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PROTOKOLL 

fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:  Fredagen den 8 mars 2013, kl. 13:00 

Plats:  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),  

  Gårdavägen 2 i Göteborg (Rum: Pater Noster, 219)  

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter 

Cecilia Dalman Eek, ordf.  Göteborgs Stad 

Evalotta Stolt, v. ordf.   Vargön Alloys AB 

Tomas Nilsson   Göteborgs Stad 

Kaj Johansson    Mölndals Stad 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Katarina Pettersson   Renova 

Göran Andersson   Akzo Nobel Pulp and Performance AB 

Christian Forsäng   Ale kommun 

Ove Wiktorsson   Kungälvs kommun 

 

Marie Andersson   AstraZeneca AB 

Gunnar Johansson   SCA Hygiene Products, Edet Bruk 

Leif Mowitz     GKN Aerospace Sweden AB 

 

Suppleanter 

Claes Wångsell   Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

 

Övriga 

Anna Larsson    Praktikant SKF Sverige AB 

Sandra Magnusson   Akzo Nobel Pulp and Performance AB 

 

§ 1.  Godkännande av föredragningslista. 

Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.  

§ 2.  Val av justerare. 

Till justerare valdes Ove Viktorsson. 

 

 



 

2 

§ 3.  Meddelanden. 

 Monica informerade om att en webbkamera är beställd till Garn-stationen. Dock är den inte 

installerad än trots att hon legat på leverantören att det ska bli gjort. Hon gör ännu en 

påtryckning och om det inte blir klart nu får vi slka en annan leverantör. 

 Upphandlingen av kontrollprogrammet för 2013-2015 är nu klar. Det blir liksom tidigare 

ALcontrol som analyserar med Medins Biologi AB som underleverantör av provtagningen. 

 Det utökade provtagningen av metaller i Nordre än under januari-april är nu igång. När 

resultaten är klara och har analyserats av PoU-gruppen redovisas dessa för styrelsen 

 Ove informerade om en ny teknik för att ta upp metaller från t ex dagvattenbrunnar där man 

sedan kan återvinna metallerna 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 4.  Information från vattenråden inom Göta älvs avrinningsområde. 

 Inom Göta älvs vattenråds projekt om Slumpån/Lillån kommer man för att kommunisera 

resultaten till de boende i området anordna ett seminarium inkl. vattendragsvandring  

 Biotopkarteringen av Mölndalsån är nu klar och rapporten finns att hämta på vattenrådets 

hemsida: www.vattenorganisationer.se/molndalsan/ Den ska användas som ett fördjupat 

underlag för prioritering och planering av åtgärder inom Mölndalsåns avrinningsområde. 

 Resultaten från undersökningen av PCB och metaller i Anten och Mjörn finns nu 

sammanställda i en rapport som finns att hämta på förbundets hemsida. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 5.  Information från Program- och utvärderingsgruppens diskussion kring 

kommande specialundersökningar. 

Dessa undersökningar diskuteras i PoU-gruppen 

Hoppande sediment 

Frågeställning - om sedimentbunden transport står för en väsentlig del av 

föroreningstransporten i älven. Chalmers (Ekaterina Sokolova) är intresserade av att vara med. 

Kanske kan vi även få med Sjöfartsverket. GU (institutionen för Kemi) skulle kunna utföra 

analyserna.  

Limnologisk undersökning i Ö Nedsjön. 

Kan bli aktuellt 2014. Lst har nät för provfiske, ev anlita Fiskeområdesföreningen för fisket. 

Även makrofyter och bottenfauna bör ingå. 

Biologisk status på bäcken som rinner från Kikås-deponin. 

Monica har kontaktat Mölndal och Härryda för att höra vad som är gjort tidigare. 

http://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/
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Elbåtfiske i Göta älv. 

Skulle kunna bli aktuellt som pilotstudie för att se hur det fungerar i ett så stort vattendrag.  

Vattenkraftens påverkan 

Avvaktar pågående utredningar av bl a Miljösamverkan Sverige och Vattenfall (Göta älv och 

Säveån) innan detta diskuteras vidare. 

Petroliumpåverkan:  

Har fått uppgifter från kommunerna. Tyvärr finns inte alla händelser med i deras 

ärendehanteringssystem. Återstår att få uppgifter från räddningstjänsterna för att få en mer 

heltäckande bild.  

