Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund
& Vattenråd
Protokoll, fört vid sammanträde med
styrelsen
för Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund &
Vattenråd torsdagen den 11 november
2010 kl. 09.30 – 12.25 i Marks kommun.
Närvarande
Beslutande: George Westergren, förbundsordförande, Kungsbacka kommun
Kaj Johansson, vice förbundsordförande, Mölndals stad
Thomas Helin, Swedavia, Landvetter Airport
Mona Friberg, Marks kommun
Lars Svensson, Sand & Grus AB Jehander
Övriga:

Ingemar Lundberg, Kungsbacka kommun
Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten
Mikael Ljung, Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland
Leif-Henrik Andersson, Gatukontoret, Mölndals stad
Lars-Erik Jevås, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Mölndals stad
Helena Svensson, Swedavia, Landvetter Airport
Daniel Helsing, Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka k:n
Klara Eklund, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Härryda kommun
Annika Bruce, sektorn för samhällsbyggnad, Härryda kommun
Knut Fredriksson, t f förbundssekreterare

1 Mötets öppnande
Förbundsordföranden George Westergren hälsar välkommen till förbundets/vattenrådets ordinarie höstmöte och vänder sig särskilt till Mona Friberg i hennes egenskap
av representant för värdkommunen och tackar för den förtäring kommunen bjudit på
vid samlingen inför dagens möte. Han förklarar därefter mötet öppnat.
2 Val av mötesordförande
George Westergren väljs att leda dagens förhandlingar.
3 Dagordningens godkännande
Med kallelsen utsänd dagordning godkännes.

4 Val av mötessekreterare
Till sekreterare för dagens möte utses Knut Fredriksson
5 Val av justeringsman
Att justera mötesprotokollet utses Mona Friberg.
6 Ny förbundsmedlem
Dagordningen upptar en punkt om inval av Sand & Grus AB Jehander som ny förbundsmedlem, men detta skedde redan vid årsmötet den 20 maj 2010, varför punkten utgår.
7 Ekonomisk rapport
Sekreteraren lämnar en redovisning över förbundets/vattenrådets ekonomiska
ställning, varvid bl a följande framgår gällande förvaltningen för 2010 per den 9 nov.
Årets intäkter
Årets utgifter
Årets behållning

215 000:00
146 979:55
68 020:45

Årets största utgifter har bestått i kostnader för vattendragskontrollen och konsultkostnader.
Styrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.
8 Budget 2011
Förslag till budget för verksamhetsåret 2011 har utsänts med kallelsen till mötet,
bilaga 1. Sekreteraren redogör för förslaget, som är stramt men i balans.
Styrelsen beslutar
att fastställa budget för verksamhetsåret 2011 i enlighet med framlagt förslag.
9 Årsavgifter 2011
Budget för 2011, som bygger på oförändrade årsavgifter, har fastställts. Förbundsstadgarna föreskriver dock ett formellt styrelsebeslut i ärendet.
Styrelsen beslutar
att årsavgifterna för 2011 skall vara oförändrade, d v s 25 000 kr för helbetalande
medlem och 12 500 kr för halvbetalande.
10 Undersökningsprogram 2011
Förbundets verkställande utskott har med biträde av Vattenmyndigheten diskuterat
nu gällande vattendragskontroll och inte funnit skäl till ändringar för 2011.

