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Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund

Verksamhetsberättelse för år 2008
25:e verksamhetsåret
Styrelsen för Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund får härmed avge följande redogörelse för
år 2008.
Styrelse
Förbundets styrelse utgöres av en representant från vardera medlemskommun eller organisation. Styrelsen har under året bestått av åtta personer med fem ersättare.
Styrelsen har utgjorts av följande ordinarie ledamöter:
George Westergren, Kungsbacka kommun, ordförande
Kaj Johansson, Mölndals kommun, vice ordförande
Evalotta Liljenzin, Härryda kommun
Mona Friberg, Marks kommun
Thomas Helin, Luftfartsverket
Karl-Erik Andersson, A-Hus AB
Anneli Palm, E.on Värme AB
Roger Redin, AB Gothenburg Fuelling company
Mellan förbundsmötena har förbundets angelägenheter handlagts av ett verkställande utskott, i vilket under året ingått;
George Westergren, ordförande
Kaj Johansson
Thomas Helin
Deltagande på VU-sammanträden har många gånger varit Kungsbackas kommunekolog
Daniel Helsing samt länsstyrelsen Västra Götaland/Vattenmyndigheten representant Hans
Oscarsson.
Förbundsstyrelsen har sammanträtt två gånger, nämligen den 21 maj på Landvetter flygplats
och 21 november i Härryda kommun. 2008 firades 25-årsjubileum och detta
uppmärksammades vid höstmötet i Härryda med bl.a. gästföreläsning av länsöverdirektör
Göran Bengtsson om vattenvård förr och nu. Vid mötet deltog även förbundets första
ordförande, Curt Janding.
Verkställande utskottet har sammanträtt så gott som månatligen under 2008. Majoriteten av
mötena har ägt rum i Kungsbacka kommuns stadshus.
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Ordföranden och sekreteraren har mellan sammanträdestillfällena haft ett flertal telefonöverläggningar.
Organisation
Förbundets kanslifunktion har sedan 1994 varit knuten till förvaltningen för Miljö &
Hälsoskydd i Kungsbacka kommun. Förvaltningschefen var vald sekreterare för 2008 men
under året fanns inte utrymmet för förvaltningschefen att inneha sekreterarskapet så till
tillförordnad sekreterare valdes miljökonsult Knut Fredriksson.
Förbundets räkenskaper och bokföring har, liksom tidigare år, handhafts av ekonomikontoret
i Kungsbacka kommun.
Vid styrelsens höstmöte den 21 november tillträdde ny förbundssekreterare, nämligen
Anders Gustafsson, ekolog/miljöinspektör på Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun.
Medlemmar
Under året har inga nya medlemmar tillkommit. Förbundet hade således vid årets slut
följande medlemmar
•
•
•
•
•
•
•

•

A-Hus AB
Härryda kommun
Kungsbacka kommun
Luftfartsverket
Gothenburg Feulling Company AB
Marks kommun
Mölndals kommun
E.on Värme Sverige AB

