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Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd  

(inkl. Göta älvs kustvatten) 

 
Tid: 27 maj kl. 13:30-16:00 

Plats: Via Teams 

 
Närvarande: 

Ida Fossenstrand  Göteborgs stad, ordf. 

Johan Erlandsson  Miljöförvaltningen, Göteborg 

Kristina Holm   Kretslopp och vatten, Göteborg 

Kristina Bernstén  Göteborgs Hamn AB 

Maria Hübinette   Kungälvs kommun 

Daniel Larsson   Vänersborgs kommun 

Maria Lennartsson  Södra Skogsägarna 

Anna Tauson   Lilla Edets kommun  

Bo Svärd    Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Ragnar Lagergren  Länsstyrelsen Västra Götaland, Kontaktperson 

Monica Dahlberg   Göta älvs vattenvårdsförbund/GR, sekr. 

Maria Axbrink   Göteborgsregionen (GR), pkt 5 

1. Mötet öppnas  

Ordf. Ida Fossenstrand öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Vattenrådet godkänner dagordningen. 

3. Föregående mötes anteckningar 

De samlade anteckningarna från mötena den 19 och 26 mars godkänns och läggs sedan 

till handlingarna. 

4. Meddelanden 

• Har anställts ytterligare en person, Anton Hall, som kommer att arbeta med 

vattenfrågor på GR. Kommer bl a arbeta med Monica inom Göta älvs och 

Bohuskustens vattenvårdsförbund samt som åtgärdssamordnare inom Säveåns 

vattenråd. Anton börjar på GR i augusti. 
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• Vattenrådets svar på Vattenmyndighetens samråd är inskickat och en 

sammanställning finns på hemsidan. 

5. Regional karttjänst – Maria Axbrink, Göteborgsregionen (GR) 

Maria redogjorde för GR:s planer på att söka LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att 

kunna ta fram en regional karttjänst liknande den ”Vattenatlas” som finns i Skåne och 

som ska kunna vara ett verktyg i vattenarbetet.  

Den regionala karttjänsten är tänkt att avrinningsområdesvis visualisera information om 

planering, VA, miljö, vattenförvaltning och vattenvårdsåtgärder. Informationen samlas 

från flera olika administrativa nivåer såsom kommuner, myndigheter med mera. Det är 

önskvärt att så mycket dataöverföring som möjligt automatiseras från befintliga 

databaser. 

Karttjänsten var det verktyg som togs fram som prototyp inom projektet VÅGOR som fick 

högst betyg både gällande användbarhet och genomförbarhet, varför man valt att börja 

med att gå vidare med den. Övriga prototyper som togs fram inom VÅGOR var: Regional 

vägledare, Värderingsverktyg och Utbildningspaket. 

GR skulle gärna vilja genomföra detta projekt tillsammans med vattenråden för Göta älv, 

Mölndalsån och Säveån. Man behöver någon representant från respektive kommun som 

är vägen in i kommunen för att få tillgång till de underlag som ska läggas in i 

karttjänstens databas. Karttjänsten är tänkt att täcka avrinningsområdena för Göta älv 

(nedströms Vänern), Mölndalsån och Säveån och inte bara kommunerna inom GR, 

Vattenrådet är positiva till projektet då en karttjänst skulle vara en hjälp i arbetet med 

att uppnå god vattenstatus och kunna visa på de åtgärder som genomförs. Man skulle 

dock vilja veta mer om vad det skulle förväntas att vattenrådets representanter bidrar 

med.  

Maria återkommer när det finns ett utkast till ansökan med budget klar så att det går att 

se bättre vad insatsen skulle vara från vattenråden och dess representanter. 

Kontaktuppgifter till Maria: maria.axbrink@goteborgsregionen.se Tel: 031-335 51 42 

Marias presentation bifogas med anteckningarna. 

