Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd
Protokoll, fört vid ordinarie styrelsemöte
med Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund/
Vattenråd, onsdagen den 11 november kl.
09.30–11:35 i
KS-rummet, stadshuset, Mölndals stad
Närvarande: Beslutande:
George Westergren, Kungsbacka kommun, förbundsordförande
Kaj Johansson, Mölndals Stad, vice förbundsordförande
Mona Friberg, Marks kommun
Thomas Helin, Göteborg Landvetter flygplats
Evalotta Liljenzin, Härryda kommun
Övriga:
Knut Fredriksson, Vattenvårdsförbundet
Anders Gustafsson, Förbundssekreterare
Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland
Ingemar Lundberg, Kungsbacka kommun
Klara Eklund, Miljö & Hälsoskydd, Härryda kommun
Ralf Lorentzon, Mölndal stad KS-Planeringsutskott
Leif-Henrik Andersson, Mölndal stad Gatukontoret
Lars-Erik Jevås, Mölndal stad Miljö & Hälsoskydd
Helena Svensson, Luftfartsverket

§ 1 Mötets öppnande
Förbundsordförande George Westergren förklarar mötet öppnat.

§ 2 Inledande presentation från Mölndals stad
Ralf Lorentzon, tidigare kommunalråd i Mölndal och numera deltagare i Mölndalsåns
vattenråd hälsar välkommen till KS-rummet. Ralf berättar om problematiken och framtida
utmaningar i förvaltningen av Mölndalsån. Bland annat nämns att marken där företaget
Klippan AB köpts in av kommunen och ska omvandlas till bostadsområde, med köpet följer
flera vattenrättigheter. Ralf talar om Söderleden som emellanåt är en ”trafikinfarkt” och
tankarna kring att utöka körbanan till sex filer, vilket medför än mer hårdgjord yta och
förorenat vatten som ska renas och omhändertas. Till detta diskuterar Mölndalsåns vattenråd
andra problemställningar likt många vattenråd, så som exempelvis enskilda avlopp och
lantbruk men också fiskevårdsfrågor.

§ 3 Val av mötesordförande
Mötet utser George Westergren som ordförande till mötet.

§ 4 Val av justeringsman
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Eva-Lotta Liljenzin.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Mötet utser Anders Gustafsson som sekreterare till mötet.

§ 6 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns med ändringen att punkt 10: Fastställande av 2010 års
undersökningsprogram flyttas in mellan punkt 7 och 8 på dagordningen.

§ 7 Ekonomisk rapport
Sekreteraren föredrar kort förbundets ekonomiska situation och hänvisar även till kommande
punkt på dagordningen om förslag till budget för 2010. Saldot per 2009-09-24 är 143 020 kr.
Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna den ekonomiska rapporten till protokollet

§ 8 Fastställande av 2010 års undersökningsprogram (flyttad punkt)
Ordföranden föredrar tillsammans med sekreteraren det provtagningsprogram som förbundet
genomför i nuläget. Ny upphandling av kontrollprogram skedde i fjol med Melica som
upphandlad konsult. En noggrann översyn och utvärdering av de relativt nya
provtagningspunkterna P15, P16 och P17 ska göras tillsammans med Melica men utskottets
uppfattning är att provtagningen bör fortsätta. Sekreteraren uppmärksammar styrelsen på att
flera provtagningsplatser provtas av andra organisationer som länsstyrelsen och förvaltningen
för Teknik, Kungsbacka kommun. En närmare genomgång av gemensamma
provtagningsplatser bör göras för att reda ut om recipientkontrollen kan samordnas bättre. Om
förbundet kan släppa någon provtagningspunkt så kan detta möjliggöra för provtagningar på
nya platser. Det bör i så fall ske i samråd med länsstyrelsen och Vattenmyndigheten.
Förbundsstyrelsen beslutar
att undersökningsprogrammet för 2010 fortsätter i enlighet med fjolårets upphandling.

