Kungsbackaåns
vattenvårdsförbund

Verksamhetsberättelse för år 2005
22:a verksamhetsåret

Styrelsen för Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund får härmed avge följande redogö
relse för år 2005.
Styrelse
Förbundets styrelse utgöres av en representant från vardera kommun eller organisa
tion, som ingår som medlem i förbundet. Styrelsen har under året bestått av tio per
soner med sex ersättare.
Styrelsen har under året utgjorts av följande ordinarie ledamöter
George Westergren, Kungsbacka kommun, ordförande
Kaj Johansson, Mölndals stad, vice ordförande
Anita Jeppsson, Härryda kommun
Mona Friberg, Marks kommun
Thomas Helin, Luftfartsverket
Anneli Palm, E.on Värme Syd AB
Gunnar Wernberg, Laxforsen AB
Thomas Ottosson, Beiersdorf AB (fr o m 18 maj 2005)
Roger Redin, AB Gothenburg Feulling Company (fr o m 18 maj 2005)
Mellan förbundsmötena har förbundets angelägenheter handlagts av ett
verkställande utskott, i vilket under året ingått
George Westergren, ordförande
Kaj Johansson
Thomas Helin
Till utskottet har adjungerats Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen
Västra Götaland samt Daniel Helsing, förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd, Kungs
backa kommun.
Förbundsstyrelsen har sammanträtt två gånger nämligen den 18 maj hos Laxforsen
AB i Kungsbacka den 9 november hos E.on Värme Syd AB i Kungsbacka.

Verkställande utskottet har sammanträtt vid nio tillfällen, nämligen den 14 januari, 4
mars, 1 april, 3 maj, 3 juni, 19 augusti, 27 september, 14 oktober och 18 november.
Ordföranden och sekreteraren har mellan sammanträdena haft ett flertal telefonöver
läggningar.
Organisation
Förbundets kanslifunktion har sedan 1996 varit knuten till förvaltningen för miljö- och
hälsoskydd i Kungsbacka kommun. Dess chef har alltsedan dess varit sekreterare i
förbundet.
Under tiden 1 september – 31 december har förbundets ordinarie sekreterare, Sand
ra Falkäng, varit tjänstledig och tillfälligt ersatts med Knut Fredriksson.
Förbundets räkenskaper och bokföring har i likhet med tidigare år handhafts av eko
nomikontoret i Kungsbacka kommun.
Medlemmar
Under året har två nya medlemmar tillkommit nämligen Beijersdorf AB och AB Goth
enburg Feulling Company, båda fr o m den 18 maj. Förbundet hade således vid årets
slut följande medlemmar
• A-Hus AB
• Beiersdorf AB
• E.on Värme Syd AB
• AB Gothenburg Feulling Company
• Härryda kommun
• Kungsbacka kommun
• Laxforsen AB
• Luftfartsverket
• Marks kommun
• Mölndals stad
Ekonomi
Medlemsavgifterna har under året varit oförändrade sedan de höjdes år 2003.
Totalt har årets inkomster uppgått till 85 000 kronor (83 000 år 2004).
Utgifterna har huvudsakligen utgjorts av ersättningar i samband med vattendragskon
trollen, flödesmätningar, tillfälligt sekreterarskap och konferensavgifter. Förbundet
har därtill haft kostnader för framställning av årssammanställning av
vattendragskontrollen och produktion av hemsida. Totalt har förbundets kostnader
varit 128 125 kronor (108 306 år 2004)
Förbundets behållning var vid årets slut 93 409 kronor.
Viktigare ärenden
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Under året har styrelsen och dess verkställande utskott bl a behandlat följande
ärenden:
• Förlängning av avtal gällande provtagning och analystjänster för 2006
• Yttrande till Stadsbyggnadskontoret i Mölndals stad gällande detaljplanepro
gram för Gårda-Barnsjöområdet i Lindome
• Yttrande till länsstyrelsen i Halland angående genomförande av regionala mil
jömål
• Skrivelse till mark- och bostadskontoret i Kungsbacka angående bevakning av
ev. försäljning av Alafors kvarn
• Upprättande av hemsida
• Komplettering av analysdatabas
• Uppdatering och komplettering av hemsidan
Undersökningsverksamhet
Vattendragskontrollen har utförts enligt fastställt program. Provtagningar har utförts
av Melica Miljökonsulter och analyserna av AnalyCen Nordic AB, Göteborg. Labora
toriet är ackrediterat. Sammanställning av analysresultat m m avseende 2004 års
vattendragskontroll har gjorts av Melica Miljökonsulter, Göteborg, och utgivits i tryckt
form.
Förbundet har ekonomiskt bidragit till genomförande av vattenföringsmätningar i
vattensystemet genom den s k PULS-modellen. Länsstyrelsen i Hallands län har varit
kontaktorgan för mätningarnas genomförande, vars resultat inrapporteras till SMHI.
Förbundet får årligen del av undersökningsresultaten.
Utåtriktad verksamhet
Förbundet har varit representerat vid miljömålskonferens anordnad av länsstyrelsen i
Hallands län i februari, och vattenseminarium anordnat av Göteborgsregionen i de
cember.
Ordföranden och sekreteraren har i februari haft en överläggning med Vattenmyndig
hetens chef, Björn Sjöberg, på länsstyrelsen i Göteborg.
Den 18 november genomfördes ett informationsmöte om förbundets och Vattenmyn
dighetens arbete. Till mötet hade representanter för Banverket, Vägverket, LRF,
Sand & Grus AB Jehander, Mölndals Golfklubb och Forsgårdens Golfklubb inbjudits.
De båda golfklubbarna och LRF hade hörsammat inbjudan. Programmet omfattade
presentation av förbundet och dess historik, Luftfartsverkets medlemskap och roll i
förbundet och den nya svenska vattenplaneringen.
I syfte att sprida information om förbundsverksamheten har förbundets hemsida
under året genomgått en uppdatering och komplettering. Bl a har information om
fiskevårdsområden och dess föreningar samt lodkartor från vattensystemets sjöar
inlagts. Härutöver har några utredningsrapporter infogats i hemsidan. Förbundets
hemsida nås under adress www.kbavvf.se
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Samverkan
I likhet med tidigare år har förbundet samverkat med ett flertal myndigheter och orga
nisationer. Länsstyrelserna i de båda berörda länen (Halland och Västra Götaland),
kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor och tekniska förvaltningar samt Göte
borgsregionens kommunalförbund har varit goda och värdefulla samarbetspartners
och beretts tillfälle att delta i förbundets ordinarie sammanträden.
Hans Oscarsson vid Vattenmyndigheten samt kommunekologen i Kungsbacka, Da
niel Helsing, har deltagit i ett flertal sammanträden med verkställande utskottet och
bidragit med mycket värdefulla synpunkter.
Övrigt
En järnvägsolycka inträffade den 28 februari, då ett södergående godståg med klor
gas spårade ur helt nära Kungsbackaån. Räddningsarbetet tog flera veckor i an
språk. Inga främmande ämnen läckte ut från tågsetet och ån påverkades dessbättre
inte av olyckan.
Sammanfattning
Förbundets verksamhet har i samarbete med olika intressenter huvudsakligen bedri
vits enligt uppgjorda planer.
Förbundsstyrelsen vill slutligen rikta ett tack till medlemmar och övriga medverkande
i förbundets verksamhet för ett gott och givande samarbete under det gångna verk
samhetsåret.
Kungsbacka den 7 april 2006

George Westergren
ordförande

/
Knut Fredriksson
tf sekreterare
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