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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: 7 september 2021 kl. 09:15-12:00 

Plats: Via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Emma Stenlund   Miljöförvaltningen, Göteborg (Praktikant) 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Kristina Bernstén  Göteborgs Hamn AB 

Daniel Larsson   Vänersborgs kommun 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Sofie Lindblom   Trollhättans stad, Miljö 

Ida Wendt    Ale kommun 

Maria Olsson   Lilla Edets kommun  

Cecilia Press   Gryaab AB 

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland, Kontaktperson 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

Anton Hall    Göteborgsregionen (GR) 

1. Mötet öppnas  

Ordf. Ida Fossenstrand öppnar mötet och en presentationsrunda görs. 

2. Godkännande av dagordning 

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

Anteckningarna från mötet den 27 maj godkänns och läggs sedan till handlingarna. 

4. Meddelanden 

• Informerades om att Vattenrådens dag hålls digitalt den 23 september  

Datum för Vattenrådens dag har sedan vattenrådets möte flyttats fram till 

9 eller 10 december med förhoppning om att det ska kunna bli en fysisk träff. 
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• Informerades om att ansökan för deponi i Vråssered, som vattenrådet yttrat 

sig över, har fått avslag hos Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation. 

• GR kommer att skicka in ansökan om LOVA-bidrag för den regionala 

karttjänsten som Maria Axbrink informerade om på mötet i maj. 

5. Presentation av Göteborgs LONA-projekt om marint skräp – Johan 

Erlandsson, Miljöförvaltningen i Göteborg 

Johan presenterade resultaten från Miljöförvaltningens LONA-projekt ”Minskad mängd 

marint skräp från stad till hav: framtagande av mätmetod och test av människors 

beteende”. 

Johans presentation bifogas med anteckningarna 

6. Bordet runt 

Miljöförvaltningen, Göteborg 

Åtgärdsplanen för god vattenstatus i Göteborg nu ute på remiss. 

Har två praktikanter, Emma och Björn, som arbetar med lokala åtgärdsprogram resp 

beräkning av penga-värde på ekosystemtjänster. 

Kungälv 

Ingen representant från Kungälv var närvarande 

Maria Hübinette slutar i kommunen för att börja arbeta på RISE. Ingen ersättare för Maria i 

vattenrådet är utsedd ännu. 

Södra skogsägarna 

Skogsbruk eller ej stor fråga inom Södra för närvarande. 

Inte så mycket nytt att informera om specifikt kopplat till vattenfrågor. 

Lst 

Arbetar nu mycket med att ta hand om de synpunkter som inkommit vid Vattenmyndig-

hetens samråd inkl uppdateringar i VISS. Överprövning begärd, får se hur det går med 

det. 

Omarbetning av indelningen av vattenförekomster då det inte varit lika inom 

vattendistrikten. Kan därför komma nya ”som borde varit med tidigare” och därför blir 

”Preliminära” i nästa vattenförvaltnings-cykel. 

Vänersborg 

Ny dagvattenplan är klar men är ännu inte antagen. Innefattar reningsåtgärder till Göta 

älv. 

Lilla Edet 

Slussarna är nu stängda för underhåll. Så ingen broöppning på ett tag. 

Inom GÄVSO (Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken) jobbar man 

vidare med sina föreskrifter, och arbetet med att ta fram gemensamma mallar för beslut 

och ansökningar inom VSO är på G. Bra för samsynen i området.  

Mindre utsläpp av olja i älven i somras. Hanterades snabbt av NCC och Vattenfall. 
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Samrådsyttrande från KS och Miljö inlämnat till TV om slussbygget. Nu får vi se vad som 

händer. Västlig sträckning förordas. KS väldigt tydliga på väst, Miljös yttrande ville se 

mer undersökningar, för TV verkar redan bestämt sig för väst. 

Skredriskundersökningar pågår längs hela älvsträckningen i Lilla Edet. 100% finansiering 

från staten vilket är mycket uppskattat. 

Skanskas deponi i Maen (avrinning till Göta älv slutligen) fick avslag. 

Första säsong med laxfiskekvoter genomförd, får nog avrapportering i samband med 

laxfiskekommitténs höstmöte i oktober. 

Trollhättan 

Slussarna stängda. 

Arbetar för ett nytt vattenverk. 

Har en ny antagen dagvattenstrategi. 

Tillsyn kommer att fokuseras på lantbruk, dagvatten och konstgräsplaner. 

SNF 

Arbetar på med att analysera vattenvårdsförbundets mätdata för Lärjeån.  

Kretslopp och vatten (KoV), Göteborg 

Kristina arbetar mest med råvattenfrågor 

Skredrisksäkring på gång i Älvängen, KoV har bra dialog med Ale kring arbetet. 