§ 9 Förslag till budget för 2010
Ordföranden inleder anförandet om förbundets framtida ekonomi. Kaj Johansson är sedan
föredragande och går igenom det förslag till budget som verkställande utskottet arbetat fram.
Sammanfattningsvis säger budgeten som sträcker sig till och med 2013 att om förbundets
ambition är att följa antagen verksamhetsplan så måste medlemsavgifterna höjas. Föreslagen
höjning är 25 %, vilket innebär 5 000 kr för fullbetalande medlemmar och 2 500 kr för

halvbetalande medlemmar. Utgifter som ökar är bland annat provtagningen som är
indexuppräknad. Till intäkterna kan sedan två år tillbaka räknas Vattenmyndighetens
bidragsstöd men dessa stöd är öronmärkta till vattenrådets arbete och ligger således utanför
vattenvårdsförbundets egentliga budget.
Frågor kom upp om stora lantbruk bör vara medlemmar i förbundet eller inte. Ett lantbruk
med stor omgivningspåverkan kan givetvis vara medlem i förbundet och om lantbruken är
tillståndspliktiga kan de åläggas av tillsynsmyndigheten att ha ett recipientkontrollprogram. I
Kungsbackaåns avrinningsområde är det dock mest mindre lantbruksföretag och hästgårdar.
Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen i respektive kommun bör kontaktas vid det tillfälle som
lantbruksföretag diskuteras i samband med medlemsvärvning.
Möjligheten till att ta ut en extraavgift, vid ett tillfälle diskuterades. Det kan vara ett
alternativt sätt till höjda medlemsavgifter i framtiden. Detta bör i så fall förberedas i VU och
ges som förslag till styrelsen på ordinarie årsmöte. Förbundsstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag till budget.
Ordföranden tar under denna punkt upp en förfrågan om styrelsen kan bifalla förslaget att VU
får utse en biträdande sekreterare om behovet uppstår. Förbundsstyrelsen beslutar
att utskottets förslag bifalles.

§ 10 Medlemsavgifter för 2010
För fullbetalande medlemmar blir avgiften 25 000 kr och för halvbetalande medlemmar blir
avgiften 12 500 kr. Förbundsstyrelsen beslutar
att bifalla utskottets förslag om att medlemsavgifterna ska höjas för 2010.

