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Protokoll 
Styrelsesammanträde, Bohuskustens vattenvårdsförbund  

Datum: Tisdagen den 2 mars 2021 

Tid: kl. 09:30-12:00  

Plats: Teams 

 

Närvarande ledamöter: 

Mats Brodefors     Göteborgs stad 

Bengt Bivrin      Strömstads kommun (ST) 

Jens Borgland     Västvatten (SMLU) 

Bernt Lundborg     Kungälvs kommun (KÖ) 

Kaj Andersson     Göteborgs stad 

Marie-Louise Johansson  Borealis AB 

Sara Lidholm     Preem Raff Lysekil AB 

Anders Olsson     Volvo Car Corporation 

Karl-Emil Videbris    Gryaab AB 

Ulf Carlsson      Göteborgs stad 

Johan Nyberg     Nynas AB 

 

Närvarande ersättare: 

Hans Schub      Tanums kommun (ST) 

Bo Gustafsson     LEVA i Lysekil AB (SMLU 

Jennie Wernäng     Öckerö kommun (KÖ) 

Henrik Nordenström   ST1 

 

Övriga deltagare: 

Monica Dahlberg    Göteborgsregionen (GR) 

Linda Arrskog     Göteborgsregionen (GR) 

 

EJ närvarande ledamöter: 

Karl Bloom                               Tjörns kommun (STO) 

 

Ej närvarande ersättare: 

Henrik Sjöstrand                      Göteborgs stad 

Anders Arnell                           Orust kommun (STO) 

Jenny Gwes      Göteborgs Hamn AB 

Agneta Stenberg    Orkla Food Sverige AB 

 

Parentes betecknar tillhörighet i kluster  
ST  Strömstad/Tanum 
SMLU  Sotenäs/Munkedal/Lysekil/Uddevalla 
STO  Stenungsund/Tjörn/Orust 
KÖ  Kungälv/Öckerö 

 

 
 
Dagordning 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Mats Bordefors öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
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3. Val av justeringsperson 

Styrelsen väljer vice ordf. Bernt Lundborg till att tillsammans med ordf. Mats Brodefors justera 
mötesprotokollet. 

4. Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll godkänns och lägges till handlingarna. 

5. Meddelanden 

Maria Axbrink (GR) är sjukskriven. Åter på 25% från den 15/3. Robert Gladh har slutat på 
Göteborgsregionen. 

6. Information om kontrollprogrammets delmoment 

Hydrografi och Växtplankton 

Avtal har tecknats med SMHI för åren 2021-2023, med möjlighet till förlängning på 1+1 år. 
Anbudet, som vad det lägsta, låg ca 12 % högre än vad som lagts in i budgetramen för 2021. 
Påverkar förslaget till kontrollavgifter och budget som tas upp nedan. 
 
Rapport från SMHI har inkommit gällande hydrografi och växtplankton för 2020 och finns 
publicerad på Vattenvårdsförbundets hemsida under Rapporter. 

Miljögifter i biota, vatten och sediment 
Avtal gällande Miljögifter i biota och vatten 2021 är tecknat med Marine Monitoring AB 
(MMAB) och arbetet drar igång hösten 2021. PoU-gruppen tar fram förslag till undersökningen 
av Miljögifter i sediment 2022 och 2023. Samarbete med gemensam upphandling för BVVF, 
Stenungsundsindustrierna, Preemraff (Brofjorden) och Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF). 

Mjukbottenfauna 

Provtagning utförd maj 2020 (16 hugg): Byfjorden (3 st), Saltkällefjorden-Gullmarn (3 st), 
Strömstadsfjorden (3 st)), Bottnefjorden (4 st) och utanför Marstrand reningsverk (3 st). 

Fem hugg tagna åt Stenungsunds kommun utanför Strävlidens ARV.  
 
För 2021 är budgeten på 250 kkr (25 hugg). Dessa föreslår PoU-gruppen ska fördelas vid samma 
lokaler som 2019: Brofjorden (5), Halse Askeröfjord (5), Rivö fjord (5), Kungshamn (5) och 
Klädesholmen (5). 
Utöver detta tas också 5 hugg i Hake fjord för Tjörns kommun.  
 
Den sedvanliga rapporten som tidigare sammanställts av LST blir inte av i år utan kommer 
troligen ingå i den nationella rapporten som publiceras av HaV (oklart när). 

Snabbväxande makroalger genom flygfotografering  

Upphandling för provtagningen 2021 har utförts under hösten med anbudsöppning 12/11. 
Togs upp på PoU 16/11. Ett anbud inkom från Marine Monitoring AB på 386 kkr. Samma 
konsult har utfört undersökningen tidigare utan anmärkning. Budget på 440 kkr.  
 
Tilldelning av uppdrag behandlas under punkt 7. 

