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Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Måndagen den 28 november2Ot6 k|.13:30-15:30
Plats: Västvattens styrelselokal på Västgötavägen 30 i Uddevalla

Dagordning

1. Mötet öppnas
Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

Näruarande ledamöter:

Mats Brodefors

Bengt-Äke Andersson

Ulla Buhr

Eva Abrahamsson

Hans Schub

Berne Petersson

Edvard Molitor
Mihkel Laks

Näruarande ersättare:
Morgan Bråse

övríga deltagare:
Monica Dahlberg

Minja Bengtsson

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Tanums kommun

Tjörns kommun

Göteborgs Hamns AB

Volvo personvagnar

Klädesholmen Seafood

GR

GR

E,!_n ä rua ran d e I ed omöte r:
Anna Jivén

Lars-Åke olsson

Leif Högberg

Sofia Westergren

Vakont

Anna-Lena Heydar

Eva Wallin

lngela Frössling

Agneta Stenberg

El n ä rua rø n d e e rsütta re :

Christina Löwenström

Göte Carlsson

Pierre Rehnlund

lnge Löfgren

Alf Siversson

Anders Hygrell

Hilbert Eliasson

Bo Pettersson

Lena Martinsson

Louise Thunström

Claes Jansson

Carl-Johan Sernestrand

Jan Hansson

Ma rie-Louise Joha nsson

Karl-Emil Mattsson

Annika Utgenannt

Göteborgs stad

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Stenungsunds kommun

Strömstads kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

INOVYN

Orkla Food Sverige AB

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Strömstads kommun

Tanums kommun

Tjörns kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

Borealis
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Preemraff Lysekil
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3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Edvard Molitor till att justera mötesprotokollet.

4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Länsstyrelsen i Västra Götaland är inbjuden för att informera och diskutera kring den
samordnade recipientkontrollen (SRK) som bedrivs av BWF

Punkten utgår pga sjukdom. Svar på några av de frågor som ställts till Länsstyrelsen inför mötet
har skickats till kansliet via mail och bifogas protokollet.

6. Meddelanden
o Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) anordnade den 21 november ett seminarium i

Stenungsund där ville lyfta frågan om möjligheten att återfå och stötta beståndet av rovfisk
i kustnära områden. En aktuell fråga är om en tidsbegränsad kontroll av säl och skarv skulle
kunna ge mer kustnära fisk eller om en sådan åtgärd inte skulle ha önskad effekt. De tade
fokus på vad vi vet, vad vi mer behöver veta och vem som har ansvaret för att ta reda på

det som vi inte vet. Presentationerna från föredragen finns att hämta via:
http://www.vrbk.se/sv/proiekt/kustfiskens-aterhamtnins-%E2%80%93-vilken-paverkan-
har-s

o Monica delade ut den populärvetenskapliga tidskriften Västerhavet. Tidsskriften bevakar
vad som händer med miljön och miljöarbetet i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, både ur
ett forsknings- och ett förvaltningsperspektiv. Västerhavet ges ut av Kontaktgrupp Hav som
är en sammanslutning av forsknings-institutioner, myndigheter och fristående
organisationer som är aktiva längs västkusten. lnom gruppen sker ett informellt utbyte av
forskningsresultat och kunskap om aktuella havsmiljöfrågor. t Kontaktgrupp Hav ingår
Havsmiljöinstitutet, centrum för hav och samhälle, sLU, sMHl, Bohuskustens
vattenvårdsförbund, Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten,
Sjöfartsmuseet Akvariet samt länsstyrelserna i Västra Götalands län, Hallands län och Skåne
län. Vill man läsa den elektroniskt finns den att hämta via:
htto ://havsm il ioi n stitutet pu b I i kation erlvasterh avet

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

7. Sammansättning av styrelsen
Mats informerade om att arbetsutskottet träffat valberedningen för att diskutera om man bör
justera styrelsens sammansättning. Motivet är dels att det ibland är svårt att få så många att
komma att styrelsen är beslutsför (det är flera av kommunerna som har frekvent närvaro vid
mötena medan andra nästan aldrig kommer) och dels bör fördelningen i styrelserepresenta-
tionen bättre spegla medlemmarnas ekonomiska andelar i förbundet iform av medlems- och
kontrollavgifter. Då en översyn av dessa sistnämnda görs bör även styrelsesammansättningen
ses över.

