
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

 

PROTOKOLL 
fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:  Fredag den 25 september 2015, 13.00 - 15.00 

Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),  

Anders Personsgatan 8 i Göteborg. 

 

Närvarande:  

Ordinarie styrelseledamöter 

Ronnie Ljungh   Göteborgs stad 

Evalotta Stolt    Akzo Nobel Pulp and Performance AB 

Gunnar Johansson   SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk 

Kaj Johansson    Mölndals stad 

Leif Mowitz    GKN Aerospace Sweden AB  

Tomas Nilsson   Göteborgs stad 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

 

Suppleanter 

Rickard Olsson   Villeroy & Boch Gustavsberg AB 

Ann-Christine Tornebjer Torslid Trollhättans Stad 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

Frida Eriksson    GR 

§ 1.  Godkännande av föredragningslista 

Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes med tillägg rörande Cityvarvet 

under § 10. Övriga frågor. 

§ 2.  Val av justerare 

Till att justera protokollet valdes Evalotta Stolt.  

§ 3.  Meddelanden 

 Den PFOS undersökning förbundet är involverad i blir något försenad då en 

diskussion med länsstyrelsen och SLU förs om bra lokaler för provtagning. 

 Vattenvårdsförbundet har finansierat ett elfiske för att titta på effekterna av 

anläggningen av omlöpet i Hedefors. Resultatet var mycket positivt. Klicka på 

länken för att läsa artikeln från sportfiskarna:  

http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/5326 

 TEKA AB har sagt upp sitt medlemskap i förbundet på grund av ny ägare vilket 

innebär översyn av kostnader.  

http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/5326
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 Sedan 1 juni har Bohuskustens vattenvårdsförbund tagits över av GR, Monica har 

fått uppdraget att även vara sekreterare i det förbundet och därför har Frida 

Eriksson anställts på halvtid för att stötta upp med båda vattenvårdsförbunden.  

 

§ 4.  Information från vattenråden inom Göta älvs ARO 

Vattenråden inom Göta älvs ARO (Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd) har 

hittills under 2015 arbetat intensivt med att få fram yttranden över Vattenmyndighetens 

samråd, detta är nu inskickat.  

Göta älvs vattenråd har sökt pengar av Vattenmyndigheterna/Länsstyrelsen för att göra en 

kunskapssammanställning om kustvattenförekomsterna i älvens mynning. Detta för att hitta 

vart det finns kunskapsluckor rörande detta område och om undersökningar behöver göras, 

satsa på relevanta provtagningar som kompletterar nuvarande kunskap. 

 

Mölndalsåns vattenråd jobbar med att svara på remiss rörande Stensjön och Rådasjön och 

eventuella utgrävningar av Ståloppet. De har även svarat på en remiss rörande ett område i 

Mölnlycke. Deras nästa projekt är att ta fram en kortversion av tidigare 

kunskapssammanställning (rörande Mölndalsån för att informera politiker och andra 

aktörer om ån.  

 

Säveåns vattenråd har ett pågående skyltprojekt där informationsskyltar ska placeras ut 

längst ån, detta har vattenrådet fått LONA pengar för att genomföra.  

 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 5.  Rapport från arbetet med medlemsvärvning  

Tidigare under dagen (25 september 2015, 10.00 – 12.00) har arbetsgruppen för 

medlemsvärvningen haft möte och planerat vidare arbete med uppgiften.  

Arbetsgruppen kommer primärt att bjuda in länsstyrelsen till ett möte för att diskutera krav 

och uppföljning från deras sida rörande medlemskap i förbundet.  

Efter diskussion med länsstyrelsen kommer tillgänglig lista med tillståndspliktiga 

verksamheter i avrinningsområdet att sållas ner till de som har direktutsläpp av 

processavloppsvatten till recipienten. Arbetsgruppen planerar att i första hand välja ut dessa 

företag för att i andra hand titta på andra verksamheter med t ex dagvattenutsläpp som kan 

ha innehåll av farliga substanser.  

 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse 

 

§ 6. Rapport från arbetet med ”Fakta om Göta älv” – Frida Eriksson, GR 

Frida höll en kort presentation om hur arbetet går samt delade ut en innehållsförteckning 

som tagits fram tillsammans med PoU-gruppen. Arbetet rullar på dock så tar det tid att få 

in uppgifter från kontaktade kommuner och industrier. Projektet är planerat att redovisas 

på styrelsemötet den 4 december och publiceras på nätet vid årsskiftet. Hon uppmanar 

samtliga medlemmar att skicka bilder samt komma med kommentarer på befintlig 

innehållsförteckning.  
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Styrelsen lyfter några punkter som bör diskuteras vidare i PoU: 

 Stycke om Stallbackaån? 

