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Rapportering av 2018 års verksamhet för Vattenrådet för 
Bohuskusten 
 
Ifylld rapporteringsmall ska skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt 
med en kopia till kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd (Beatrice 
Alenius). 
 
Vill vattenrådet ansöka om nytt årligt bidrag ska särskild ansökningsmall skickas ifylld med 
e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med diarienummer i mailets ämnesrad, samt 
med kopia till kontaktpersonen på ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd. Ifyllda mallar för 
rapportering och bidragsansökan skickas med fördel samtidigt. Glöm inte att skriva i dnr 
för Rapportering 2018. 
 
Medlemmar  Kommuner  

Strömstads kommun  
Munkedals kommun  
Tanums kommun  
Sotenäs vatten  
Lysekils kommun 
Uddevallas kommun  
Stenungsunds kommun  
Orust kommun  
Tjörns kommun  
Kungälvs kommun 
Öckerö kommun  
 
Företag 
AGA Gas AB, Stenungsund 
Nouryon AB, Stenungsund 
Stenungsund Borealis AB, Stenungsund  
Perstorp OXO, Stenungsund 
Innovyn AB, Stenungsund  
 
Föreningar 
Sportsfiskarna  
Naturskyddsföreningen i Bohuslän  
Sveriges Fiskares Riksförbund  
Västkustens båtförbund, VBF 
 
Enskilda personer 

Förändringar i 
vattenrådet under 
året 

Viss ändring i styrelsesammansättning, annars ingen 
större förändring 

 
Redovisning av vattenrådets samverkans-
aktiviteter år 2018 
Bilaga:. Båtplats på land. Delrapport LOVA 
15092018. 
Aktiviteter som vattenrådet anordnat Plats Antal Kost- 
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och 
datum 

medver
-kande 

nad 

Dialogmöten Samråd inom 
vattenförvaltningen, Västerhavet och 
Grön/blå infrastruktur i marina miljöer och 
strategin för bevarande av marina miljöer och 
arter i Västerhavet, 
http://www.vrbk.se/sv/projekt/dialogmote-8-
feb-2018  
VRBK svarade på remissen och informerade 
alla medlemskommuner om svaret. 

Uddev
alla, 8 
feb  

Ca 30 
st, alla 
kommu
ner 

Ca 
20tkr 

I samband med årsmötet berättade Prof Kjell 
Nordberg, Göteborgs universitet som 
projektet som undersöker hur avgaserna från 
utombordare påverkar havsmiljön 

Uddev
alla 21 
maj 

Ca 20 Ca 
15tkr, 
inkl 
lokal 
och 
kost 
årsmöte 

Under året har VRBK fokuserat på att få 
finansiering för och att påbörja projektet 
Båtplats på land. Bidrag har erhållits från 
LOVA och VG, RUN. 

 2 Ca 
45tkr 

Stort arbete för ordförande och tjänsteman på 
Fyrbodal kring att förbereda flytten 
administrationen av VRBK från Fyrbodal till 
Göteborgsregionens kommunalförbund.  

 2 Ca 
25tkr 

Vattenrådssamverkan Väst (VRSV) Möte om 
olika möjligheter att söka pengar och diverse 
projekt, 12 oktober 

Uddev
alla kt 

Ca 20 <1tkr 

    
    
Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet 
deltagit i eller ansvarat för 

Plats Kost-
nad  

Finan-
siering 

Inom projektet Båtplats på land, har fysiska 
åtgärder gjorts på en marina för att tjänsten 
skall kunna erbjudas. Slutfört under 2018. 
Bessekrokens marina , Bohus Björkö 

Öcker
ö 
komm
un 

240tkr LOVA 

    
Aktiviteter som vattenrådet deltagit i  
(ej arrangerat) 

Datum Plats Antal 
från 
VR som 
deltagit 

Mellankommunal kustzonsplanering, 
projektledd av GR. Boel Lanne (representant 
för VRBK) och Bo Svärd (representant för 
GÄVR), har deltagit flitigt de flesta mötena. 
Vi har och även aktivt varit med och skrivit 
den text Miljögruppen i 
Kustzonsplaneringsprojektet gjorde. 
https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dett

Ca 7 
möten 

Götebo
rg, 
Stenun
gsund, 
Uddeva
lla 

2 
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ajobbargrmed/miljoochsamhallsbyggnad/proj
ekt.4.4fea3bce111092982468000676.html  
Vattenrådens dag 21mar

s 
Götebo
rg 

3 

BVVF årsmöte 19april Gbg 1 
Länsstyrelsen, Dialogmöte om LOVA och 
båtmiljöfrågor 

20juni Gbg 2 

Deltog i Västerhavsveckan, Bohus Björkö, 
kommun med Båtplats på land. 

5-6aug Öckerö 3 

    
Beskriv här kortfattat hur aktiviteterna bidragit till höjd vattenkvalitetet 
eller lokal samverkan. 
Under 2018 fick Bessekrokens marina, Bohus Björkö, 3 nya kunder, som 
utnyttjar tjänsten Båtplats på land och därmed inte bottenmålar sin båt eller 
nyttjar båtplats i sjön. 
 
 
 
Ekonomisk redovisning år 2018 
Redovisningen nedan kan ersättas med vattenrådets egen 
ekonomiredogörelse, om sådan finns. Fyll dock i totalsumma intäkter och 
utgifter samt utfall 2018. 
Intäkter Kr antal total 
Se separat bokslut   548 134 
    
Utgifter    
För ledamöter som tar ledigt från ordinarie arbete 
1000 kr/möte. Gäller under 2018 endast en ledamot. 

   

   469 014 
Utfall 2018   +64 347 
 
Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och 
vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.  
Kom gärna med förslag till förbättringar. 
 
Ett välkänt problem för VR är den tämligen komplicerade organisationen av 
vattenförvaltning i Sverige. Vi stöter på stor okunskap bland lokalpolitiker 
och hoppas på att den utredning som nu görs kommer resultera i en 
föraltning som blir lättare att förklara. 
 
Bilagor: 
Delrapport LOVA Båtplats på land 
Ekonomisk Årsredovisning 
 
 
Boel Lanne, ordförande 
 


