Kungsback
aåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd
Protokoll, fört vid ordinarie årsmöte
med styrelsen för Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund/Vattenråd, onsdagen
den 21 maj, Göteborg Landvetter Airport
Närvarande: Beslutande:
George Westergren, Kungsbacka kommun, förbundsordförande
Christer Schale, Mölndal stad
Jan Johansson, Härryda kommun
Niklas Osvaldsson, Sand & Grus AB Jehander
Bertil Ivarsson, A-hus AB
Thomas Helin, Swedavia
Övriga:
Kaj Johansson, Mölndals Stad, vice förbundsordförande
Knut Fredriksson, Vattenvårdsförbundet
Anders Gustafsson, Förbundssekreterare
Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland
Mikael Ljung, Länsstyrelsen Västra Götaland
Thomas Lackowitz, Länsstyrelsen Halland
Daniel Helsing, Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun
Stefan Bydén, Melica miljökonsulter
Ingmar Skarin, Ingsjöarna & Oxsjöns fiskevårdsområdesförening
Leif Engström, Mölndal stad
Leif-Henrik Andersson, Gatukontoret, Mölndal stad
Josefin Gustafsson, Miljö & Hälsoskydd, Mölndal stad
Lars-Erik Jevås, Miljö & Hälsoskydd, Mölndal stad
Helene Karlsson, Miljö & Hälsoskydd, Mölndal stad
Helena Svensson, Swedavia
Sofia Refsnes, praktikant Länsstyrelsen Västra Götaland

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande George Westergren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Ordföranden ber Thomas Helin från Swedavia föredra verksamheten och aktuella händelser
kring flygplatsområdet.
Luftfartsverket har bolagiserats och bytt namn sedan april 2009. Dåvarande luftfartsverket
landvetter heter numera Swedavia AB. Thomas berättade om flygtranssportsektorn som en
bransch med ökad tillväxt. På flygplatsen arbetar 3 500 personer varav 670 för Swedavia AB
Förra året hade flygplatsen 4,1 miljoner resenärer med 61 000 starter och landningar varav
75 % utrikestrafik och 90 olika destinationer in- och utrikes. Nytt på flygplatsområdet är
bland annat de dagvattendammar som mötesdeltagarna ska få en guidad tur till efter lunchen.
§ 2 Val av mötesordförande
Mötet utser George Westergren som ordförande till mötet.
§ 3 Val av justeringsman
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Christer Schale.
§ 4 Val av sekreterare för mötet
Mötet utser Anders Gustafsson som sekreterare för mötet.
§ 5 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns med notering för extra informationspunkter från olika
mötesdeltagare under punkt 18 Övrigt.
§ 6 Genomgång av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen är utskickad med kallelsen och dras i sin korthet av biträdande
sekreteraren. Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
§ 7 Bokslut 2009
Biträdande sekreteraren föredrar bokslutet för 2010. Resultatet för året visar på ett överskott
på 18 484,12 kronor. Förbundets tillgångar vid årsskiftet uppgick till 296 817,07 kronor.
Under balansräkningen redovisas en post om 157 500 kronor under Interimsskulder. Pengarna
avser utbetalda delar (75 %) av ett stadsbidrag till samarbetsprojektet kring inre
Kungsbackafjorden. Förbundsstyrelsen beslutar
att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2010 och lägga redovisningen
till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelse
Ordföranden sammanfattar revisionsberättelsen. Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna revisionsberättelsen och lägga redovisningen till handlingarna.
§ 9 Ansvarsfrihet för verkställande utskottet
Förbundsstyrelsen beslutar

