
 

 
SÄVEÅNS VATTENRÅD 

 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund 

Besök Anders Personsgatan 8 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg 
Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 

www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad 

Protokoll från möte med Säveåns vattenråd  
på via Teams den 6 November 2020 

Närvarande ledamöter: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf. 

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Kristian Olsson (KD), Vårgårda kommun  

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Jenny Leonardsson, Alingsås kommun 

Gunilla Rådman, Lerums kommun 

Karin Lindblad Johansson, Partille kommun 

Hadar Kronberg (M), Partille kommun 

Gunilla Clancy (C), Göteborgs stad 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Stefan Börjesjö, Alingsås Energi AB 

Stefan Bydén, Naturskyddsföreningen Alingsås 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Bertil Svensson, Södra skogsägarna 

 

Närvarande ersättare: 

Stefan Medin (M), Borås stad 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Sara Svedlindh, Länsstyrelsen VG, vik. kontaktperson 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Robert Gladh, Göteborgsregionen (GR), åtgärdssamordnare 

Emmy Nicander, Göteborgsregionen (GR), Kartverktyg 

 

.................................................................................................................................... 
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Dagordning 

1. Föregående mötes anteckningar  

Föregående mötes anteckningar godkändes 

2. Godkännande av dagordningen 

 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen med en ändring; punkt 11 tillkom. 

3. Val av justerare 

I och med att vattenrådet har mer medel att fördela på aktiviteter lyftes att det finns ett behov 

av att justera protokoll från vattenrådets möten. Tills vidare kommer protokollen justeras via 

mail. 

 

Vattenrådet beslutade 

att utse Robert Blomberg och Niklas Wengström till justerare 

4. Införande av data i GR:s nya kartverktyg 

Emmy Nicander på GR presenterade GR:s nya kartverktyg och vilken nytta det kan innebära 

för vattenrådet. Diskussioner kring hur kartverktyget kompletterar VISS fördes. Fördelar 

gällande användarvänligheten för GR:s verktyg nämndes. Det lyftes även hur kartverktyget 

kan vara bra för åtgärdsplanering och -rapportering, både internt och externt, framför allt 

kopplat till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Vidare frågor kring verktyget kan riktas till 

Emmy Nicander på GR. 

 

Vattenrådet beslutade 

att Robert Gladh ser över vilken information som kan föras in i GR:s kartverktyg. 

5. Meddelanden 

• Robert välkomnade Sara Svedlindh på Länsstyrelsen tillbaka från sin föräldraledighet. 

Emelie Möllersten som vikarierat för Sara kommer i fortsättningen att vara 

Länsstyrelsens ordinarie kontaktperson och Sara kommer att vara ersättare för Emelie 

• Vattenråden har fått en ny kontaktperson på Vattenmyndigheten i Frida Bengtsdotter. 

• Samtliga kommuner i vattenrådet har indikerat att de vill fortsätta finansiering av 

åtgärdssamordnaren, åtminstone för 2021. 

• Vattenmyndighetens har skickat ut förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för 2021-2027 på samråd. Samrådsperioden löper från  

1 november 2020 till 30 april 2021. 

6. Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad 

som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Säveåns ARO 

(Stående punkt) 
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Alingsås: 

Alingsås hade inget att rapportera sedan senaste mötet. 

Borås: 

I Borås pågår en utredning om ytterligare en vattentäkt. Sjön Säven var från början med i 

utredningen, men har sorterats bort till förmån för sjön Tolken. 

Lerum: 

En utredning om invasiva arter i Säveån har gjorts. Utredningen har hittat vattenpest vid 

Mjörn och Sävelången. 

Lerums strategi för god vattenstatus ska gå en runda till i Lerums kommun på grund av 

politisk oenighet. 

Vårgårda: 

Fredrik Bergman presenterade sig då han var ny i gruppen. Arbetar med miljöstrategiska 

frågor i Vårgårda kommun. 

Göteborg: 

Göteborg håller på att ta fram en remissversion för åtgärdsprogrammet för god vattenstatus. 

Arbetet har påverkats av Vattenmyndighetens remiss som skickats ut i dagarna. 

Gunilla Clancy deltog i sitt första möte med vattenrådet. Sitter som politiker i Kretslopp och 

Vattennämnden i Göteborgs stad. 

Partille: 

Jonseredsvägen är en stor fråga för Partille. Man håller på att ta fram underlag för anmälan om 

vattenverksamhet. Det råder lite oklarheter kring hur snabbt projektet kan gå samt hur man 

ska hantera höga flöden; det är lite försenat i dagsläget. 

Partille deltar också i vattenrådets projekt för att åtgärda vandringshinder för fisk. 

I Bockemossedammen finns solaborre konstaterad, en art som kräver hundraprocentig 

utrotning. I samband med det arbetet har kadmium upptäckts i dammen. Den måste därför 

troligen tömmas och muddras, varpå kemikalier troligen behöver användas för att säkerställa 

utrotning av solaborren – i dagsläget övervägs kalkning som alternativ. 

Sportfiskarna: 

Sportfiskarna inventerar ett stort antal våtmarker och tittar på åtgärdsbehov i Risveden i Ale 

kommun. 1100 våtmarker finns i området, varav många avvattnas mot Mjörn och Anten.  

Man tittar även på dämmet i Ålanda ström, mellan Anten och Mjörn, där utrivning planeras. 