§ 11 Samverkansarbetet inom vattenrådet
Sekreteraren föredrar det arbete som bedrivits inom vattenrådet. Träff med referensgruppen
skedde i maj för att få ihop gruppens synpunkter i remissyttrandet till Vattenmyndigheten. Ett
möte med ”Kajs” referensgrupp är inbokat till december. Det är många gånger bra om nyheter
finns från Vattenmyndigheten när grupperna samlas. I övrigt finns tankar på en
vattendragsvandring framåt vårkanten. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 12 Avstämning mot verksamhetsplanen
Sekreteraren går igenom aktiviteter i verksamhetsplanen som genomförts och som skjutits på
framtiden. Insatser som genomförts är bland annat Remiss åtgärdsprogram,
Referensgruppsmöten, Översyn av provtagningsprogram, Översyn av medlemsavgifter. För
resterande del av 2009 och i början av 2010 ska arbetet inriktas mot Medlemsvärvning och
Perifytonundersökning. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 13 EON och Statkraft
Sekreteraren redovisar vad som hänt rörande förbundets medlemmar. EON har avyttrat sin
verksamhet i Kungsbacka och begärde skriftligen utträde ur förbundet i juni 2009. Köparen av
EON´s anläggningar är Statkraft som tagit över driften. Sekreteraren har haft en inledande
diskussion med Statkraft om övertagande av medlemskap i förbundet och ska presentera
förbundets verksamhet och kontrollprogram under vecka 48. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 14 LOVA-ansökan
Regeringen beslutade under 2009 om förordningen för ett lokalt vattenvårdsstöd, LOVA. Från
och med augusti 2009 kan kommuner och ideella organisationer ansöka om medel till projekt
som förbättrar havsmiljön. VU diskuterade tänkbara projekt och gav i uppdrag åt sekreteraren
och Knut Fredriksson att upprätta en ansökan gällande provtagning av perifyton
(påväxtalger). En undersökning genomfördes i Kungsbackaåns avrinningsområde 1982 och
1983 och idén är att denna undersökning ska genomföras på nytt. Metoden som används är
densamma och på detta sätt skulle resultaten för undersökningarna med dryga 25 års
mellanrum vara direkt jämförbara. Förhoppningen är att en biologisk undersökning ska ge
fördjupade kunskaper om vilka problemen är och var de finns i avrinningsområdet, på så sätt
kan åtgärder sättas in där de gör mest nytta. Hans Oscarsson meddelar att Vattenmyndigheten
sökt pengar ifrån Naturvårdsverket som i sin tur kan sökas av organisationer för stöd till bland
annat åtgärdsprogram. Alltså kan möjligheten finnas till projektpengar även om inte LOVAansökan beviljas av länsstyrelsen Halland. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 15 Fortsättning på projekt Kungsbackafjorden
Hans Oscarson informerar kort om att projektgruppen för Kungsbackafjorden sökt pengar för
konkreta åtgärder i avrinningsområdet. Tilldelas medel är ambitionen att tillsammans med
berörda myndigheter och fastighetsägare komma fram till kostnadseffektiva åtgärder i
avrinningsområdet. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 16 Aktuellt från Vattenmyndigheten
Hans Oscarsson meddelar att det är bråda dagar på Vattenmyndigheten, 400 remissvar inkom
i distriktet och håller på att sammanställas. Vattenmyndigheten har fått kritik från bland annat
Naturvårdsverket om hur vattendirektivet appliceras och genomförs. Hans poängterar att ett
av nyckelorden i vattendirektivet är samverkan och att ”ovanifrån perspektiv” till stor del ska
undvikas. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 17 Biotopvård i Hallabäcken
Sekreteraren informerar att Vägverket under tidig höst inkom med en ansökan om rensning i
Hallabäcken, i närheten av E6:an. Vägverket har gått in med 50 000 kr för biotopförbättrande
åtgärder i samband med planerat arbete. Pengarna kommer att användas till bland annat
trädplantering som på sikt kan förbättra redan bra lekområden för lax och öring.
Under denna mötespunkt dyker frågan upp om fiskvägarna i Ålgårdsbacka är iordningsställda.
Leif-Henrik från gatuavdelningen Mölndal stad kan meddela att fiskvägarna varit raserade
men är nu reparerade. Tidigare högflöden hade underminerat stenkanterna och väggarna
rasade.
Ordföranden frågade om Kungsbacka kommun hört något nytt angående Alafors kvarn.
Sekreteraren har inte hört något från länsstyrelsens fiskeenhet men de har lovat att fortlöpande
meddela framsteg i projektet. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 18 PFOS-projektet på Landvetter flygplats
Thomas Helin föredrar innehållet i den elfiskeundersökning som gjorts i Issjöbäcken och
Lindomeån under 2009. Det är Niklas Egriell på Norconsult som genomfört elfisket. För goda
resultat och höga tätheter krävs att fiskvägen i Ålgårdsbacka är iordningsställd för vandrande
fisk. Ordföranden frågade om lokalerna är lättillgängliga. Tankar finns kring att ta med
styrelsen ut i fält i samband med nästa års vårmöte.
Helena Svensson föredrar en lägesrapportering om PFOS-projektet. Frågeställningar har varit
om man kan se en avklingning nedströms i systemet. Provtagning visar att det är förhöjda
halter vid flygplatsen men att det avtar till en bakgrundshalt ner mot Lindome. Analyser på
fisk har genomförts som visar på höga halter i fisk från Lilla Issjön. Det görs även en
humantoxikologisk studie där personer delats i tre olika grupper beroende av fiskkonsumtion.
Deltagarna får svara på en enkät och lämna blodprov. Mer information om projektet finns att
läsa på http://repath.ivl.se/
Vid Landvetter flygplats testas en av IVL´s reningsanläggningar. Rening ska ske genom ett
kolfilter. Än så länge är det en pilotstudie. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 19 Avslutning
Ordföranden tackar Mölndal stad för gästfrihet och tillhandahållande av lokal och förklarar
mötet avslutat. Förbundsstyrelsen beslutar samtidigt
att vårmötet 2010 hålls i Marks kommun.

George Westergren
Anders Gustafsson
Ordförande Sekreterare
Justerare

Eva-Lotta Liljenzin

