i samband med skredrisk i Lindome.
Förbundet har skrivit till regeringen angående anslagen för kalkningsverksamheten, yttrat sig
över miljöövervakningsutredningen och den nationella planen för kalkning av sjöar och
vattendrag.
Förbundet har kunnat glädja sig gott samarbete med länsstyrelserna - inte minst Hans Oscarsson - fiskevårdsområdesföreningarna i Ingsjöarna och Kungsbacka, Sportfiskarna, fiskerikonsulenterna i Hallands och Västra Götalands län (eldsjälarna Sune Sander, Brodde Almer och
nu på senare tid Peter Norell), Fiskeristyrelsen (Rolf Johansson) och Regionförbundet och
dess kalkningshandläggare.
Nya spännande uppgifter ligger sannolikt framför förbundet i och med den nya vattenmyndighetens entré på scenen. Vi ser med tillförsikt fram mot nästa tjugoårsperiod.
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