Mikroplast i sötvatten 

Förslag finna att vi tittar på transporter av plast som kan gå ut via dagvatten till vattendragen. 

Hittills har man mest tittat på förekomst av plastpartiklar i havet. Ev. kan HaV vara intresserade 

av detta.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 6. Information från bokslut och revision 2012. 

Monica informerade om att bokslut och revision för verksamhetsåret 2012 är klart.  

Under året har förbundet haft intäkter på 1 972 000 kronor inkl. bidrag på 404 000  kronor 

för vattenråden (bidrag för adm och projekt). Kostnaderna uppgår till 1 749 000 kronor 

varav 498 000 kronor har varit kostnader för vattenråden.  

Ett underskott på 3 000 kr hade budgeterats för verksamheten under 2012. Bokslutet för 

årets verksamhet visar på ett översott på 222 000 kronor. Skillnaden förklaras främst av att 

fakturor för några av de budgeterade kostnaderna för specialundersökningar 2012 inte 

inkommit under året, dessa flyttas över till 2013. Intäkterna har minska något då förbundet 

under 2012 förlorat Holmen Paper som medlem. Sammantaget innebär detta att förbundets 

totala egna kapital vid årsskiftet 2012/2013 uppgick till 1 441 000 kronor. Av detta tillhör 

1 155 000 vattenvårdsförbundets verksamhet och resterande kapital tillhör det tre 

vattenråden. 

En diskussion fördes om vikten att ha en trygg ekonomi och att det egna kapitalet inte bör 

understiga 500 000 kronor för att kunna ta upp variationer i kontroll och 

undersökningsverksamheten mellan olika år.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

 

 



 

4 

§ 7. Förslag till budget för 2013 samt budgetplan för 2014. 

Intäkter 

Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter. Kontrollavgifterna justeras 

årligen med konsumentprisindex i enlighet med tidigare årsmötesbeslut. Bland övriga 

intäkter innebär anslutningsavgifterna till älvövervakningssystemet ett tillskott till 

förbundet på 54 000 kronor under året. Konsumentprisindexutvecklingen under 2012 var 

0,89 %. Ingen höjning av medlemsavgifterna föreslås inför 2013. Intäkter för 

administration av vattenråden för Göta älv, Säveån och Mölndalsån kommer in till 

förbundet genom bidrag från Vattenmyndigheten på 180 000 kr, som betalas ut för arbete 

avseende 2013.  

Kostnader 

Nuvarande kontrollprogram gäller under 2013-2015. Kostnaderna för den löpande 

vattendragskontrollen samt ordinarie drift och underhåll har under 2013 budgeterats till 

707 000 kronor.  

Utöver det löpande kontrollprogrammet genomförs specialundersökningar som i huvudsak 

grundas på behov och önskemål från miljömyndigheter och medlemmar. Förbundets 

styrelse fattar beslut om finansiering i varje särskilt fall. Kostnaderna för 

specialundersökningar har budgeterats till 223 000 kronor för 2013. Av dessa är 123 000 

kronor intecknade för slutbetalningen av den limnologiska undersökningen i Rådasjön och 

Landvettersjön som utfördes 2011 samt 75 000 kronor för slutbetalning av den 

sedimentundersökning som genomfördes i Göta älv 2011. 

I kostnaderna för administration, inkl. arbete att ta fram trycksaker och information ingår 

löner till kansliets personal, arvoden, omkostnader för styrelsens verksamhet samt 

kostnader för framtagande av årsrapporten (Blå boken), Vattenmagazinet m fl 

publikationer och hemsidan. Kostnaden bedöms för vattenvårdsförbundet uppgå till  

340 000 kronor för 2013. Till administrationskostnaderna har dessutom särskilda poster 

lagts upp för arbetet med Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för 

administration och möten inom vattenråden under 2012 bedöms bli 70 000, 50 000 resp. 40 

000 kronor. 

Övrigt 

Från och med 2013 är inte Inlands kartongbruk i Lilla Edet samt Akzo Nobel Pulp an 

Performance Chemicals AB i Trollhättan längre medlemmar i förbundet.  

Program- och utvärderingsgruppen får även i fortsättningen i uppdrag att ta fram förslag 

till vilka specialundersökningar som kan vara lämpliga att genomföra. Beslut kring 

finansieringen av dessa tas efterhand av styrelsen.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att godkänna ovan nämnda förslag till budget för 2013 samt budgetplan för 2014. 
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§ 8. Översyn av fördelningen av vattenvårdsförbundets intäkter – har några 

medlemmar kontaktats? 

