Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund
och Vattenråd
Protokoll, fört vid ordinarie höstmöte
med styrelsen för Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund/Vattenråd, fredagen
den 21 november 2008 kl. 09.00 –
13.10 i Kommunhuset, Härryda
kommun, Mölnlycke.
Närvarande: Beslutande:
George Westergren, Kungsbacka kommun, förbundsordförande
Kaj Johansson, Mölndals Stad, vice förbundsordförande (beslutande
vid behandling av ärenden fr o m § 16)
Mona Friberg, Marks kommun
Thomas Helin, Luftfartsverket
Evalotta Liljenzin, Härryda kommun
Lennart Persson, Mölndals Stad (beslutande vid behandling ärenden t
o m § 15)
Övriga:
Leif-Henrik Andersson, Gatukontoret, Mölndals Stad
Göran Bengtsson, länsöverdirektör, Länsstyrelsen, Västra Götaland
(§§ 1 – 8)
Charlotte M Bourghardt, Förvaltningen för Teknik, Kungsbacka
kommun
Knut Fredriksson, förbundssekreterare
Anders Gustafsson, Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka
kommun
Curt Janding, f d förbundsordförande, Härryda
Owe Linder, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Marks kommun
Ingemar Lundberg, Kungsbacka kommun
Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland
§1
Mötets öppnande
Förbundsordföranden George Westergren hälsar välkommen till välkommen till förbundets ordinarie höstmöte och vänder sig särskilt till länsöverdirektör Göran Bengtsson och förre förbundsordföranden Curt Janding, som gästar förbundet med anledning av dess 25-årsjbileum.

§2
Val av mötesordförande
Att som ordförande leda förhandlingarna väljs George Westergren.
§3
Val av mötessekreterare
Att föra protokoll över dagens förhandlingar väljs Knut Fredriksson.
§4
Val av justeringsmän
Att jämte ordföranden justera mötets protokoll väljs Lennart Persson (§§ 1 - 15) och
Kaj Johansson (§§ 16 – 21).
§5
Högtidstal med anledning av förbundets 25-årsjubileum
Länsöverdirektör Göran Bengtsson ger med anledning av förbundets 25-årsjubileum
en tillbakablick på de senaste 60 årens vattenvårdsarbete i Sverige. Han erinrar bl a
om situationen på 1950-talet, då situationen i Göra Älv var att likna vid en stor avloppsrecipient, och då Sverige ännu inte kommit igång med något egentligt vattenvårdande arbete. Vatten ansågs då vara en självklar tillgång, som vi var ovarsamma
med, trots att vatten är den viktigaste faktorn för samhällsfunktionen. Såväl människor och övriga levande organismer som företag är helt beroende av vatten. Under
1920- och 1930-talen användes inte så mycket vatten, och samhället hade allmänt
den åsikten, att vattentillgången var oändlig. Under 1960-talet växte emellertid medvetande om behov av vattenvård och uppstädningen började. Göta Älvs Vattenvårdsförbund tillkom och så småningom på 1970-talet började vattenföroreningarna i landet minska. Vid denna tid var bl a Kungsbackafjorden i god balans. Därefter slog sig
samhället litet till ro, och man började koncentrera sig på luftföroreningar, men sedan
några år är kunskapen om sambanden mellan mark, luft och vatten större, och EU:s
ramdirektiv om vatten ger tydliga signaler om, att vattenfrågorna skall lyftas fram genom ett regelverk, som alla medlemsländer skall tillämpa. I det vattenvårdsarbete,
som nu bedrivs, är emellertid frivillighet och eget engagemang långt bättre än tvingande lagstiftning. Sveriges nya organisation för vattenförvaltning har börjat fungera
och Västerhavets vattendistrikt med dess Vattenmyndighet har trätt i funktion.
Vattendelegationerna i landet har börjat arbeta, och bildandet av vattenråd är en
viktig del av samverkansarbetet. Alla vattenförekomster i Sverige skall kartläggas för
att utröna var problemen finns, och vilka de är. Detta arbete går nu in i en fas, som
skall klarlägga de största behoven av åtgärder och ge svar på frågor som t ex vattenregleringarnas effekter, enskilda avlopps och de kommunala avloppsreningsverkens
föroreningspåverkan och försurningssituationen. Detta arbete skall resultera i en åtgärdskatalog, som under 2009 skall remissbehandlas av bl a vattenråden för att så
småningom resultera i en fastlagd åtgärdsplan. Tydlighet i vattenvårdsarbetet är viktigt, när det gäller målen, som måste vara övergripande, och klart skall beskriva vad
vi vill uppnå. Vattenvårdsförbunden och vattenråden har ett viktigt och betydelsefullt
arbete framför sig i minst 25 år till. Han önskar förbundet lycka till i detta arbete.