6. Presentation av Göteborgs LONA-projekt om marina ansvarsbiotoper – 

Johan Erlandsson, Miljöförvaltningen i Göteborg 

Johan presenterade resultaten från Miljöförvaltningens LONA-projekt (2018-2020) 

gällande marina ansvarsbiotoper med fokus på ålgräsängar och biogena rev (t ex 

blåmusselbankar) 

Johans presentation samt rapporten bifogas med anteckningarna 

 

Vid nästa möte presenteras resultaten från Göteborgs LONA-projekt ”Minskad mängd 

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

beteende”  

7. Bordet runt 

Miljöförvaltningen, Göteborg 

Åtgärdsplanen för god vattenstatus i Göteborg nu ute på remiss 

https://vattenatlas.se/
mailto:maria.axbrink@goteborgsregionen.se
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Göteborgs Hamn 

Göteborgs Hamn AB och Sjöfartsverket planerar för ett stort fördjupningsprojekt i 

farleden in till Göteborgs hamn och inom hamnbassängen i Skandiahamnen samt 

kajförstärkning. Projektet har till syfte att Göteborgs hamn även i framtiden ska kunna ta 

emot direktgående transoceana containerfartyg. Projektet, Skandiaporten, är mycket likt 

det projekt som genomfördes 2003-2005, både i områden och i volym muddermassor. 

Tillståndsansökningar för vattenverksamhet skickades in till Mark- och miljödomstolen 

innan årsskiftet 20/21 och efter en period med komplettering kommer ärendet att 

förhoppningsvis kungöras innan sommaren och skickas ut på remiss. Projektet planeras 

att genomföras mellan 2022 till 2026 med start av kajförstärkning under de första åren 

och muddring under de senare åren inom denna tidsperiod.  

Kungälv 

Svarar på samrådshandlingar i slussärenden för Lilla Edet och Brinkebergskulle. 

Lysegårdens VSO och VSF ute på samråd tom 7/6 inför beslut i KF 1/7. 

Anmälningsärende för Lysegårdens Sand & Trä med syn med Mark- och miljödomstol 18/5. 

Södra skogsägarna 

Inget nytt att informera om 

Lst 

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

Vattenmyndighetens samråd inkl uppdateringar i VISS. 

Vänersborg 

Vänersborgs kommun har för avsikt att skredsäkra området vid Vargöns hamn.  

Stor ombyggnad är på gång för Holmängens avloppsreningsverk och vi efterlyser 

uppdaterade kontakter med nedströms vattenverk då det kan innebära bräddningar.  

Daniel bifogade äldre lista framtagen inom GÄVVF:s Tekniska delegation 2017 (bifogas 

med anteckningarna). Bra om de som kan skickar aktuella uppgifter till Daniel. 

Lilla Edet 

Samråd pågår gällande nybyggnation av sluss i Lilla Edet. Lokaliseringsutredningen har 

varit uppe i kommunstyrelsen och ett yttrande har skickats till Trafikverket. Inom ramen 

för samma samråd har Trafikverket även skickat underlag för avgränsningssamråd inför 

ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Synpunkter på denna kommer att tas på 

delegation av miljöenheten och då får vi chansen att lyfta miljöaspekter på ett tydligare 

sätt än vad som gjorts av KS. Har fått förlängd svarstid till den 14 juni. 

Vattenfall genomför just nu arbete med dammsäkerhetshöjande åtgärder på befintligt 

kraftverk i Lilla Edet.  

Lilla Edet har sökt pengar för utredningar i flera skredriskområden. Stabilitetshöjande 

åtgärder kommer att ske bland annat längs Gårdaån som är ett biflöde till älven. 

Miljöenheten bevakar frågan. 

SNF 

Bo blev i måndags (24/5) kontaktad av Noomi Asker, som är ekotoxikolog och 

handläggare på länsstyrelsen. Hon ringde med anledning av vattenrådets förslag till  

en ny åtgärd när det gäller Välen, eventuellt pågående åtgärd, att identifiera källor till 

föroreningarna i Välen uppströms i Stora åns vattensystem. Hon undrade vad bakgrunden 

till förslaget var. Jag hänvisade till SGU:s studie från 2012, publicerad 2014, som finns 
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som referens i VISS. Enligt den är källan till föroreningarna inte klarlagd. Den beskriver 

också den allmänna bakgrunden och tidigare undersökningar. Enligt Noomi kommer 

förslaget troligen inte med i denna omgång eftersom undersökningarna sannolikt inte 

uppfyller de aktuella kraven. I så fall krävs det nya undersökningar. Hon skulle titta på 

detta. 

När det gäller VRBK:s yttrande över SOU:n Havet och människan så har Bo mejlat till 

ordf. Ewa Lavett att hon ska skicka det till Monica. (yttrandet bifogas med 

anteckningarna). 