På föregåande möte fick några av styrelseledamöterna i uppdrag att kontakta medlemmar 

för vilket förslaget kan innebära en höjning av avgiften:  

Göran Andersson: Axel Christiernsson, Ragn-Sells Heljestorp, Stena Recykling 

Gunnar Johansson: Göteborgs Kex 

Marie Andersson: AstraZeneca 

Leif Mowitz: Parker Hannifin 

Evalotta Stolt: Trollhättan-Vänersborgs Flygplats 

Arbetsutskottet: Göteborg-Landvetter Flygplats, Skrotfrag, Univar, Vårgårda Kromverk 

Vid detta möte hade ännu ingen av ovanstående företag kontaktats. Efter mötet har Göran 

Andersson kontaktat Axel Christiernsson, Ragn-Sells och Stena. De två förstnämnda var 

allmänt undrande till varför dom skall få förhöjd avgift (vilket är en rimlig reaktion) men 

de är positiva till GÄVVF arbete. Göran förklarade så gott han kunde. Stena var krångligt 

då de har så många bolag i Gbg. Göran fick bara tag i Cecilia Våg som är Sverige chef 

miljö och hon lovade att återkomma med vem som är konkret berörd.   

 

Monica fick på förra mötet i uppdrag att skriva ett förslag till brev till medlemmarna samt 

att uppdatera medlemslistan med medlemsnamn, kontaktperson och organisationsnummer. 

Brevet används först som underlag vid kontakt med ovanstående medlemmar. Efter 

förbundsmötet då Cecilia nämner att detta är på gång kommer informationen att skickas ut 

till samtliga medlemmar. Styrelser uppmanas att inkomma med synpunkter på förslaget till 

brev (Bifogas med anteckningarna).  

Beslut föreslås att tas på årsmötet 2014 och gälla fr o m 2014 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt  

att ovanstående uppdrag till resp. angiven styrelseledamot kvarstår. 

 

§ 9. Fortsatt planering inför årsmötet den 19 april på SCA i Lilla Edet. 

Förslag till program: 

09:00-09:10 Gunnar Johansson, kvalitets- och miljöchef på SCA Hygiene Products AB,  

  Edet Bruk, hälsar alla välkomna 

09:10-09:20 Inledning av vattenvårdsförbundets ordförande Cecilia Dalman Eek 

09:20-09:40 Förbundsmöte enligt särskild föredragningslista 

09:40-10:00 Kaffepaus 

10:00-10:20 Presentation av SGI:s regeringsuppdrag "Skredriskanalys för Göta älvdalen med  

  hänsyn till klimatförändringar och behov av ökade flöden" – Marius Tremblay, SGI 

10:20-10:50 ”Göteborg en hotad stad”, Ulf Moback, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad 

10:50-11:10 "Vattenfall Vattenkrafts program för biologisk mångfald - Göta älv och Säveån",  

  Erik Sparrevik, Vattenfall AB 
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11:10-11:30 ”Laxfiske i Göta älv”, Philippe van Assche, Lilla Edets laxfiskekommité 

11:30-12:00 ”Näringsanalyser i Lillån-Slumpån”, Stefan Bydén, Melica 

12.00-13:00 Lunch  

13.00-14:00 Rundvandring på Edet Bruk  

ca 14:00 Styrelsemöte (enbart styrelsen) enligt särskild dagordning som översändes senare 

 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt  

att godkänna ovanstående förslag till program för årsmötet 

 

§ 10. Övriga frågor 

Ett önskemål har inkommit från Claes Lenngerd som äger marken som Älvabo-stationen 

står på att se över arrendet. För garnstationen betalar vi 500 kr/månad och styrelsen ansåg 

det rimligt att det blir samma summa för Älvabo. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att erbjuda Claes Lenngerd ett arrende på 6000 kr/år för marken vid Älvabo. 

 

§ 11. Nästa sammanträde. 

Fredagen den 19 april 2013 kl. 14.00 efter förbundsmötet 

 

Göteborg dag som ovan 

Monica Dahlberg 

Justeras 

Cecilia Dalman Eek     Ove Wiktorsson 

ordf. 