att bevilja verkställande utskottet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 10 Val av förbundsordförande för perioden 2011 – 2015
George Westergren meddelar att han lämnat in begäran om avgång från det kommunala
uppdraget till kommunstyrelsen Kungsbacka kommun. Han har suttit med i förbundet sedan
1994. Sittande ordförande lämnar uppdraget den 31 maj 2011. Ingen beslutande ledamot
föreslår under punkten ordförande för kommande period. Förbundsstyrelsen beslutar
att det nya verkställande utskottet ges i uppdrag att utse ordförande respektive
vice ordförande.
§ 11 Val av verkställande utskott
Två tredjedelar av medlemsrepresentanterna i det verkställande utskottet avgår efter årsmötet,
således behöver styrelsen utse ett nytt verkställande utskott.
Förbundsstyrelsen beslutar
att verkställande utskott ska bestå av ledamöter från Kungsbacka kommun,
Mölndal stad och Swedavia.
§ 12 Ekonomisk rapport
Biträdande sekreteraren redovisar ekonomisk rapport avseende förbundets dagsaktuella
finansiella läge. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.
§ 13 Vattendragskontrollen 2010
Stefan Bydén från Melica redovisar vattendragskontrollen för 2010. Rapporten delades ut på
årsmötet. Sammanfattningsvis kan noteras att: pH-mätningarna visar inga ovanliga eller
anmärkningsvärda värden. Mer oroväckande är att transporten totalfosfor är högre än under
mitten av 90-talet och höga flöden genererar en hög fosfortransport. Transporten av kväve är
även den hög men lägre än under rekordåren 2000-2001. De relativt nya provpunkterna
Söderå och Sagsjöbäcken fluktuerar i analysresultat och Söderå visar oroväckande höga
näringsämneshalter och låga syrgasprover under året. Under 2010 har en ny
provtagningspunkt utsetts, P 18, som är belägen i Hassungaredsbäcken, Mölndals kommun
och vars analysresultat kan redovisas först 2011. Förbundsstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
§ 14 Kalkningsinsatser 2010
Sekreteraren föredrar 2010 års kalkningsverksamhet. Kalkningsinsatsen har dragits ner en
aning i avrinningsområdet, ca 20-25 % som en följd av goda resultat i
kalkeffektsuppföljningen. Inom uppföljningsprogrammet görs mycket undersökningar på bl.a.
bottenfauna. Under årsmötet 2010 kom frågan upp om surstötar i samband med all
snösmältning. Då nämnde man att resultat på detta kunde lämnas först 2011. Bottenfauna
indikerar i ett par lokaler (muntligt enligt Hans Oscarsson) att försurningskänsliga arter slagits
ut. Förmodligen beroende på surstötar under 2009-2010. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 15 Samarbetsprojektet kring detaljerat åtgärdsprogram för inre Kungsbackafjorden
Biträdande sekreterare Knut Fredriksson föredrar det gångna arbetet i projektet. Under
december 2010 lämnades en ansökan om bidrag in av Kungsbackaåns
vattenvårdsförbund/vattenråd tillsammans med medsökanden Lygnerns vattenråd till
Vattenmyndigheten Västerhavet. Ansökan om 210 000 kronor beviljades några dagar senare.
En arbetsgrupp med representanter från länsstyrelsen Västra Götaland, länsstyrelsen Halland,
Lygnerns vattenråd och Kungsbackaåns vattenvårdsförbund utarbetade en projektplan samt ett
upphandlings- och förfrågningsunderlag och skickade ut underlaget till sex konsultfirmor. Tre
anbud kom in och efter noggrant övervägande valde verkställande utskott i Kungsbackaåns
vattenvårdsförbund/vattenråd att Melicas bud skulle antas. Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna arbetsgruppens arbete och val av konsult.
Mer information kring projektet lämnas av förbundssekreteraren.
§ 16 Vattenrådets planer för 2011
Sekreteraren föredrar det arbete som planeras för vattenrådet under året. Samarbetsprojektet
är givetvis en stor post för året och något som också är förenligt med verksamhetsplanen.
Lördagen den 21 maj planeras en utflykt med vattenrådets referensgrupp i Kungsbackaåns
avrinningsområde. Rutten blir ungefär densamma som genomfördes med styrelsen 2010.
Under hösten finns planer på att genomföra en vattendragsvandring för att titta på öringlek. I
samarbete med länsstyrelsen i Halmstad finns planer på att genomföra ett möte med inriktning
på vikten av kantzoner. Förbundsstyrelsen beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.
§ 17 Inventering av Smal Dammsnäcka i Mölndals stad
Josefin Gustafsson har genomfört en inventering av den rödlistade (VU, 2010) arten Smal
Dammsnäcka i Mölndals stad. Arten är hotad för att dess livsmiljöer minskar i utbredning och
arten har svårt att sprida sig i landskapet. Nya fyndlokaler har dock redan upptäckts och
Josefin förmodar att fler lokaler, även inom Kungsbackaåns avrinningsområde hyser Smal
Dammsnäcka. Rapport på inventeringen kommer att skickas till förbundet. Förbundsstyrelsen
beslutar
att anteckna redovisningen till protokollet.

