Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund

Protokoll Årsmöte 2007
Plats och tid:

Göteborg/Landvetter flygplats, Aerochef huset,
den 8 maj kl. 09.00- 12.00

Beslutande:

George Westergren, Kungsbacka kommun, ordförande
Kaj Johansson, Mölndals kommun, vice ordförande
Thomas Helin, Göteborg/Landvetter flygplats
Mona Friberg, Marks kommun
Evalotta Liljenzin, Härryda kommun

Övriga deltagare:

Ingemar Lundberg, Kungsbacka kommun
Joanna Friberg, GR
Lars Wilke, Härryda kommun, Miljö & Hälsoskydd
Göran Tobiasson, Härryda kommun, Miljö & Hälsoskydd
Lars Stibe, Länsstyrelsen Halland
Leif-Henric Andersson, Mölndals stad, Gatukontoret, Parkavd.
Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet
Pär Olsson, LRF
Jan Hermansson, Härryda kommun
Ingemar Skarin, Ingsjöarnas och Oxjöns Fiskevårdsområdesförening
Stefan Bydén, Melica
Siv Johnson, Kungsbacka kommun, Teknik
Daniel Helsing, Kungsbacka kommun, Miljö & Hälsoskydd
Knut Fredriksson, Knut Fredriksson Miljökonsult HB
Sandra Brantebäck,Kungsbacka kommun,Miljö & hälsoskydd,sekreterare

§1
Mötets öppnande
Förbundsordförande George Westergren förklarar mötet öppnat.
§2
Thomas Helin hälsar välkommen till Göteborg/Landvetter flygplats
Thomas Helin hälsar välkommen till Göteborg-Landvetter flygplats och berättar därefter om
företaget.
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§3
Val av justeringsman
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Eva-Lotta Liljenzin.
§4
Val av mötesordförande
Mötet utser George Westergren som ordförande till mötet.
§5
Val av sekreterare för mötet
Mötet utser Sandra Brantebäck som sekreterare till mötet.
§6
Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns med följande förändringar, § 8 och § 9 flyttas till efter § 15
samt att § 9 delas upp på två paragrafer. Under § 7 görs ett tillägg med § 7 a) Genomgång av
verksamhetsberättelse samt under § 18 görs ett tillägg § 18 a) Övriga frågor.
§7
a) Genomgång av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen är utskickad med kallelsen.
Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
b) Val av verkställande utskott för kommande mandatperiod
Förbundsstyrelsen beslutar
att utse följande personer till verkställande utskottet för kommande
mandatperiod.
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Sekreterare
Biträdande sekreterare

George Westergren, Kungsbacka kommun
Kaj Johansson, Mölndals stad
Thomas Helin, Göteborg-Landvetter Flygplats
Sandra Brantebäck, Kungsbacka kommun
Knut Fredriksson, Knut Fredriksson Miljökonsult HB