Kretslopp och vatten, Göteborg 

KoV svarar på remisserna om slussarna. De vill bli kontaktade vid skredsäkringsarbeten 

och vid arbeten och händelser på avloppsreningsverk i Vänersborg.  

8. Samråd gällande ombyggnation av slussarna i Lilla Edet (och Vänersborg), 

Trafikverket 

Ska vattenrådet lämna synpunkter? Ja, fokus bör vara miljöperspektivet då arbetet med 

slussarna medför stora ingrepp i naturmiljön. Storleken på de nya slussarna är dimensio-

nerande för större fartyg vilka kan påverka älven negativt i än större utsträckning än dagens 

fartygstrafik, t ex har man sett negativ påverkan på gäddyngel från fartygstrafiken på älven. 

Vi ska också påpeka att vi fortsatt vill vara remissinstans så vi kan yttra oss över ansökan. 

Synpunkter ska lämnas senast 31/5 men vattenrådet har fått förlängd remisstid till den 

7/6 (klart efter mötet). 

9. Samråd gällande förslag till riskhanteringsplan fört översvämningar i Göteborg 

med tillhörande MKB, Länsstyrelsen 

Ska vattenrådet lämna synpunkter? Ja, men då svar inte ska vara lämnat förrän den  

24 september hinner det tas upp på nästkommande möte 

Kungälv och Göteborg kommer att svara 

10. Remiss om förslag till Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborg stad, 

Göteborgs stad 

Ska vattenrådet lämna synpunkter? Ja, men då svar inte ska vara lämnat förrän den  

30 september hinner det tas upp på nästkommande möte 

11. 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 Eurofins som 

lade det lägsta priset vid upphandlingen. 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 medför kostnad för ytterligare en provtagning. 

Har efter mötet fått klart från Länsstyrelsen att de utökar vårt LOVA-bidrag så att 

det även täcker 80% av kostnaden för denna merkostnad. 
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• Projekt ”Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älv” 

Inget nytt då Sportfiskarna inte kunde delta vid mötet. 

• Latrintömning från båtar längs Göta älv 

Bosse nämnde att Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) har lagt in en skrivelse 

ang detta i deras remissvar på Miljömålsberedningens SOU 2020:83 ”Havet och 

människan” (se nedan, yttrandet i sin helhet bifogas antecningarna). 

VRBK vill uppmärksamma miljömålsutredningen på att regelverk för vissa 

stöd/bidrag i sig utgör hinder för realiserande av vissa åtgärder. T ex kan 

kommuner och/eller vattenorganisationer inte få LOVA-stöd för åtgärder som 

regleras på annat sätt. Tydligast exempel är utbyggnad av latrintömning för 

fritidsbåtar. Längs Bohuskusten byggdes ett nätverk av sådana tidigt upp (med 

stöd). Det behövs byggas fler och befintliga kan behöva uppgraderas med rätt 

kopplingsstandard. Men nu kan man inte längre få stöd för detta då 

Transportstyrelsens regler om båtlatrin trätt i kraft. Små men viktiga insatser som 

hindras för stimulerande finansieringen saknas. Vi välkomnar en översyn av 

sådana hinder (dvs översyn av den s k LOVA-förordningen) alternativt annat 

riktat bidrag. 

Kristina påpekade att frågan är så stor att ett projekt som arbetar för en 

tömningsstation in älven inte känns relevant. 

Projektpunkten tas tills vidare bort från kommande dagordningar. 

• Vattendragsvandring 2021 

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

förslag till upplägg för en vattendragsvandring för vattenrådet med besök vid 

någon av alla de våtmarker som Sportfiskarna inventerat i Risveden och/eller 

något/några av de vandringshinder som inventerats inom projektet.  

 

Efter mötet har en Doodle för att hitta tid för ovanstående aktivitet skickats ut. 

• 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. 

12. Vattenrådets finansiering 

Lägesrapport 

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

klimatnämnden i augusti 

Vänersborg: Positivt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden, tas i KS efter sommaren 

Trollhättan: Positivt beslut i Samhällsbyggnadsnämnden, tas i KF i höst 

13. 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. 

http://www.vattenradivast.se/gota-alvs-vattenrad/
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14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

15. Nästa sammanträde 

Nästa möte blir via Teams den 7 september kl 09:15-12:00 

 

 

 

Antecknat av: Monica Dahlberg, GR 