Säveåns vattenråd kommer få inbjudan till samråd. 

Alingsås Energi: 

Vattenläget i Mjörn och Säveån präglas av en stor tillrinningshastighet och högre nivåer. 

Nivåerna har dock utgått från en låg nivå, vilket ändå ger förhållandevis normala nivåer. 

Naturskyddsföreningen: 

Om förutsättningarna kring smittspridning tillåter kommer en föreläsning hållas 18/11 om 

våtmarkernas betydelse för klimat och vattenbalans. Det ses som en fortsättning av arbetet i 

Risveden. 

Länsstyrelsen: 

Samrådsmöten för Vattemyndighetens remiss (som nämns ovan) kommer att ske i mars nästa 

år. Mötena kommer troligen vara digitala och ett av dessa kommer vara riktat till vattenråd.  
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Det kommer att arbetas en del med kommunikation gällande VISS och miljökvalitetsnormer. 

Det kommer även organiseras separata möten för kommunala tjänstemän och politiker. 

Det lyftes att det kan vara svårt för kommunerna att hinna med att ge synpunkter under 

utsatt tidsram då samrådsmötena planeras att hållas så sent. 

7. Vråssereds deponi 

27/10 2020 skickade Lerums kommun frågeställningar kring deponin till Länsstyrelsen. 

Frågorna kring ytavrinnignsvatten från deponin och klimatanpassning bedöms inte ha 

avgörande bäring för tillståndet. Inga nya krav på tillståndssökanden från Länsstyrelsen 

gällande vattenfrågor. Trafikfrågorna ansågs dock ha bäring för vattenrådet eftersom mycket 

av dagvattnet från deponin kommer att rinna ner där tyngre trafik kommer att passera. 

För Göteborgs del är det främst Lärjeån som påverkas av ytavrinning från deponin. Man vill ha 

kompletterande villkor för det klorid som rinner av i vatten. De anser också att företaget 

behöver ha koll på grundvattennivåer vid deponin. Man anser att ansökan behöver 

kompletteras med underlag var brunnar finns. 

8. Val av vice ordförande 

Valberedningen har på tidigare möte (se anteckningar 2020-09-11) lämnat sitt förslag till vice 

ordförande. Stefan Larsson väntar med att svara då han måste se över sina andra uppdrag. 

Andra förslag på vice ordförande kan riktas till Björn Albinsson. 

9. Uppdatering om aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 

- Planering av fysiska åtgärder mot övergödning 2020 

o Konsult är ute i fält och projekterar åtgärder. Rapport väntas lämnas i 

mitten/slutet av november. 

o Fråga ställdes om vad det behövs för underlag vid rapporteringen till 

Länsstyrelsen 

- Förstudie för åtgärdande av vandringshinder 2020/2021 

o Arbetsgruppen håller på att ta fram ett anbudsunderlag för upphandling av 

konsult för framtagande av underlag för åtgärdande av vandringshinder. 

- Studiebesök vid Mellbyån 

o Ett studiebesök genomfördes 12-10-2020 i Stora Mellby. Jenny Leonardsson 

föredrog kring miljöarbetet i Mellbyån samtidigt som kontakt med lokala 

markägare gjordes. Jenny Leonardsson har gjort en sammanfattning av 

studiebesöket som finns att hämta på vattenrådets hemsida. 

- Kommande projekt: LOVA-ansökan (Handlingar översänds senare) 

o Fredrik Bergman och Robert Gladh presenterade ett potentiellt projekt för 

vattenrådet där den nuvarande åtgärdssamordnartjänsten skulle kunna göras 

om till en heltidstjänst. Projektet är tänkt att vara minst treårigt och ha ett fokus 

på naturbaserade lösningar mot övergödning och negativa klimateffekter så som 

torka och översvämning. Alla var positiva till utökat samarbete kring åtgärder. 

Tjänst hos GR förordades. Frågor kring möjlig finansiering lyftes och 

diskuterades.  

o Niklas Wengström informerade om att han arbetar som åtgärdssamordnare inom 

Ätrans ARO. De har sökt pengar t o m 2023. 
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o Stefan Bydén kommenterade att det är viktigt att tänka på att inte sjöutlopp blir 

för vida om vandringshinder rivs ut. Annars kan sjöarna sänkas och deras 

vattenhållande möjligheter försämras. 

 

Vattenrådet beslutade 

att Robert Gladh tar fram en ansökan och skickar ut den på remiss till vattenrådet. 

10.Möten för 2021 i VR 

Förslag till mötesdatum för 2021: 

Datum:   Plats 

22 januari:   Teams/GR 

26 mars:   Studiebesök, om möjligt. 

4 juni:   Teams/GR 

10 september:   Studiebesök, om möjligt.  

5 november:  Teams/GR 

Vattenrådet beslutade 

att anta föreslagna mötesdatum. 

11.Övriga frågor 

Kommentar att lägga till även Robert Gladhs kontaktuppgifter i kommande kallelse. 

12.Nästa möte 

Nästa möte genomförs 22 januari via Teams eller på Göteborgsregionen. 

 

 

 

__________________________ 

Robert Gladh – Sekreterare  

 

Justerat per mail       Justerat per mail 
__________________________    __________________________ 

Robert Blomberg – Ordförande    Niklas Wengström – Justerare  

 

 