I anslutning till Göran Bengtsson anförande tar Lennart Persson upp vikten av
samordning mellan statliga myndigheter.
Ordföranden tackar Göran Bengtsson för hans anförande.
§6
Val av ny förbundssekreterare
På förslag av verkställande utskottet beslutar förbundsstyrelsen
att utse Anders Gustafsson, Förvaltningen för miljö & hälsoskydd, Kungsbacka
kommun, till ordinarie förbundssekreterare fr o m 2008-12-01.
§7
Attest- och utanordningsrätt
Förbundsstyrelsen beslutar
att tilldela Anders Gustafsson, Förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd, Kungsbacka
kommun, attest- och utanordningsrätt för utbetalningar från förbundets konto hos
ekonomiavdelningen i Kungsbacka kommun.
§8
Ekonomisk rapport
Knut Fredriksson lämnar en redogörelse för förbundets ekonomiska ställning per
2008-11-19. Av rapporten framgår, att årets inkomster hittills uppgått till 140 000 kr
och utgifterna till 128 030 kr. Saldot är f n 68 374 kr inkl. ingående balans per 200801-01.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redogörelsen till protokollet.
§9
Budget 2009
Knut Fredriksson föredrar förslag till budget för verksamhetsåret 2009. Budgeten
förutsätter oförändrade medlemsavgifter, oförändrat antal medlemmar samt statsbidrag till Vattenrådet om 30 000 kr.
Kaj Johansson redovisar en långtidsbudget 2009 – 2013, vilken visar på underskott fr
o m 2010 om inte inkomsterna ökar alternativt planerade utgifter minskas.
Evalotta Liljenzin framhåller, att för Härryda kommuns vidkommande torde det vara
svårt att få gehör för en höjning av medlemsavgifterna.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anta budget för verksamhetsåret 2009 i enlighet med framlagt förslag.

§ 10
Medlemsavgifter 2010
Förbundsstyrelsen beslutar
att fastställa oförändrade medlemsavgifter för 2009, innebärande att kommunerna
och luftfartsverket betalar 20 000 kr och anslutna företag 10 000 kr.
§ 11
Anförande av Curt Janding
Curt Janding tackar för inbjudan till mötet och i egenskap av förbundets förste ordförande konstaterar han, att förbundet vuxit sig starkt under de gångna 25 åren.. Han
ger en återblick på gångna tiders statliga vattenmyndigheter från vattenbyrån och
vatteninspektionen till naturvårdsverket. Arbetet i vattenvårdsförbunden ledde fram till
ett gott samarbete med såväl naturvårdsverket som länsstyrelserna. Intresset för vattenvård har vuxit med åren inte minst blad företag, och vattenvårdsförbunden har blivit goda medarbetare i arbetet att främja vattenvården. Han önskar förbundet lycka
till i det framtida arbetet.
§ 12
Undersökningsprogram 2009
Verkställande utskottet föreslår, att undersökningsprogrammet för år 2009 förblir
oförändrat och att samma provtagnings- och analysprogram således skall gälla för
det närmast kommande året.
Evalotta Liljenzin framhåller, att antalet provtagningsplatser kanske måste minskas
av kostnadsskäl
Lennart Persson poängterar, att provtagning och analyser och förbundets utan tvekan viktigaste uppgift, och att det är angeläget med kontinuitet i undersökningsprogrammet för att kunna bevaka utvecklingen.
Förbundsstyrelsen beslutar
att fastställa undersökningsprogrammet för 2009 enligt verkställande utskottets
förslag.
§ 13
Upphandling av provtagnings- och analystjänster samt sammanställning av
årsrapport 2009 t o m 2011
Verkställande utskottet har begärt in offert från sju laboratorier avseende provtagning
och analys av vattenprover under perioden 2009-2011 och ett konsultföretag för årlig
sammanställning och utvärdering av analysresultaten under samma period. Fyra laboratorier samt konsultföretaget Melica har lämnat anbud. Av laboratorierna har Medins Biologi AB lämnat lägsta anbudet lydande 70 700:- kr/år. Eurofins, som sedan
många år svarat för laboratorieanalyserna, har lämnat anbud å 74 560:- kr/år. Eurofins samarbetar med Melica som lämnat anbud på årssammanställning med 31 500:kr/år.