Styrelsen beslutar
att programmet för vattendragskontrollen i förbundets regi skall vara oförändrat
under 2011.
11 Redogörelse för samråd inom Vattenrådet
Kaj Johansson och sekreteraren lämnar en redogörelse för årets aktiviteter inom vattenrådets referensgrupp och samråd med Lygnerns vattenråd. Härav framgår, att referensgruppen diskuterat Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och möjligheter att
anordna guidad sightseeing av vattensystemets olika delar samt ev. anordnandet av
temadiskussion om kantzoner under 2011. Med Lygnerns Vattenråd har diskussion
förts om möjligheten att åstadkomma ett detaljerat åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten i inre delen av Kungsbackafjorden.
Styrelsen beslutar
att anteckna redogörelsen till protokollet.
12 Uppföljning av verksamhetsplanen för 2009-2013
Sekreteraren redogör för de punkter, som åtgärdats och vilka, som kvarstår i enlighet
med verksamhetsplanen för 2010. Av redogörelsen framgår, att inventering av andra
aktörer inom vattensystemet inte gjorts, ej heller uppdatering av rapportförteckning
och miljörisker, översyn av hemsida samt inventering av kemiska ämnen i vattensystemet. I övrigt har samtliga punkter i verksamhetsplanen för 2010 åtgärdats.
Styrelsen beslutar
att anteckna redogörelsen till protokollet.
13 Förslag till åtgärder för Kungsbackaån/Lindomeån
Hans Oscarsson berättar om Vattenmyndighetens arbete och erfarenheter efter det
att åtgärdsförslaget remissbehandlats. Han understryker, att det remitterade förslaget
är mycket grovt och bör detaljeras, och påpekar att åtgärdsförslaget ingår som en del
i en dokumentsvit, som också innehåller förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och
miljökonsekvensbeskrivning. Han konstaterar, att remissinstanserna i vårt vattendistrikt varit mest aktiva i hela landet, och att 380 remissvar innehållande mellan 3000
– 4000 synpunkter inkommit till Vattenmyndigheten.
Vattenvårdsarbetet bedrivs i cykler om 5 år, och de hittillsvarande erfarenheterna
från första cykeln är
+ ny vattenadministration
+ en samlad bild av tillståndet i våra vatten
+ utvecklat samverkan; ca 35 vattenråd har bildats i distriktet
- otydlig ambitionsnivå och otydliga riktlinjer
- tidsbrist
- otydliga ansvarsförhållanden
Vad gör vi nu?
- Skapar en tydligare organisation. Ny myndighet för havsfrågor kommer att
bildas

2011-07-01 med säte i Göteborg. Den nya myndighetens namn är ännu inte
fastställt.
- Tar tag i principiella frågor
- Utvecklar verktyg, t ex beräkningsmodeller, eftersom allt inte kan mätas;
- Utvecklar detaljerade åtgärdsprogram;
- Utvecklar samverkan;
- Reviderar miljöövervakningen;
- Förbereder rapporteringen 2012 till EU om hur åtgärdsarbetet fortskrider.
Den nya cykeln medför en del utmaningar, t ex
- Klimatanpassning
- Samordning med andra direktiv;
- Lösning av principiella frågor i bred förankring
- Anpassa och effektivisera verktyg;
- Realisering av åtgärdsprogram;
- Effektiv och ändamålsenlig vattenförvaltning;
- Ny myndighet
I Danmark har 10 m obligatorisk kantzon till jordbruksmark införts och i Tyskland har
ca 1 000 nya fiskvägar skapats. För Kungsbackaåns del har fysisk påverkan konstaterats i 12 identifierade vattendrag, där åtgärder närmare bör utredas.
När det gäller fosforbelastning i ån bör beräkningsvis 3 500 kg fosfor/år reduceras för
att erhålla god status. ”Bördefördelningen” är för dagvatten ca 400 kg, för avloppsreningsverk ca 1 000 kg, för enskilda avlopp ca 600 kg och för jordbruk ca 1 500 kg.
Mätresultat från 1971 – 2010 visar en tendens till sjunkande värden för såväl fosfor
som kväve, dock har den sjunkande trenden avtagit någor under senare år.
Hans Oskarsson slutade sitt föredrag med att sammanfatta vattenrådens roll. De
skall så långt möjligt
• ta fram bättre underlag för bedömningar;
• ta fram bra mätprogram;
• delta i detaljeringen av åtgärdsprogram;
• definiera de åtgärder man tycker är viktigast;
• stötta lokala åtgärdsplaner, t ex fiskevårdsplaner;
• delta i prioritering av åtgärder;
• bidra med lokal kunskap;
• samverka lokalt.
Ordföranden tackar för redogörelsen .
14 Redovisning av avloppsinventering
Daniel Helsing redovisar resultat av inventering som utförts av förvaltningen för miljö
och hälsoskydd i Kungsbacka kommun avseende enskilda avlopp i Lillåns dalgång.
550 fastigheter har inventerats och ca 400 av dessa har mer eller mindre undermåliga avloppsanläggningar. Av dessa är 220 åtgärdade, i 50 fall har krav ställts som
ännu inte följts upp, 40 fastigheter är under utredning och 80 fall bereds för
föreläggande.
Ordföranden tackar för redovisningen.

