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Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund
Tid: Torsdagen den 21 september 2018 kl. 13:30-15:30
Plats: Preemraff i Lysekil
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Mats Brodefors
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CarlJohan Sernestrand

Sara Lidholm från Preemraff presenterade företaget. Hennes presentation bifogas protokollet.

Dagordning

1.

Mötet öppnas

Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2.

Godkännandeavdagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3.

Val av justeringsperson
Styrelsen väljer Anna Jivén till att justera mötesprotokollet.
Bohuskustens vattenvårdsförbund
c/o Göteborgsrcgionens kommunalförbund
Box 5073
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4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5.

Meddelanden
- Anna östlund har slutat på GR och gått vidare till Trafikverket. Maria Axbrink tar över
hennes roll i vattenvårdsförbundet.
Ännu inte klart om VRBK kommer t¡¡l GR från årsskiftet

6.

Kontrollprogram 2Ot7 l20t8
- Hvdroerafi och Växtplankton 2019-2020
lnget nytt, löper på. Tilläggsavtal om förlängning m SMHI 1+L år t.o.m. 2020 håller på att tas
fram.
- Miliöeifter i sediment 2017-2018 m rapport 20L9
Nu är all provtagning klar. Analysresultaten från provtagningen utanför Stenungsund hösten
2017 skickades direkt till medlemsindustrierna i Stenungsund. övriga resultat från
provtagningen vår/sommar 2018 är utlovade senast L5/9, men har ännu inte inkommit pga
förseningar vid labbet. önskar någon se delar av resultat tidigare så kontaktar Monica om
huruvida det är möjligt.
Samlad rapport miljögifter i biota (20L6) och sedime nt (2Ot7 /2018) kommer från COWI 20L9

- Miukbottenfauna
Rapporten för undersökningarna 2OL4-2OL6 är levererade av Lst, ligger på hemsidan
Genomgång av insamlat material för 20L7 klart men varken BWF eller Lst har fått resultat än.
Har frågat Fredrik Pleijel när de kan komma så att Lst kan skriva rapport.
2OLB14 hugg, budgetplan för 2019 är 16 hugg.
Provtagning vartannat år för varje provstation, med hälften ena året och hälften andra året.
Genomgång av mjukbottenfaunaprogrammet med Lst, HaV och GU görs senare i höst. Då
diskuteras var de tillkommande två huggen 20L9 ska hamna kopplat till var BVVF:s medlemmar
finns.
Prov från två lokaler våren 2018 har av misstag inte konserverats i alkohol utan blivit stående i
vatten vilket gjort att de inte går att använda till analys. De tas om under våren 2OL9 pga att det
behöver vara under samma årstid för att vara jämförbara. GU tar kostnaden för det.

- Fintrådisa alser 2018
Utredning av metod 2OL7/2018 av MMAB, rapport finns klar och ligger på hemsidan. GU har
lovat leverera sin del med trendanalysen senast 30/9.
Flygfotografering har utförts vid två omgångar i sommar. För två veckor sedan provtogs alger
för artbestämning.
Lst har parallellt undersökt ev utveckling av metod med drönare och jämfört med
flygfotograferingen. Kortfattat kan man sägas att själva körningarna över polygonerna går
väldigt fort och ger mycket bra foton som lätt räknar ut algtäckningen i ARCgis - tidsåtgången
är att ta sig mellan områdena, men Anna D på Lst ska räkna på detta. Sedan är det vind- och

väderberoende liksom flygningen.
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- Tillförsel av närinssämnen

till Bohuskusten 1998-2017

Rapport L998-2015 klar och publicerad på hemsidan.
Nytt avtal m DHI (Dansk hydrologiskt institut) för tillägg av 20L6 och 2OL7 utförs under 2OL8.
Frågor från AU om nödvändigheten i denna del i kontrollprogrammet. Kan denna del skjutas
regional/nationell miljöövervakning istället - frågan lyftes vid möte med Lst 10/9 och ska

till

övervägas hos dem.
- Trender (ei 20L8)

V¡kt¡gt delmoment. Nästa gång resultat t.o.m. 2OL9,leverans i början av 2O2O.

- Ev. Tillkommande 2019 e nliot än<l¿omål från lc+'

* övervakning ålgräs
* Mikroskräp
Diskussionen har påbörjats med Lst, men med ingången att förbundet inte ska metodutveckla,
samt att de analyser som förbundet utför ska kunna påvisa om det finns någon påverkan från
medlemmarnas verksamheter. V¡ktigt att bedöma åtaganden utifrån förbundets syfte. Aven
viktigt att kontrollerna ska kunna resultera i förslag till åtgärder - finns den tekniken idag?
Länsstyrelsen deltar nästa gång PoU-gruppen träffas.
Förhoppningsvis finns förslag till kontrollprogram som kan lyftas på nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

7.

Budget/Ekonomi- Ekonomisk rapport jan-apr 2018
Det finns drygt en miljon i eget kapital, och det behöver inte vara så högt trots att det är till för
att utjämna mellan olika år. Det är dock inte så mycket att det ger en extra beskattning i
dagsläget.
Förslag att Minja kommer

till nästa möte för att berätta om ekonomi och skatteregler.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna

8.

Medlemsvärvning

Frågan om möjligheten att få fler medlemmar till förbundet togs upp på årsmötet. För att få en
bild av vilka som kan vara potentiella medlemmar har kansliet bett Länsstyrelsen att ta fram en
lista på vilka verksamheter inom vårt verksamhetsområde som har utsläpp tillvatten. Ännu har

listorna från Miljöskydd på Lst inte inkommit till kansliet.
2015 togs även en broschyr över BVVF fram som skickades ut tilltillsynsmyndigheterna
(Länsstyrelse och kommuner) som de kan dela ut vid besök på verksamheter som de anser bör
ha en recipientkontroll.
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att kontakta Bengt Gunnarsson på den nya biogasanläggningen Renahav som
ranahav.nu som kan vara en framtida medlem och bör
startar i Kungshamn till 2019
Ewa tipsade om

kontaktas.

9.

övriga frågor
o Kansliet fick på styrelsemötet i juni i uppdrag att ta fram en presentation som kan
användas för att informera om förbundets verksamhet. Presentationen har tagits fram
och visats för Arbetsutskottet (AU), men omarbetas även till en lättare version efter
förslag på AU pga presentationens omfattning. Eva Magnusson har tagit på sig det
uppdraget, och vill gärna ha med något om åtgärder - vad arbetet lett fram till osv.
Monica hjälper med detta genom att ta upp frågan med Länsstyrelsen.
o

Förslag om att tidigarelägga fastställande av förbundets kontrollprogram för att inte
behöva göra upphandlingar innan beslut vid årsmötet i april kom upp på AU. Frågan

behöver diskuteras mer med bland annat Lst.
Fråga om hur förbundet kan arbeta mer med vad kontrollerna lett fram till för att bland
annat kunna bidra till verksamheternas hållbarhetsrapporter - påvisa nyttan av

förbundets arbete och samarbete. Detta är en fråga som också kan tas vidare till Lst
eftersom det är mycket på deras bord vad kontrollerna i slutändan används till.
Styrelsen beslutar

att anteckna informationen om mötestider till protokollet

10. Tider för sammanträden av styrelsen 2018
4 december kl. 09:30 på GR, Anders Personsgatan 8 iGöteborg

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen om mötestider till protokollet.
11. Mötet avslutas
Ordföranden avslutar sam manträdet.

furvutu
Monica Dahlberg - Sekreterare

Mats Brodefors

-

Anna Jivén

de

4

-

Justerare