Arbetsutskottet föreslår en minskning av antalet styrelseledamöter med en fördelning mellan
kommuner och företag med 6 resp 5 ledamöter för att få ett udda antal.
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Valberedningen ser att Göteborg som stor kommun som lägger in mycket pengar iförbundet
bör ha två ledamöter, övriga fyra platser skulle kunna fördelas mellan de andra kommunerna
indelade geografiskt i fyra kluster t ex:

- Strömstad-Tanum-Sotenäs
- Mu nkedal-Lysekil-Uddevalla
- Orust-Tjörn-Steungsund
- Kungälv-Öckerö

Det är viktigt att kommunrepresentationerna tar upp detta för diskussion inom den egna

kommunen så att man är förberedd.

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

8. Brev med förfrågan från GR:s valberedning
Valberedningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har skickat ett brev till
styrelserna inom Bohuskustens vattenvårdsförbund (BWF) och Göta älvs vattenvårdsförbund
(GAWF) med frågan om man fortsättningsvis ser att man behöver hjälp av dem. Detta togs upp

vid senaste mötet med arbetsutskottet då valberedningen också var med. Varken

arbetsutskottet eller valberedningen ser att ett sådant behov finns. lnte heller förbundets
styrelse ser ett sådant behov då man har en väl fungerande valberedning.

Styrelsen beslutar

att tillskriva valberedningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och meddela att
man för närvarande inte ser behov av deras hjälp.

9. översyn av medlems- och kontrollavgifter
Mats förklarade vid förra styrelsemötet principerna bakom det förslag som tagits fram av

arbetsutskottet. Tyvärr hade det i det då utskickade förslaget (tabellen) missats att lägga till en

nivå på O,Lyo för de minsta verksamheterna. Den korrekta fördelningstabellen var utskickad

inför detta möte.

Sedan styrelsemötet i september har förbundet haft kontakt med Länsstyrelsen och fått ta del

av de tillsynsavgifter som tas ut av verksamheterna som är medlemmar. Då dessa speglar

verksamheternas totala påverkan via utsläpp både till vatten och luft är de svåra att använda

sig av som riktlinje för hur BWF bör sätta sina kontrollavgifter då förbundet bara hanterar
utsläpp till vatten.

En diskussion har förts om inte de pengar Stenungsundsindustrierna och de vid Brofjorden lägger extra

för miljögiftsundersökningarna (biota och sediment) borde synas som ett påslag på kontrollavgiften?

Frågan är då om detta är separata krav som ställts på dessa företag från tillsynsmyndigheten men

egentligen inte ingår iden samordnade recipientkontrollen (SRK) inom BWF? Man har bara valt att

handla upp det samtid¡gt för att förhoppningsvis få ner kostnaden, på samma sätt som GÄWF:s två

punkter i Göta älv handlas upp samtidigt.
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Kansliet har gjort en ungefärlig beräkning av att ca L5 % av arbetet som läggs ner inom förbundet
hamnar på den ideella delen (arbete inför och efter möten med Styrelse, Au och Årsmötet) som är
kopplat till medlemsavgiften. Då denna andel inte anses som ringa påverkar det skatt och moms.
Minja redogjorde för den uträkning hon gjort kopplat till om man fördelar om intäkter till förbundet
genom minskade kontrollavgifter till ökade medlemsavgifter. Detta har gjorts för att se så att det inte
medför något ekonomiskt negativt för förbundet. Det blir dock tvärt om då man inte behöver betala
moms för medlemsavgifterna och kan ha ett större överskott i resultat resp år innan behöver betala
skatt. Minja stämmer av detta med förbundets revisorer så att vi tänker rätt och att v¡ inte får problem
med skatteverket. Då förbundet gynnas ekonomiskt av denna omfördelning måste den vara noga

underbyggd och skälig.

Arbetsutskottet fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag till nya medlems- och kontrollavgifter

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

10. Budget/fkonomi
Minja redogjorde för ekonomisk rapport för januari-oktober 2016, handlingen var även utsänd
inför mötet. Som prognosen ser ut för helåret ligger den väl i linje med budgeten.

Hon påminde också om att kansliet behöver få in kontouppgifter från några styrelseledamöter/
-ersättare inför utbetalning av arvoden. Detta gäller de som tillkommit under året och inte fått
arvoden utbetalade tidigare. Monica tar kontakt med de det gäller för att få in nödvändiga
uppgifter.