15 Elfiskeundersökningar 2010
Thomas Helin redovisar resultat av elfiskeundersökningar vid Stenen i Lindomeån
och Sågen i Issjöbäcken och beskriver hur elfiske går till. Det har konstaterats att det
inte förekommit någon reproduktion av ädelfisk under 2010.
Mikael Ljung redovisar elfiskeresultat vid Ålgårdsbacka i samband med kalkeffektuppföljningen. 2010 uppvisade de sämsta resultaten både för lax och öring sedan
1996. Samma tendens har konstaterats i Nordån vid Klev och i Sandsjöbäcken vid
Ingsered.
Ordföranden tackar för redogörelserna.
16 Miljöförbättrande åtgärder vid flygplatsen
Helena Svensson redovisar årets vattenförbättrande miljöarbete vid Landvetter Airport. Dessa har bestått av följande delmoment:
• förbättrad glykoluppsamling;
• snötipp för röd och grå snö;
• anläggande av dagvattendammar;
• rening av PFOS-förorenat dagvatten.
På flygplattan har brunnar med utrustning för mätning av glykol grävts ned, vilket
förväntas minska föroreningshalten i dagvattnet. S k röd snö från plattan innehåller
glykol och metaller. Ytor för omhändertagande av snömassor (röd snö och grå snö)
har anlagts. Snötipparna har avrinning mot dagvattendammarna, som har en yta om
4,5 hektar och är beläget söder om brandstationen. Dammsystemet består av tre
dammar. I damm 1 sker sedimentation, i damm 2 sker filtrering av metalljoner med
hjälp av torv och sand och i damm 3 regleras utflödet till Issjöbäcken. PFOS-förorenad mark vid brandövningsplatsen saneras genom markvattenrening via kolfilter.
Tvättning av jordlagren sker till 0,5 m djup genom utdikning av området. Det behandlade markvattnet samlas i en utjämningsdamm f v b till dagvattendammarna. Kostnaden för de vattenvårdanden åtgärderna vid flygplatsen har under 2009-2010 uppgår
till ca 100 milj. kronor.
Ordföranden tackar för redovisningen.
17 Faktorer som föranleder svaga bestånd av flodpärlmussla
Mikael Ljung förklarar flodpärlmusslans livscykel. Lillån har Hallands näst största bestånd av flodpärlmussla. Det finns ca 3 000 flodpärlmusslor i Lillån, dock inga små,
vilket innebär dålig reproduktion.
Hoten mot reproduktion av bestånd av flodpärlmussla är bl a syrebrist, brist på lämplig värdfisk, försurning, avsaknad av lämpligt substrat och brist på lämpliga platser för
musslans nedgrävning. De optimala förhållanden som gynnar musselreproduktionen,
är när vattnets pH- värde överstiger 6,2, totalfosforhalen understiger 15 µg/l, turbiditeten är mindre än 1 FNU och färgtal är mindre än 80 mg Pt/l. Öringtätheten bör
uppgå till minst 5/100 m2. I Lillån är fisktätheten inget problem för
musselreproduktionen.

Daniel Helsing rapporterar att 116 musslor nedströms Annebergshus 2009 flyttats
uppströms i Lillån för att underlätta reproduktionen. 51 st (77 %) har ett år senare
(april 2010) återfunnits, och att inga döda musslor har hittats. Flyttningen var kortsiktigt lyckad, men det tar ytterligare ett antal år innan det slutliga resultatet kan
utvärderas.
Ordföranden tackar för redovisningen.
18 Besiktning av vandringshinder
Sekreteraren och Lars-Erik Jevås redogör för besiktning av vandringshinder inom
norra delen av avrinningsområdet, varav framgår att vandringshindren för fisk i några
av bäckarna med relativt enkla medel bör kunna åtgärdas. Lars-Erik Jevås framhåller, att samråd bör ske med kulturförvaltningen innan åtgärder vidtas eftersom kulturhistoriskt intressanta förhållanden kan beröras. Mikael Ljung meddelar, att ekonomiskt stöd för underlättande av fiskväg i vissa fall kan beviljas av länsstyrelsen.
Ordföranden tackar för redogörelsen.
19 Möten 2011
Styrelsen beslutar
att förlägga årsmötet den 18 maj 2011 till Landvetter Airport; samt
att förlägga höstmötet i november 2011 till Sand & Grus AB Jehander i Kållered.
20 Avslutning
Ordföranden tackar alla för visat intresse och framför också förbundets tack till värdkommunen för tillhandahållande av utmärkt sammanträdeslokal samt förklarar mötet
avslutat.

George Westergren
ordförande
/
Knut Fredriksson
sekreterare
Justeras:

Mona Friberg

Anm: Senare meddelas, att den nya vattenmyndighetens namn blir Havs- och
vattenmyndigheten.