Ale 

Arbetet med fiskväg förbi dämme i ett av Göta Älvs biflöden (Persån, dämmet vid 

Hältorpssjön) fortsätter och är just nu på samråd. 

Arbete med att säkra strandlinjen vid Älvängens västra industriområde är på gång. 

Göteborgs Hamn 

Inget nytt, Kristina anslöt till mötet efter denna punkten. 

Gryaab 

Gryaab planerar för utökad provtagning i recipient som en del av ett utredningsvillkor i 

det nya tillståndet för Ryaverket. Planen är att utföra provtagning i 5 punkter på 3 djup 

(önskvärt). Primärt kommer SFÄ:er och läkemedel att provtas. Gryaab har startat dialog 

med konsult som utfört recipientprovtagning i Bohushustens vvf regi för att bl a få 

samordningsvinster men även för att säkra kvalité och kompetens på provtagningen.  

7. Samråd gällande förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i 

Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (Svar senast 2021-

09-24) 

Synpunkter skickas till Monica senast 17 september. Monica tar sedan fram ett förslag till 

yttrande som stäms av med vattenrådet innan det skickas in till Länsstyrelsen.  

8. Remiss om förslag till Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs stad.  

(Svar senast 2021-09-30)  

Synpunkter skickas till Monica senast 24 september. Monica tar sedan fram ett förslag till 

yttrande som stäms av med vattenrådet innan det skickas in till Miljöförvaltningen.  
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9. Aktiviteter/projekt för vattenrådet  

• Projekt ”Kartläggning av fosfor” 

Ansökan om LOVA-bidrag för fortsättning 2021 inom Stallbackaåns (uppströms 

Hullsjön) och Lerumsåns ARO med 22 provpunkter har blivit beviljad.  

Provtagning utförs av Farmartjänst i Ale och analyserna utförs av Provtagning 

utförs i tre omgångar: vår, sommar och höst 2021. Projektet ska slutrapporteras 

31/3 2022. 

Vårprovtagningen redan utförd men miss vid labbet gjorde att provet blev liggande 

för länge och måste göras om vilket medförde kostnad för ytterligare en 

provtagning. Länsstyrelsen beviljade höjt LOVA-bidrag för att täcka 80% av denna 

merkostnad. 

Efter mötet (mitten av september) har även ”Sommar-provtagningen” utförts. 

• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älv” 

Inget nytt att rapportera då Sportfiskarna inte kunde delta vid mötet. 

• Vattendragsvandring 2021 

Vattendragsvandringen kommer att hållas den 27 september kl 17-19 i Risveden. 

Då Niklas från Sportfiskarna inte kunde vara med på mötet finns ännu inget klart 

kring exakt upplägg, Monica återkommer med plats via Outlook-inbjudan. 

• Skylt-projekt i samarbete med Södra 

Maria Lennartsson informerade om att hon varit i kontakt med förtroenderådet i 

Sollebrunn för att se om man kan hitta lämpligt vattendrag för en slinga. 

• Bottenfaunaundersökning inom Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF), 

önskemål om några tillägg?  

GÄVVF ska göra en bottenfaunaundersökning hösten 2022. 

Finns önskemål om tillägg av provtagningspunkter, till självkostnadspris (ca 

12 000 kr) från någon i vattenrådet skickas de till Monica senast 15 september. 

Anbudsförfrågan är nu utskickad. 

10. Vattenrådets finansiering 

Lägesrapport 

Göteborg: ärendet ligger nu hos Johan på Miljöförvaltningen, beräknas tas av Miljö- och 

klimatnämnden i oktober. 

Vänersborg: Positivt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden och KS 

Trollhättan: Positivt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden, tas i KS senare i höst 

Kungälv: Har meddelat att finansieringen vattenrådet efterfrågar ligger inom deras budget. 

Har dock inte fått något mer formellt än ett mail om det. 

Ale: Inget nytt om var ärendet ligger. 

Lilla Edet: Inget nytt om var ärendet ligger. 
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11. Hemsidan – synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar (Stående 

punkt)  

Monica uppmanar alla att titta igenom vattenrådets hemsida 

www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/ och att kontinuerligt komma med 

synpunkter på justeringar, material att lägga upp m.m. 

12. Övriga frågor 

• Ragnar visade på en övergödningskarta med mycket bra information som nu finns 

tillgänglig i Länsstyrelsernas WebbGIS. Man kan bl a se åtgärdsbehov och 

riskbedömning. Genom att klicka på olika objekt i kartan kommer mer information 

upp. 

För att kunna välja vilka lager man vill se får man klicka på symbolen  i övre 

högra hörnet. 

13. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir via Teams den 27 oktober 2021 kl. 09:00-11:30 

 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=85131fe1a5c0443ca0b26e3f0a904c67

