
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND  

 

 

 

PROTOKOLL 

fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund 

Tid:  Fredagen den 19 april 2013, kl. 14:00 

Plats:  SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk i Lilla Edet 

 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter 

Ann-Christine Andersson, ordf.  Göteborgs Stad 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Leif Mowitz    GKN Aerospace Sweden AB  

Carl-Erik Bergsén   Alingsås kommun 

Ove Wiktorsson   Kungälvs kommun  

Tomas Nilsson   Göteborgs stad 

Gunnar Johansson   SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk 

Marie Andersson   AstraZeneca AB 

 

Suppleanter 

Anneli Kruse    Axel Christiernsson AB 

 

Sekreterare 

Monica Dahlberg   GR 

 

 

§ 1.  Godkännande av föredragningslista 

Föreliggande förslag till föredragningslista godkändes.  

§ 2.  Val av justerare 

Till justerare valdes Carl-Erik Bergsén. 

§ 3.  Meddelanden 

Inga meddelande lämnades 

§ 4.  Information från vattenråden inom Göta älvs ARO 

Göta älvs vattenråd planerar en informationsträff i Upphärad för de boende i området den 5 

september. Man ska då informera om resultaten från den undersökning som gjorts över 

källor för tillförseln av fosfor, kväve och bakterier till Lillån/Slumpån. Man planerar även 

att hålla en vattendragsvandring i samband med mötet. Rapporten presenterades på 

förbundsmötet och finns på vattenrådets hemsida www.vattenorganisationer.se/gotaalv/  

http://www.vattenorganisationer.se/gotaalv/
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Biotopkarteringen som genomförts av Mölndalsåns vattenråd är nu klar och rapporten 

finns att hämta på vattenrådets hemsida www.vattenorganisationer.se/molndalsan/ 

Säveåns vattenråd arbetar med att ta fram förslag till platser och innehåll till skyltar som är 

tänkta att placeras längs Säveån på platser där människor vistas. De ska innehålla 

information om Säveån (allmänt och om lokalen där skylten står), vattendirektivet och 

vattenrådets arbete. Man planerar att hålla en vattendragsvandring för allmänheten den 19 

september. Adressen till vattenrådets hemsida är: www.vattenorganisationer.se/savean/  

Alla tre vattenråden har under våren svarat på Vattenmyndighetens remiss om ”Arbets-

program med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Västerhavets vattendistrikt”. Man 

har även fått delar av underlagsdokument för åtgärdsprogram för resp vattendrag från 

Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på.  

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 5.  Sammansättning av arbetsutskott och arbetsgrupper. 

Styrelsen utsåg följande personer att ingå i:  

 

Arbetsutskottet 

Ann-Christine Andersson, ordf Göteborgs stad 

Evalotta Stolt, vice ordf.  Vargön Alloys AB 

Claes Wångsell   Kretslopp och vatten, Göteborgs stad 

Elisabet Stadler   SKF Sverige AB 

Monica Dahlberg, sekr  Göteborgsregionens kommunalförbund 

Program och utvärderingsgruppen 

Ann-Christine Andersson, ordf. Göteborgs stad 

Vakant     Industrirepresentant 

Mikael Asplund   Miljö- och teknikförvaltningen, Lilla Edets kommun 

Olof Bergstedt    Kretslopp och vatten, Göteborg 

Klara Eklund    Miljöförvaltningen, Göteborg 

Ragnar Lagergren   Vattenmyndigheten / Länsstyrelsen Västra Götaland 

Monica Dahlberg, sekr  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Tekniska delegationen 

Claes Wångsell   Kretslopp och vatten, Göteborgs stad 

Lars Sandblom   Trollhättan Energi AB 

Anders Holm    Lilla Edets kommun 

Daniel Larsson   Vänersborgs kommun 

Gunnar Johansson   SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk 

Kaj Levin    Kungälvs kommun 

Lars Holm    Ale kommun 

Monica Dahlberg, sekr  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

http://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/
http://www.vattenorganisationer.se/savean/
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Informationsgruppen 

Ann-Christine Andersson, ordf. Göteborgs stad 

Kristian Pedersen    

Catarina Munck   Eka Chemicals AB 

Monica Dahlberg, sekr  Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt 

att utse ovanstående personer ingå i arbetsutskott och arbetsgrupper. 

 

§ 6. Översyn av fördelningen av vattenvårdsförbundets intäkter. 

Monica och Elisabet beskrev hur arbetet med översyn av förbundets intäkter genomförts 

hittills. Cecilia informerade också om detta för närvarande medlemmar på dagens 

förbundsmöte. 

På styrelsemötet i november 2012 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 

Sedan mötet i mars 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.   

De styrelseledamöter som ännu inte varit i kontakt med tilldelat företag uppmanas att göra 

detta snarast.  

Monica hade inför styrelsemötet i mars skrivit ett förslag till brev att skicka ut till 

medlemmarna ang förslaget till förändrade medlems och kontrollavgifter (bifogas med 

protokollet). Innan arbetsutskottets möte i september ska styrelsen inkomma med 

synpunkter på detta till Monica så att vi sedan kan skicka ut det till medlemmarna.   

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

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse;  

att ge styrelsen att kontakta berörda medlemmar enligt ovan; samt 

att lämna synpunkter på bifogat brev senast den 12 september 2013. 
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§ 7. Verksamheten 2013 

Monica informerade om vilken verksamhet som hittills är beslutad för 2013 samt vilka 

diskussioner som förs i Program- och utvärderingsgruppen angående ev. kommande 

specialundersökningar. 

Styrelsen beslöt 

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse. 

 

§ 8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

§ 9. Kommande möten 

 Fredagen den 27 september kl. 13.00 på GR 

 Fredagen den 6 december kl. 13:00 på GR 

 

Göteborg dag som ovan 

Monica Dahlberg 

Justeras 

Ann-Christine Andersson     Carl-Erik Bergsén 

ordf. 