Trender i temperatur, näringsämnen, klorofyll a och siktdjup 
Rapport från SMHI för trenden 1990-2019 är publicerad på hemsidan.  
SMHI kommer att ta fram nästa rapport avseende 1990-2022, levereras i början av 2023. 
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7. Styrelsen beslutar om förslag till kontrollprogram för 2021 

Genomgång av förslag till kontrollprogram för 2021 

 

Styrelsen beslutar 

att fastlägga kontrollprogrammet för 2021. 

8. Preliminärt kontrollprogram för 2022 

Genomgång av förslag till kontrollprogram för 2022 

 

Styrelsen beslutar 

att stå bakom förslag till kontrollprogram för 2022. 

9. Övriga uppdrag 

• Kommunikation 

- Nyhetsbrev kommer, men kanske mer sällan än planerat då Maria Axbrinks 

sjukskrivning påverkar. 
- Planen är att kunna genomföra ett gemensamt seminarium med Vattenrådet så 

snart fysiska möten är möjliga, alternativt en digital halvdag. 

• Medlemskap light, betala medlemsavgift men inte kontrollavgift. 
Vill behålla möjligheten för att få bolagen att stanna kvar.  

• Dialog med Länsstyrelsen om verksamheter som kan vara potentiella medlemmar. 
Fysiskt möte mellan BVVF, GÄVVF och Länsstyrelsen har p.g.a. Covid-19 inte kunnat 
genomföras.  
De kommunala styrelserepresentanterna bör lyfta frågan i resp kommun med de som 
utför miljöskyddstillsynen för att säkerställa att de vid tillsyn undersöker om 

verksamheter med utsläpp till vatten har en recipientkontroll. Kan då tipsa om att 
BVVF finns. 

10. Ekonomi/Budget  

• Verksamhetsberättelse för 2020 

• Årsredovisning för 2020 

Utskickad. Större överskott än räknat. Orsak till detta är Covid-relaterat i form av 
uteblivna möteskostnader, samt en sen konsultkostnad från SMHI som hamnar på 
2021.  

• Budget för 2021 samt budgetplan för 2022 och 2023 

Två förslag finns för att hantera ökade kostnader för Hydrografi och växtplankton 

Alt. 1: En engångshöjning av kontrollavgiften med 10% + KPI (0,5%) för 2021. 

Alt. 2: Stegvis höjning av kontrollavgiften med 5% + KPI 2021 och ytterligare 5% +KP)  
           för 2022. 

 

Styrelsen beslutar 

att godkänna förslag till verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020; samt 
att stå bakom förslag till budget för 2021 och budgetplan för 2022-2023 med alternativ 2 för  
      justering av kontrollavgiften 
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11. Planering inför årsmötet 21 april 2021 

• Digitalt möte, med möjlighet för presidiet och kansliet att vara på plats på GR. 

• Föredragningslista (Handling bifogas). 

Inga kommentarer på föredragningslistan. 

• Ev. avsägelser/förändringar 
- Skifte för Strömstad och Tanum där Hans Schub går in som ordinarie ledamot i 

styrelsen och Bengt Bivrin blir ersättare. 
- För STO-kommunerna blir Anders Arnell, Orust, ordinarie ledamot och Linda-Maria 

Hermansson, Stenungsund, ersättare 
- Ny ersättare för Göteborgs Hamn blir Kristina Bernstén och för St1 går Henrik 

Nordenström in som vikarie för Alexandra Baeza Isaksson som är föräldraledig. 

• Kaj nämner en utredning ”Människan och havet” från Havsmyndigheten. Intresserad 
av att ta del av denna. Monica nämnde att hon diskuterat med kollegor på GR som har 

kansliet för Vattenrådet för Bohuskusten och som arbetar med kustzonsplanering om 
att bjuda in utredarna till ett gemensamt seminarium i vår. Hon återkommer med mer 
info. 

12. Övriga frågor 

• Återkoppling gällande Rävholmens skjutfält som tidigare lyfts av Kaj. 
Regeringen har fattat ett beslut kring tillståndet för Försvarets verksamhet.  
Monica har varit i kontakt med miljösamordnaren på Försvarsmaktens 
Miljömedicinscentrum men de hade då ännu inte fått ta del av beslutet.  
När de får beslutet kan de börja ta fram kontrollprogram för verksamheten. 
Kan vara en idé för Försvarsmakten att ansluta sig till vattenvårdsförbundet, för att få 
en heltäckande bild längs kusten. 

13. Nästa möte med styrelsen 

Nästa möte med styrelsen blir det konstituerande direkt efter årsmötet den 21 april 2021. 

14. Mötet avslutas 

Ordförande Mats Brodefors tackar för deltagande och avslutar mötet.  

 

Antecknat av: Linda Arrskog och Monica Dahlberg  

 

Justeras: 

 

__________________________       __________________________ 
Mats Brodefors - Ordförande        Bernt Lundborg – Justerare  