§8
Bokslut 2006
Sekreteraren föredrar bokslutet för 2006. Resultatet för året visar på ett underskott på
29 825,09 kronor. Förbundets tillgångar vid årsskiftet uppgick till 106 434,75 kronor.
Förbundsstyrelsen beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2006 och lägga redovisningen
till handlingarna.
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§9
Revisionsberättelse
Sekreteraren sammanfattar revisionsberättelsen.
Förbundsstyrelsen beslutar
att lägga revisionsberättelsen till handlingar.
§ 10
Ansvarsfrihet för verkställande utskottet
Förbundsstyrelsen beslutar
att bevilja verkställande utskottet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
§ 11
Ekonomisk rapport
Sekreteraren redovisar den ekonomiska rapporten per den 7 maj 2007. Medlemsavgifterna har
skickats ut och uppgår till 88 000 kronor. Laxforsen har begärt utträde ur förbundet och
därmed är intäkterna lägre än beräknat. Förbundet har sökt och även fått bidrag från
Vattenmyndigheten för Västerhavet på 40 000 kronor, för 2007 som stöd för bildande av
vattenråd och för den ökade förankringsprocess som är förknippat med detta.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna den ekonomiska rapporten till protokollet.
§ 12
Vattendragskontrollen
Stefan Bydén från Melica redovisar vattendragskontrollen för 2006. Rapporten delades ut på
årsmötet. Nytt för 2006 är att ytterligare 3 provtagningspunkter införlivats i
vattendragskontrollen, dvs. Hallabäcken P15, Söderå P16 samt Sagsjöbäcken P17. Vad gäller
vattenföringen så har den ökat med 50 % jämfört med 2005 och ligger högst av alla år i
mätserien som startade 1984. Kvävekoncentrationen har, som medelvärde under året ökat på
alla stationer utom i P13.1. Fosforkoncentrationerna har, som medelvärde under året minskat
eller varit konstant i samtliga ”gamla” mätpunkter utom i P3 där man kan se en trend av
ökande koncentrationer. De nya mätpunkterna har dock höga fosforkoncentrationer där P16
har extremt höga halter. I avrinningsområdet för mätpunkten P16 finns nybyggnation vid
Tölö, bostäder vid Fors, en golfbana på 67 ha och jordbruksmark på 128 ha.
Avrinningsområdet för P16 är totalt 544 ha. Vad gäller fisket så ser elfisket ganska bra ut.
Förbundsstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna och för kännedom översända
rapporten till berörda kommunstyrelser
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§ 13
Förändringar i vattendragkontrollen
Diskussioner om bottenfaunaundersökningar fördes på mötet. Hans Oscarsson påpekade att
det var dags att göra bottenfaunaundersökningar igen. Kostnaden för denna undersökning
uppskattas till 30 000 kronor. Denna kostnad finns dock ej inlagd i budgeten för 2007.
Förbundsstyrelsen beslutar
att notera informationen i protokollet och att verkställande utskottet arbetar
vidare med frågan.
§ 14
Kartläggning och analys enligt vattendirektivet, ett exempel
Hans Oscarsson redovisade hur ett vattenråd kan startas och sedan arbetar vidare och tog som
exempel Viskans vattenråd.
Förbundsstyrelsen beslutar
att notera informationen i protokollet
§ 15
Bildande av vattenråd
Knut Fredriksson föredrar ärendet. Sedan 2004 gäller Vattenförvaltningsförordningen, som
reglerar ansvaret för förvaltningen av vattenkvaliteten i bl a Kungsbackaåns vattensystem.
Ansvarig statlig förvaltningsmyndighet är vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.
Förordningen föreskriver samverkan med kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och
enskilda, som berörs av myndighetens beslut om bl a kvalitetskrav, förvaltningsplaner och
åtgärdsprogram. För att kanalisera samverkan med berörda aktörer kan vattenråd bildas.
Underlag för överväganden att utöka förbundets verksamhet att tillika fungera som vattenråd
har med kallelsen till sammanträdet utsänts till förbundsstyrelsens ledamöter.
Förbundets verkställande utskott förordar efter samråd med vattenmyndigheten, att förbundet
påtar sig uppgiften att fungera som vattenråd.
Efter avslutad överläggning beslutar förbundsstyrelsen enhälligt
att inom förbundets ram påta sig uppgiften att bilda och fungera som vattenråd.
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§ 16
Antagande av nya förbundsstadgar
Knut Fredriksson föredrar ärendet. Sedan förbundsstyrelsen beslutat att bilda vattenråd,
aktualiseras nya förbundsstadgar, som bör revideras och anpassas till de nya förutsättningar
som råder, sedan verksamheten utökats att omfatta även funktionen som vattenråd.
Verkställande utskottet har utarbetat förslag till nya stadgar, som med kallelsen till
sammanträdet utsänts till förbundets styrelseledamöter.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anta verkställande utskottets förslag till nya stadgar för Kungsbackaåns
Vattenråd tillika Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund. Stadgarna bifogas
protokollet.
§ 17
Kalkningsinsatser 2006
Joanna Friberg föredrar ärendet. Under 2006 spreds 602 ton kalk med helikopter och 964 ton
kalk med båt. Finnsjön kalkas varje år för att få en jämnare vattenkvalitet. Forsvatten kalkades
inte på grund av problem med iläggningsplats. Slurryspridning i V Kåsjön samt i Örtjärn
fungerade bra. Om intresse finns att vara med vid kalkning så kontakta sekreteraren.
Förbundsstyrelsen beslutar
att notera informationen i protokollet
§ 18
Vattenutredningar vid Göteborg-Landvetter flygplats
Thomas Helin föredrar ärendet. Vid undersökningarna så tittar man speciellt på TOC (totalt
organiskt kol) i dag- och ytvatten. Det görs även undersökningar på vissa metaller såsom
kadmium (Cd) och koppar (Cu). Det kan konstateras att det finns en påverkan på vattenmiljön
som troligtvis härrör från glykol samt från metaller. Flygplatsen kommer därmed att få
ytterligare utredningsvillkor på glykol. För att hålla ned metallhalter i spillvatten görs också
utredningar att separera vattenflöden inom flygplasen, man tittar även på en eventuell
metallrening av spillvattnet.
Förbundsstyrelsen beslutar
att notera informationen i protokollet
§ 19
Nästa möte
Förbundsstyrelsen beslutar
att höstmötet kommer att hållas den 21 november 2007 hos Marks kommun
samt att årsmötet 2008 kommer att hållas den 21 maj 2008 på Annebergssågen.
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§ 20
a) Övríga frågor
 Med tanke på de översvämningar som var förra året vad gör förbundet?
Verkställande utskottet har skrivit till Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun och erbjudit
hjälp i de diskussioner som pågår för att mildra effekterna av eventuella framtida
översvämningar.
 Vad händer med Laxtrappan vid Alafors kvarn?
Frågan ställdes till Länsstyrelsen i Halland som inkom med följande svar.
Scandiakonsult i Halmstad (Patrik Nilsson) har tagit fram ritningar som godkänts av
kvarnägaren. Patrik har också tillsammans med Ingvar Flink Byggkonsult tagit fram
administrativa föreskrifter och underlag för upphandling. Dessa ska de stämma av med ägaren
vid ett möte inom kort. Därefter kommer arbetet att handlas upp och förhoppningsvis kan
fiskvägen vara klar i höst.
b) Mötets avslutande.
Ordförande tackar för gästfriheten och tillhandahållande av lokaler och förklarar mötet
avslutat.

George Westergren
Ordförande

Sandra Brantebäck
Sekreterare

Evalotta Liljenzin
Justerare

