Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund

Protokoll Höstmöte 2006
Plats och tid:

Kungsbacka kommun, Stadshuset, Kungsbacka rummet den 9 november
kl. 09.00-10.15

Beslutande:

Georg Westergren, Kungsbacka kommun, ordförande
Kaj Johansson, Mölndals kommun, vice ordförande
Thomas Helin, Göteborg-Landvetter flygplats
Mona Friberg, Marks kommun
Bo Hjerpe, A-hus/Annebergssågen

Övriga deltagare:

Sandra Falkäng, Kungsbacka kommun, Miljö & Hälsoskydd, sekreterare
Knut Fredriksson, Knut Fredriksson Miljökonsult HB
Göran Tobiasson, Härryda kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret
Daniel Helsing, Kungsbacka kommun, Miljö & Hälsoskydd
Lennart Ahlmén, Kungsbacka kommun, Miljö & Hälsoskydd
Lars Bruno Johansson, Kungsbackaåns Fiskevårdsområdesförening
Lars-Eric Jevås, Mölndals kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret
Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten
Lars Stibe, Länsstyrelsen Halland
Göte Nilsson, Marks kommun
Ingela Danielsson, Marks kommun
Maria Samuelsson, Kungsbacka kommun, Teknik
Marianne Persson, Kungsbacka kommun, Teknik

§1
Mötets öppnande
Förbundsordförande, Georg Westergren, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Val av justeringsman
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bo Hjerpe.
§3
Val av mötesordförande
Mötet utser Georg Westergren som ordförande till mötet.
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§4
Val av sekreterare för mötet
Mötet utser Sandra Falkäng som sekreterare till mötet.
§5
Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns med följande förändringar, Nytt om vattenråd flyttas till efter
Information/diskussion om provtagningsprogrammet och förslag på årsavgift flyttas till efter
Nytt om vattenråd.
§6
Ekonomisk rapport.
Sandra Falkäng föredrar det ekonomiska läget. Alla årets fakturor har ännu ej inkommit.
§7
Information/diskussion om provtagningsprogrammet
 Information angående förhöjda näringsämnen i Kungsbackaån. Knut Fredriksson
föredrar ärendet. Trenden visar på förhöjda näringsämnen i ån. En förklaring kan vara
det höga vattenflödet/vattenståndet och därmed påföljande urlakning av
jordbruksområde. Mötet föreslår att fortsätta att följa halterna för att se om detta är en
såkallad flödeseffekt. Informationen noteras till protokollet


Vattenundersökning vid Landvetter Flygplats. Thomas Helin föredrar ärendet. Mycket
höga TOC halter uppmättes under december 2005. Visst utslag på kalium då det är en
beståndsdel i halkbekämpningsmedel. Zink och kadmium halterna är höga ibland,
speciellt höga är halterna på sommaren men inget mönster kan skönjas. Koppar
halterna sticker ut, finns i bromsbelägg. Natriumhalterna är mycket höga på vintern
vilket kan förklaras med vägsaltet. Kvicksilverhalten följer samma mönster som BOD
och COD. Provtagningsprogrammet kommer att fortsätta med tillägg av glykol och
formiat däremot kommer kvicksilver och PAH att tas bort. Informationen noteras till
protokollet.
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§8
Nytt om Vattenråd
Hans Oscarsson föredrar ärendet. I dagsläget börjar det att bildas Vattenråd runt om i Sverige.
I 99 % av fallen är det Vattenvårdsförbund som ombildas till Vattenråd. Vattenrådet är tänkt
att spegla intressenterna i avrinningsområdena. Detta innebär att om Vattenvårdsförbundet
ombildas till Vattenråd får förbunden arbeta mer aktivt att få in nya medlemmar, t.ex. LRF.
5 fördelar med Vattenråd
• Möjligheter att påverka innan beslut tas
• Helhetsperspektiv på vattenresurser
• Aktörer och myndigheter lär av varandra
• Lokal förankring
• Rätt åtgärd på rätt plats
En nackdel kan vara ökade administrativt arbete för Vattenvårdsförbunden. Den ökade
administrationen kommer att kräva extra resurser och i ett uppstartsskede kan Länsstyrelsen
bidra antingen med kompetens men också med en mindre summa pengar. Informationen
noteras till protokollet.
§9
Förslag på årsavgift 2007.
Förslaget är att höja med 1000 kronor för Kungsbacka kommun, Mölndals kommun samt för
Göteborg-Landvetter Flygplats. För övriga föreslås en höjning med 500 kronor. Detta innebär
en total intäktsökning med 6 000 kronor.
Förbundsstyrelsen beslutar
att höja medlemsavgifterna med 1 000 kronor för Kungsbacka kommun,
Mölndals kommun samt för Göteborg-Landvetter Flygplats. För övriga höjs
medlemsavgiften med 500 kronor.
§ 10
Förslag till budget 2007.
Förändringen i den innan mötet utskickade budgeten blir att den totala intäkten för förbundet,
med ökningen av medlemsavgifterna, blir 96 000 kronor.
Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna budgeten för 2007. Budgeten bifogas protokollet.
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§ 11
Redogörelse av elfiske/fiske
Daniel Helsing föredrar ärendet. I Lindomeån visade elfisket i en punkt på en kraftig nedgång
av lax, detta kan bland annat bero på att man fiskat av ett mindre område.
Lars Bruno Johansson redovisade hur fisket har varit under året. Det har varit en dålig vår och
sommar. Laxfisket kom igång mycket sent. Senare halvan av september började laxfisket
bättra sig. Abborrfisket var bra i början av oktober. Informationen noteras till protokollet.
§9
Övriga frågor.
Daniel Helsing informerar om att man nu hittat en lösning på att få en fiskväg förbi
Alaforskvarn.
Sandra Falkäng har återgått som sekreterare och därmed beslutar
Förbundsstyrelsen
att Sandra Falkäng har attesträtten.
§ 10
Mötets avslutande.
Nästa möte är årsmötet den 8 maj 2007 på Göteborg-Landvetter Flygplats.
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Georg Westergren
Ordförande

Sandra Falkäng
Sekreterare

Bo Hjerpe
Justerare