Verkställande utskottet finner sambandet mellan Eurofins och Melica så värdefullt, att
det förordar antagande av Eurofins offert, även om det är något högre än Medins
Biologi AB. Utskottet förordar också antagande av Melicas anbud för sammanställning av årsrapporter och hemsidesunderhåll till ett fast pris om 31 500:- kr/år.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anta offert 26358 från Eurofins för provtagning och analyser enligt fastställt provtagningsprogram under perioden 2009 t o m 2011 till en kostnad av 74 560:- kr/år
med uppräkning fr o m år 2010 med konsumentprisindex med oktober månad 2008
som basår;
att anta offert från Melica Miljökonsulter för sammanställning av årsrapport och hemsidesunderhåll till ett fast pris om 31 500:- kr/år; samt
att uppdra åt Anders Gustafsson att kontakta samtliga anbudsgivare med besked om
utgången av upphandlingen.
§ 14
Verksamhetsplan 2009 – 2013
Verkställande utskottet har utarbetat en verksamhetsplan för perioden 2009 t o m
2013. Planen föredras och kommenteras av Knut Fredriksson.
Förbundsstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
§ 15
Aktuellt från Vattenmyndigheten
Hans Oscarsson berättar om det pågående arbetet inom Vattenmyndigheten. Av
framställningen framgår bl a följande. Statusklassning av distriktets ca 3 000 vattenförekomster (sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten) är i stort sett klar, men
kemisk status (33 ämnen) är ännu inte kartlagd. Utfallet i distriktet är, att mer än 50
% av sjöarna och 40 % av vattendragen har god status. Om alla vattenförekomster i
distriktet medräknas har 45 % god status. För hela landet gäller att 60 % av sjöarna
och 45 % av vattendragen bedömts ha god status. Den 18 december 2008 behandlar
Vattendelegationen ett förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan, som skall remissbehandlas och samrådas våren 2009 med Vattenråden. Åtgärdsprogrammen
kommer att omfatta övergödning och försurning. Ett förslag till avgifssystem för vattenanvändning håller på att utarbetas centralt och skall vara klart senast under år
2010. De slutliga åtgärdsprogrammen kommer att utvidgas till att förutom, övergödning och försurning, omfatta även främmande arter, särskilt förorenande ämnen, prioriterade ämnen och hydromorfologisk påverkan. Dessa slutliga åtgärdsprogram kommer att utarbetas dels på lokal nivå för varje vattensystem och beskriva kostnadseffektivitet, konsekvensanalys och lokal samverkan med vattenråden. På distriktsnivå
beräknas ett åtgärdsprogram utarbetas för varje distrikt och innehålla en sammanställning av åtgärder inklusive grundläggande åtgärder i form av eventuell lagstiftning. Åtgärdsarbetet skall vara påbörjat 2012 och genomföras under en 10-årsperiod.

