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Rapportering av 2018 års verksamhet för Göta älvs vattenråd 

(inkl Göta älvs kustvatten) 
 

Ifylld rapporteringsmall ska skickas med e-post till 

vastragotaland@lansstyrelsen.se, samt med en kopia till kontaktpersonen på 

ansvarig länsstyrelse för ert vattenråd. 

 

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  Vänersborgs kommun 

Trollhättans stad 

Trollhättan Energi AB 

Lilla Edets kommun 

Ale kommun 

Kungälvs kommun 

Göteborgs stad 

• Politiker Ronnie Ljungh (MP), ordf 

• Miljöförvaltningen 

• Kretslopp och vatten 

Öckerö kommun 

Göteborgs Hamn AB 

GRYAAB 

Industrirepresentant (Nouryon) 

LRF 

Naturskyddsföreningen 

Södra skogsägarna 

Sportfiskarna  

Vattenfall Vattenkraft AB 

 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen (kontaktperson) 

Monica Dahlberg, Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF)  

                             /Göteborgsregionen (GR), sekr. 

Förändringar i 

vattenrådet under 

året 

Inga förändringar under 2018 
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Redovisning av vattenrådets samverkans-

aktiviteter år 2018 

Komplettera gärna korta redovisningar nedan 

med vattenrådets egen verksamhetsberättelse, 

om sådan finnes. 

Aktiviteter som vattenrådet anordnat 

Informationsmöten, samverkan och dialog, 

framtagande av informationsmaterial, hemsida, 

arbetsgrupper, remisshantering, 

vattendragsvandringar, övervakning och 

liknande. 

Plats och 

datum 

Antal 

medver

-kande 

Kost- 

nad 

Möte med vattenrådet GR  

2018-03-01 

14 Adm+* 

Möte med vattenrådet GR 

2018-04-24 

8 Adm+* 

Möte med vattenrådet GR 

2018-06-14 

11 Adm+* 

Möte med vattenrådet GR 

2018-08-31 

14 Adm+* 

Möte med vattenrådet GR 

2018-11-15 

12 Adm+* 

Hemsida   Adm 

Vattendragsvandring längs Sollumsån 

Sportfiskarna och Lilla Edets kommun ordnade 

programmet 

2018-09-06 25 Adm 

Yttrande HaV: Samråd om inledande 

bedömning 2018 

2018-04-13  Adm+* 

Yttrande VM Delsamråd 1: Förslag till ÅP och 

MKN för nya prioämnen i ytvatten och PFAS i 

grundvatten… 

2018-04-26  Adm+* 

Yttrande VM Delsamråd 2: Arbetsprogram 

med tidtabell och översikt över väsentliga 

frågor 

2018-04-27  Adm+* 

Yttrande VM: Samråd 2018 gällande kraftigt 

modifierade vatten (KMV) på grund av 

vattenkraft 

2018-09-15  Adm+* 

Yttrande Lst Halland: Remiss Nationellt ÅP för 

havsnejonöga 

2018-12-10  Adm+* 

Yttrande: Samråd avseende förslag om deponi 

på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs stad 

2018-12-20  Adm+* 

Projekt: ”Utredning av källor/källfördelning 

och åtgärdspotential i tre biflöden till Göta 

älv”.  

Projektet beviljades 2018 LOVA-bidrag från 

Lst med högst 220 000 kr (utbetalt 2018: 

165 000 kr). Dnr: 501-2772-2018 

 

Efter upphandling tilldelades arbetet med att 

utföra utredningen konsulten Melica. 

En arbetsgrupp bestående av representanter 

   

 

 

 

 

 

 

162 500 

 

Adm+* 
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från LRF, Naturskyddsföreningen, 

Länsstyrelsen och GR/GÄVVF har haft 

avstämningar med konsulten. 

*) Kostnad för vattenrådets samtliga möten 

redovisas nedan 

   

Fysiska åtgärder i vatten som vattenrådet 

deltagit i eller ansvarat för 

Det kan vara iläggning av lekgrus, våtmarker, 

borttagning av vandringshinder och liknande. 

Plats Kost-

nad  

Finan-

siering 

    

Aktiviteter som vattenrådet deltagit i  

(ej arrangerat) 

Det kan vara informationsmöten, samverkan 

och dialog, arbetsgrupper, 

vattendragsvandringar och liknande. 

Datum Plats Antal 

från 

VR som 

deltagit 

Samrådsmöte för bättre vatten, 

Vattenmyndigheten 

2018-03-20 Länssty

relsen 

** 

Vattenrådens dag 2018-03-21  ** 

Vattendragsvandring längs Kullaån anordnad 

av Säveåns vattenråd 

2018-05-16 Lerum ** 

Vattendagarna i Stockholm 2018-11-20/21 Stockh

olm 

** 

Årsmöte för Göta älvs och Bohuskustens 

vattenvårdsförbund 

2018-04-19  ** 

**) Det medverkade personer från vattenrådet 

men det är oklart hur många 

   

Beskriv här kortfattat hur aktiviteterna bidragit till höjd vattenkvalitetet eller lokal 

samverkan. 

 

Att det vid vattenrådets möten träffas många olika parter med en bred anslutning av 

organisationer inom Göta älvs ARO ser vi som ett sätt att säkra inflytande och tillgång 

till kunskap i vattenrådets arbete.  

 

Vattendragsvandringarna som anordnas av vattenrådet bidrar till att öka kunskapen om 

och förståelsen för behovet av sjöar och vattendrag med god vattenkvalitet/status. 

 

Att vattenrådet avger gemensamma yttranden som de ingående representerade 

organisationerna ställer sig bakom ger tyngd åt vattenrådets lämnade synpunkter. 

 

Planeras en utbildningsdag hösten 2019 om Vattendirektivet för de tre vattenråden 

inom Göta älvs ARO för att höja kompetensen hos representanterna. 

 

Delar av vattenrådet fungerar som arbetsgrupp inom arbetet med projektet ” 

Utredning av källor/källfördelning och åtgärdspotential i tre biflöden till Göta älv” (se 

ovan). 
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Ekonomisk redovisning år 2018 

Redovisningen nedan kan ersättas med vattenrådets egen ekonomiredogörelse, om 

sådan finns. Fyll dock i totalsumma intäkter och utgifter samt utfall 2017.  

Intäkter Kr antal total 

Medlemsavgifter 0  0 

Samverkansbidrag från Vattenmyndigheten 80 000 1 80 000 

LOVA-bidrag Projekt: ”Utredning av 

källor/källfördelning och åtgärdspotential i tre 

biflöden till Göta älv” (utbetalt 2018) 

165 000 1 165 000 

Kvarvarande medel 2017-12-31   158 787 

Summa intäkter   403 787 

    

Utgifter    

Administration 82 642 1 82 642 

Konferenskostnad 14 850 1 14 850 

Projektkostnad: ”Utredning av 

källor/källfördelning och åtgärdspotential i tre 

biflöden till Göta älv” (enl anbud 2018) 

162 500 1 162 500 

Återbetalning LOVA-bidrag ? (mer än 80% av 

projektkostnad) 

35 000 1 35 000 

Summa utgifter   294 992 

    

Utfall 2018-12-31   108 795 

 
Frågor eller synpunkter på myndigheternas (länsstyrelsen och 

vattenmyndigheten) roller i deras relation till vattenråden.  

Kom gärna med förslag till förbättringar. 

 

 

 

 

(Gör fler rader vid behov!) 

 
 

 

 

 

……………………………………… 

Monica Dahlberg, sekreterare 

 