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

1 1. Ko ntro I I p rogra m/ U p p h a n d I i n gar 2O1':6-2Ot7

En handling var utsänd inför mötet och föredrogs av Monica

- Flygfotograferingen av fintrådiga alger är klar, sista flygningen gjordes den 18
september, något försenad pga mulet väder. Rapporten skall levereras senast 28
februari 2017

- lnsamling för analys av miljögifter i biota har utförts under hösten. Konsulten har tyvärr
haft problem med att få tillstånd från Lst för fiske av skrubba med nät (risk för bifångst),
man försöker lösa detta via spöfiske genom kontakt med 8-fjordar/Sportfiskarna.

- Gällande undersökningarna av mjukbottenfauna längs kusten 2015 och 2016 väntar vi
på rapport.
En översyn görs tillsammans med Lst, Havs- och vattenmyndigheten och Göteborgs
universitet för att BWFs provtagningspunkter skall placeras rätt i förhållande till var
förbundets medlemmar är lokaliserade.

- Framtagande av underlag pågår för miljögifter i sediment2OtT-20L8 m rapportzOLg,
väntar på respons från Lst angående det förslag som PoU-gruppen skickat in.
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Styrelsen påpekade att det är viktigt att trendanalyser finns med i rapporten så man kan

se om de åtgärder som görs ger någon effekt.

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

12. Årsmötet2Ot7
Styrelsen är positiv till att man även i år håller årsmötet tillsammans med GÄWF. Dagen inleds
förslagsvis med föredrag intressanta för båda förbunden. Efter lunch håller resp förbund
årsmöte och konstituerande styrelsemöte parallellt med att det andra förbundet har föredrag
kopplat till sina resp undersökningar.

Förslag till föredrag som kommit upp på Au är:

. lnfo från projekt 8-fjordar

. Bjuda in VRBK.

. Rapport från undersökningen av miljögifter i biota 20L6 och Flygfotografering av fintrådiga
alger i grunda vikar (samma konsult)

13. Förfrågan från NorDan iTanumshede om vad det skulle kosta att bl¡ medlemmar (stryks

om företaget inte återkommit efter återkoppling från diskussion med Lst ang nivå på

kontrollavgift)
Fråga har inkommit från företaget NorDan i Tanumshede (tillverkar fönster och fönsterdörrar
och ärtillståndspliktiga gällande lösningsmedeloch impregnering)om vad det skulle innebära
att bli medlemmar i förbundet. Monica har kontaktat Lst för att få reda på inom vilken nivå

kopplat till kontrollavgifter de hör hemma. Lst:s svar var den lägsta nivån.

Monica har kommunicerat med Nordan vad det skulle innebära enligt de avgifter som gäller för
2016 men samtidigt nämnt att en översyn görs vilket kan komma att innebära högre
medlemsavgift (förslaget 11000 kr) men en något lägre kontrollavgift.

Styrelsen får återkomma ifrågan när/om det inkommer en formellförfrågan från företaget om
medlemskap

Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

14. Medverkan i multimediabroschyr framtagen av Sotenäs kommun
Sotenäs kommun har via företaget JS Sverige, som är specialiserade på att ta fram reklam
multimediabroschyrer, erbjudit BVVF att annonsera i en sådan. Det skulle kosta mellan 9 000-
L6 000 kr beroende på storlek på annons.
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att förbundet inte skall medverka i multimediabroschyren

15. övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp

16. Tider för sammanträden med styrelsen 2017
Nästa styrelsemöte hålls den 6 mars 2OI7 kl L3:30-L6:00.
Platsen är inte bestämd ännu. Styrelseledamöterna får gärna komma in med förslag till annan
lokal än GR då vi sagt att vi skall försöka ha vartannat möte hos medlemmarna.

Efter årsmötet den 27 april hålls ett konstituerande styrelsemöte

När tiderna för Arbetsutskottet är fastlagda för 2OL7 går Monica ut med Doodle-förfrågningar
för övriga styrelsemöten 2017.

17. Mötet avlutas
Ordföranden avslutar sam manträdet

Monica Dahlberg - Sekrete

Ø// U+
Mats Brodefors - Ordfö nde Edvard Molitor - Justerare
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