§ 16
Vattenvårdsarbetet inom Landvetter Flygplats
Thomas Helin redogör för aktuella arbetsinsatser inom vattenvårdsområdet
avseende Landvetter Flygplats. Under 2008 har elfisken företagits i Issjöbäcken och
Lindomeån. Issjöbäcken har elfiskats årligen sedan 1994 och har under senare år
visat god tillväxt av öring. I Lindomeån var öringtätheten hög, medan det saknades
årsungar av lax. Avsaknaden av laxungar bedöms bero på förändring av den anlagda
fiskvägen vid Ålgårdsbacka. Sammanfattningsvis bedöms elfiskeresultaten inte tyda
på någon markant miljöstörning från Landvetter Flygplats.
Luftfartsverket har i miljödom av den 8 oktober 2008 ålagts slutligt villkor vad gäller
dagvattenhantering från flygplatsen. Med start 2009 skall inom flygplatsområdet dagvattendammar i två etapper med en total dammyta om 5 hektar byggas och vara färdigställda med utgången av år 2010.
Bakgrunden till IVL:s undersökning av PFOS (perfluoroktansulfonat) hos fisk i Västra
Ingsjön är ett nationell projekt initierat av naturvårdsverket. PFOS har en halveringstid om ca 40 år, bioackumuleras och är persistent och toxiskt. De halter, som konstaterats i prover från fisk i Västra Ingsjön, utgör ingen risk för vattenlevande organismer. Anledningen till att ämnet finns i sjön sammankopplas med tidigare användning
av brandsläckningsskum vid brandövningsplatsen på Landvetter Flygplats. Luftfartsverket har sanerat dammen vid brandövningsplatsen och ledningsnätet mellan
brandövningsplatsen och dammen har rengjorts. Upprepat provfiske inriktat på ädelfisk och gädda rekommenderas liksom utredning om eventuella årstidsvariationen av
PFOS i Västra Ingsjön. Ett mätprogram över längre tid (tio år?) bör övervägas. Vattenprover för analys av PFOS kommer inom kort genom Luftfartsverkets försorg att
tas i vattensystemet vid förbundets ordinarie provtagningspunkter P3, P4, P5, P12,
P13 och P17.
§ 17
Vattenrådets arbete
Knut Fredriksson lämnar en sammanfattande redogörelse över det arbete, som
under året utförts av Vattenrådet. Två referensgrupper har bildats som sammanträffat
vid tre tillfällen för att bereda remissvar till Vattenmyndigheten om statusklassificering
av vattenförekomster, vilket resulterat i yttrande till Vattenmyndigheten. Vattenrådet
har avgivit samrådsyttrande till vattenmyndigheten avseende ”Översikt av väsentliga
frågor för förvaltningsplan i Västerhavets vattendistrikt”. En förfrågan från myndigheten om samarbetsavtal har besvarats och en diskussion med länsstyrelsen i Hallands
län om vattenförvaltningen har genomförts. Utbildningsbehovet har diskuterats och
synpunkter lämnats till vattenmyndigheten. Slutligen har information om Vattenrådet
och dess verksamhet lämnats vid personligt besök hos kommunstyrelserna i samtliga
fyra medlemskommuner.
§ 18
Alafors Kvarn
Anders Gustafsson lämnar rapport om situationen vid Alafors Kvarn, varav framgår,
att länsstyrelsen i Hallands län på initiativ av ägarna lagt ett bud på fallrätten. De nya
ägarna har dock ännu ej tagit ställning till budet.

§ 19
Övriga frågor
• Evalotta Liljenzin begär, att sändlista skall upprättas och medsändas kallelse
till förbundsmötena;
• Framställning och distribution av årsrapporten i enbart digital version bör av
kostnadsskäl övervägas;
• Ändringar av adress, telefon, e-postadress m m bör anmälas till förbundssekreteraren.
§ 20
Styrelsemöten 2009
Förbundsstyrelsen beslutar
att avhålla ordinarie årsmöte onsdagen den 13 maj 2009, möjligen hos Annebergs
Hus AB, samt höstmötet tisdagen den 17 november 2009, möjligen hos ägaren till
fjärrvärmeverket i Kungsbacka.
§ 21
Avslutning
Ordföranden framför förbundets varma tack till Härryda kommun för ett utmärkt värdskap, för tillgång till sammanträdeslokal, kaffe och smörgås vid ankomsten och en
välsmakande lunch. Han tackar alla för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet:

Knut Fredriksson

Justeras:
George Westergren
ordförande

Lennart Persson
justeringsman §§ 1-15

Kaj Johansson
justeringsman §§ 16-21