§ 18 Övrigt
• PFOS
Helena Svensson, Swedavia AB, redogör för dagslägen inom projektet, som skall
försöka klarlägga vad som händer med PFOS i naturen. Hon belyser kortfattat
situationen vid flygplatsen och de senaste analysresultat som framkommit.
• Planprogram Ubbhult – Hägnen
Ingemar Skarin anmäler, att Marks kommun presenterat ett planprogram för
utbyggnad av bebyggelsen i Hägnen/Ubbhultområdet med anläggande av en
avloppspumpstation alldeles i kanten av Östra Ingsjön med risk för utsläpp i sjön vid
breddning.

•

•

•

Hällsåker avloppsreningsverk
Leif-Henrik Andersson meddelar, att Hällesåkers reningsverk kommer att avvecklas
och byggas om till pumpstation för vidare befordran av avloppsvattnet till Ryaverket.
Det är för närvarande oklart när projektet kan vara slutfört.
Broschyr om vattendragskotrollen 2010
Hans Oscarsson presenterar en fyrsidig broschyr som enkelt och lättfattligt förklarar
analysresultaten i provtagningspunkterna 2010. Broschyren har tryckts i fyrfärg och
upplagan är 500 ex. Broschyren utdelas till mötesdeltagarna.
Omflyttning av markmaterial vid flygplatsen.
Jan Johansson frågar, om de omflyttningar av markmaterial, som pågår i samband med
nybyggnation kan ha någon negativ inverkan på Kungsbackaåns vattensystem. Helena
Svensson svarar, att markundersökning har gjorts, tillstånd från länsstyrelsen erhållits
och kontrollprogram fastställts. Avrinning från området sker till Mölndalsån.

§ 19 Nästa möte
Förbundsstyrelsen beslutar
att höstmötet kommer att hållas enligt utskottets förslag den 23 november om möjligt hos
Sand & Grus Jehander AB och årsmöte 2012 den 23 maj om möjligt hos Statkraft.
Avtackning
Sekreteraren gör en kupp mot fastställd dagordning och ber mötesdeltagarna om
uppmärksamheten för förbundets avtackning av avgående ledamöter. Ordförande George
Westergren, vice ordförande Kaj Johansson och länsstyrelsen västra Götalands representant
Hans Oscarsson lämnar allesammans uppdragen inom vattenvårdsförbundet/vattenrådet.
Förbundet tackar för den exceptionellt långa och förtjänstfulla tjänstgöringstiden med en gåva
i form av rökt lax.

§ 21 Visning av Landvetter flygplats dammprojekt
Thomas Helin och Helena Svensson berättar under en busstur inom flygplatsområdet om
omhändertagandet av glykolrester från avisning av flygplan och visar damm för uppsamling
av PFOS från brandövningsplats och dammar för behandling av dagvatten från flygplatsens
hårdgjorda ytor. Efter behandling avleds dagvattnet till Issjöbäcken, som mynnar i Västra
Ingsjön.
§ 22 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

George Westergren
Ordförande

Anders Gustafsson
Sekreterare

Christer Schale
Justeringsman