 Källorna – förhållande mellan påverkan? Vad har störst påverkan idag i relation till 

tidigare? Är dagvatten ett större problem än utsläppen från industrin? Går detta att 

hitta underlag för att titta på?  

 Försurning? Egen underrubrik i stycket om påverkans källor? 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 7. Miljögifter i sediment 2016 

Bohuskustens vattenvårdsförbund ska under 2016 genomföra en miljögiftsundersökning 

längst kusten, detta genomförs vart 5:e år och gjordes senast 2011. Tidigare har Göta älvs 

vattenvårdsförbund haft två punkter i detta program, Eriksberg och Dösebacka med en 

total kostnad på runt 100 000 kr. Diskussion bör föras om förbundet vill ha med dessa 

punkter i nästa års program, och i så fall, vilka ämnen vill förbundet ska analyseras? Vill 

man utöka mängden provpunkter? En potentiell utökning av programmet måste föregås av 

en scanning över vart det kan finnas sedimentbottnar som passar för ändamålet.  

Bohuskustens vattenvårdsförbund har anlitat en konsult som ska se över tidigare års 

program och komma med en uppskattning på kostnader för nytt program. Göta älvs 

provpunkter ingår i denna utvärdering.  

Styrelsen beslöt 

att diskussionen bör föras i PoU och att styrelsen bör invänta konsultens utredning,  

PoU-gruppens ställningstagande och sedan ta ställning till delaktighet i provtagningen 

2016 

 

§ 8. Nytt älvövervakningssystem – Claes Wångsell 

Claes kunde inte närvara vid dagens möte men han har sammanfattat läget i ett mejl som 

lästes upp: 

Upphandling mätsonder är klar. Vi kommer att avropa en mätsond till att börja med och 

har option på övriga. Systemet med mätsonder kommer att innebära avsevärt mindre 

underhåll än nuvarande teknik. Sonden kommer att sitta inne i mätstationen. Ger möjlighet 

till fler parametarar bl a färgtal och algbiomassa. Även om det inte finns någon färdig 

lösning idag är förhoppningen att kunna få till en enhet med oljedetektion i mätsonden vad 

det lider. Vi har motsvarande mätsonder på råvattnet på vattenverken sedan en tid och har 

jämfört mätresultat med den gamla utrustningen med elektroder. Mätsonden ger mycket 

god överensstämmelse och stabilare resultat. Ser alltså mycket bra ut. Tanken är att sätta 

upp en teststation under hösten (sannolikt S Nol) och att köra övriga under 2016.  

Då det gäller datainsamling är huvudspåret lagring i en modul till vårt driftdatorsystem 

ABB. Således ABB understationer i alla mätstationer för mätdatainsamling. Överförs 

sedan till  (PGIM långtidslagring) och sen  en webklient för förbundets medlemmar. Har 

varit en del tekniska säkerhetsfrågor som behövts klaras ut. Verkar dock nu löst och nästa 

steg är en testversion av webklienten. 
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Majoriteten av finansieringen görs av Kretslopp och vatten, förbundet har budgeterat att 

bidra med 500 000 kr.  

 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse 

 

§ 9. Medverkan vid Vattendagarna i Växjö 13-14 oktober 

 

Limnologiska föreningen anordnar en konferens den 13-14 oktober som i år handlar om  

hur svenskt åtgärdsarbete egentligen fungerar i praktiken och hur vatten förvaltas och  

hanteras för att nå, den av alla, så hett eftertraktade bättre statusen. 

 

Monica och Frida önskar delta vid denna konferens för informationsutbyte och 

kontaktknytning, kostanden landar på 10 000 kr för hela resan, boende och deltagaravgift. 

 

Styrelsen beslöt: 

att finansiera deltagandet på Vattendagarna 2015 för både Monica och Frida.  

§ 10. Övriga frågor 

Enligt källor har länsstyrelsen under dagen fattat beslut om flytt av dockan som finns i 

anslutning till Cityvarvet. Denna förflyttning skulle troligtvis röra runt i det sediment som 

finns som innehåller mycket stora mängder TBT. Detta beslut kan ha potentiella effekter 

på recipienten som kan påverka förbundets medlemmar.  

Förbundet bör undersöka beslutet innan åtgärd vidtas.  

§ 11. Kommande möten 2015 

 Fredagen den 4 december kl. 13:00 (GR) 

 

Monica Dahlberg 

 

Justeras 

Ronnie Ljung     Evalotta Stolt 

ordf. 