Ekonomi
Medlemsavgifterna har under året varit 20 000 kr för medlemskommunerna och
luftfartsverket. Övriga medlemsföretag betalar halv avgift. Höjd medlemsavgift beslutades
senast på höstmötet 2007.
Totalt har årets inkomster uppgått till 140 000 (118 000 år 2007) kronor.
Utgifterna har i huvudsak utgjorts av ersättningar för vattenprovtagningar, vattenanalyser, flödesmätningar och arvode för tillfälligt sekreterarskap. Förbundet har också haft kostnader för
årssammanställning av vattenundersökningar. Totalt har förbundets kostnader varit
170 491,96 kronor. Verksamheten har således föranlett ett underskott om 30 491,96 kronor.
Under året har förbundet sökt och erhållit ekonomiskt bidrag från Vattenmyndigheten för
förbundets funktion att agera som Vattenråd i Kungsbackaåns avrinningsområde.
Förbundets summa av eget kapital var vid årets slut 25 912,21 kronor.
Viktigare ärenden
Under året har styrelsen och dess verkställande utskott bl. a. behandlat följande ärenden:
• Sammanställning av rapport gällande vattendragskontrollen 2008
• Upphandling om av recipientkontrollprogram samt årsrapport
• Utarbetande av verksamhetsplan 2009-2013
• Presumtiva medlemmar i förbundet
• Diskussion om biologiska undersökningar
• Examensarbete av Ingrid Nilsson
• EG:s ramdirektiv för vatten
• PFOS i Ingsjöarna
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Undersökningsverksamhet
Vattendragskontrollen har utförts enligt fastställt program. Provtagningarna har utförts av Melica Miljökonsulter och analyserna av Eurofins AB, Linköping. Laboratoriet är ackrediterat för
samtliga analyser. Årssammanställning av analysresultat m.m. avseende
vattendragskontrollen har gjorts av Melica Miljökonsulter, Göteborg.
Förbundet har ekonomiskt bidragit till genomförande av flödesmätningar genom den så
kallade PULS-modellen. Länsstyrelsen i Hallands län har varit kontaktorgan för mätningarnas
genomförande, vars resultat inrapporteras till SMHI. Förbundet får årligen del av undersökningsresultaten.
Rapporter och yttranden
Förbundet har under året publicerat följande rapporter och yttranden
• Rapport om 2008 års vattendragskontroll
• Yttranden till Vattenmyndigheten angående klassificeringen
• Yttranden till Vattenmyndigheten angående Översikt av väsentliga frågor...
• Yttrande Auson AB ansökan om tillstånd för produktionsökning
• Yttrande angående kanottävlingen Kungsbacka river
• Yttrande över detaljplan för Kolla 5:6
Händelser 2008

År 2008 skedde det en del mindre tillbud och planerade händelser som direkt är
kopplade till vattenmiljön i Kungsbackaaån. Några som bör nämnas är:
• oljeutsläppet den 29 juni 2008 från Inlags industriområde i Kungsbacka
• avfallstippning i Djupedal, Lindome
• omprövning av tillstånd för Djupedala Kraftverk i Lindome
• rivning av gångbron vid Hede.
Samverkan
I likhet med tidigare år har förbundet samverkat med ett flertal myndigheter och organisationer. Sålunda har länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands län, kommunernas miljöoch hälsoskyddskontor och tekniska förvaltningar samt Göteborgsregionen varit goda samarbetspartners och beretts tillfälle att delta i förbundets ordinarie sammanträden.
Hans Oscarsson vid länsstyrelsen Västra Götaland/Vattenmyndigheten i Göteborg har
deltagit i ett flertal sammanträden, med verkställande utskottet och agerar kontaktperson
gentemot vattenvårdsförbundet/vattenrådet.
Vattenrådets verksamhet
Två referensgrupper har bildats som sammanträffat vid tre tillfällen för att bereda remissvar
till Vattenmyndigheten. En av grupperna innehåller representanter från
medlemskommunernas olika förvaltningar som berörs av vattenvårdsarbete. Den andra
referensgruppen har varit öppen för organisationer, föreningar, samfälligheter m.m. Ett brett
utskick har skett för att locka så många intressenter som möjligt.
Diskussion har förts om statusklassificering av vattenförekomster, vilket resulterat i yttrande
till Vattenmyndigheten. Lokalkännedomen och kunskapen bland rådets medlemmar har
bidragit med mycket nya uppgifter i arbetet med klassificeringen av områdets
vattenförkomster. 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
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Hallands län om vattenförvaltningen har genomförts. Utbildningsbehovet har diskuterats och
synpunkter lämnats till Vattenmyndigheten.
Verkställande utskottet har under året besökt samtliga medlemskommuners
kommunstyrelser och berättat om förbundets och vattenrådets verksamhet. Det har setts
som en viktig del i arbetet att förmedla och intressera politiker och andra intressenter i
verksamhetsområdet.

Sammanfattning
Förbundets verksamhet har i allt väsentligt bedrivits enligt uppgjorda planer i samarbete med
olika intressenter.
Förbundsstyrelsen vill slutligen tacka alla medlemmar och övriga medverkande i förbundets
verksamhet för ett gott och givande samarbete under det gångna verksamhetsåret.
Kungsbacka den 29 april 2009

George Westergren
ordförande
/
Anders Gustafsson
sekreterare

