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BOHUSKUSTENS

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: måndagen den 6 mars 20L7 kl.13:30-16:00

Plats: Klädesholmen Seafood AB, Ängholmsvägen L4,47L 41 Rönnäng

Dagordning

1. Mötet öppnas
Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet

2. Godkännande av dagordning
Styrelsen besluta r att god kä n na dagord ningen.

Näruarande ledømöter:
Mats Brodefors

Bengt-Åke Andersson

Lars-Âke olsson

Ulla Buhr

Eva Abrahamsson

Bengt Bivrin

Berne Petersson

Anna-Lena Heydar

Eva Wallin

Edvard Molitor
lngela Frössling

Näruorande ercättore:

övrîga deltagare:
Monica Dahlberg

Sophie Rychlik

Anna Dimming

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Strömstads kommun

Tjörns kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

Göteborgs Hamns AB

lnovyn Sverige AB

GR

GR

Länsstyrelsen

EJ näruørande ledamöter:

Anna Jivén

Leif Högberg

Sofia Westergren

Hans Schub

Agneta Stenberg

Mihkel Laks

flnäruarande ersättare:

Christina Löwenström

Göte Carlsson

Pierre Rehnlund

lnge Löfgren

Alf Siversson

Anders Hygrell

Hilbert Eliasson

Bo Pettersson

Lena Martinsson

Louise Thunström

Claes Jansson

Ca rl-Joha n Sernestrand

Jan Hansson

Marie-Louise Joha nsson

Karl-Emil Mattsson

Annika Utgenannt

Morgan Bråse

Göteborgs stad

Munkedals kommun

Stenungsunds kommun

Tanums kommun

Orkla Food Sverige AB

Volvo personvagnar

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Strömstads kommun

Tanums kommun

Tjörns kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

Borealis

GRYAAB

Preemraff Lysekil

Klädesholmen Seafood

Bohuskustens vattenvårdsförbund
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
S4O222GOTEBORG

Tel: 031-335 50 00
Fax: 031-335 5l 17
ww.bwf.se
inf@bwf.se
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3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar till att justera mötesprotokollet.

4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Länsstyrelsen i Västra Götaland är inbjuden för att informera och diskutera kring den
samordnade recipientkontrollen (SRKI som bedrivs av BWF

Anna Dimming är vattenvårdsförbundets kontaktperson på länsstyrelsen. Hon är ansvarig för
delområdet kust och hav på vattenavdelningen och jobbar främst med att samordna den
regionala miljöövervakningen längs kusten. Kollegan Elizabeth Lindqvist är kontaktperson för
frågor som rör miljögifter. Anna redogjorde för de frågor som styrelsen tagit upp samt
ytterligare frågor som kom upp efter hand. Se öven Annas tidigare mejlsvar.

Anna Dimming:
Elisabeth Lindqvist:

o

a

o

o

a

o

an na.dimming@ lansstvrelsen.se
elisabeth. lindqvist@ lansstvrelsen.se

Länsstyrelsen roll är rådgivande och stödjande gentemot vattenvårdsförbundet som
bestämmer över utformningen av den samordnade recipientkontrollen
(kontrollprogrammen).

Just nu reviderar HaV övervakningsprogrammet för mjukbottenfauna där provpunkter
från de olika programmen ska samordnas. Detta är positivt då provtagningen kan
komma till nytta för flera ändamå|, däribland bedömning av status enligt
vattendirektivet. Men det är viktigt att framhålla att de olika programmen har olika
syften, vilket bland annat styr lokaliseringen av provpunkterna. Monica och Anna har en
dialog med HaV om utformningen av programmet för att tydligt peka på att de punkter
BWF provtar skall ligga där BWF har sina medlemmar.
Under 2017 kommer länsstyrelsen att jobba med en vägledning för egenkontroll och
recipientkontroll.
Om en medlem går ur förbundet, är det medlemmens ansvar att meddela
tillsynshandläggaren på länsstyrelsen som då får se över vilka krav på recipientkontroll
kan ställas enligt tillståndet.
Utformningen av SRK beror på verksamhet och recipient. Det ger information om
allmäntillståndet, men en verksamhets tillstånd kan kräva ytterligare övervakning och
tillsynshandläggare kan förelägga om utökat program.
Det är viktigt att medlemmarna ger input till förbundet om sina behov, förändrad
verksamhet m.m. för att SRK programmet kan optimeras - rätt parametrar och
lokalisering.
lnriktningen på den regionala miljöövervakningen är mer långsiktig och övergripande än
SRK. Den regionala miljöövervakning får en budget år för år som disponeras över olika
områden. Syftet med övervakningen kan också vara att följa upp åtgärder, övervaka
skyddade områden m.m. lnom kust och hav satsar länsstyrelsen i år på...

Anna lyfte vikten av att använda standardiserade metoder

6. Meddelanden
Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens Hovs- och vattenforum hålls 16-17 maj i

Göteborg. Ârets tema är "från källa till hav". Det går fortfarande att anmäla sig på HaV:s
webbsida här.
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Styrelsen beslutar

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse.

7. f nformation från kontrollprogram 2016 och förslag till kontrollprogram 1ör 2OI7
Kontrollproaram 2076
Fotograferingen av fintrådiga alger är genomförd. Sista flygningen gjordes 18 september.
Rapporten skulle levererats senast 28 februari 2OL7 , men det har blivit fördröjt t¡ll 31 mars pga

sjukdom. Samma konsult gjorde i höstas provtagning av miljögifter i biota, även den rapporten
blir fördröjd t¡ll 31 mars.

Den slutgiltiga rapporten för mjukbottenfauna 1ör 2OL4-2015 blir troligtvis klar i slutet av mars.
Ett nästan färdigt utkast finns tillgängligt redan nu. GU jobbar med analysen av det insamlade
provtagningsmaterial från 2016. Om genomgången blir färdig inom kort skulle det eventuellt
kunna utvärderas i samma rapport som resultaten från 2OL4-2OL5.

Förslaa till kontrollproorom för 2077
Delprogrammet Hydrografi och växtplankton löper på. Länsstyrelsen kompletterar programmet
med fyra mätpunkter samt analys av biovolym.

Vattenvårdsförbundet har lämnat ett fdrslag till program för provtagningen av
mjukbottenfauna om 12 hugg/lokaler.

lstället för flygfotografering av fintrådiga alger, föreslår länsstyrelsen att förbundet 2017 låter
GU utvärdera de senaste L0 årens data för att bedöma bästa sätt att göra undersökningen
framöver. Frågan är om det flygfotograferingen ska göras varje år utan fältprovtagning och
artbestämning eller flygfotograferingen ska göra vartannat med fätprovtagning och
artbestämning.

Upphandlingen av miljögifter i sediment 2Ot7-20I8 med rapport2OLg tas upp i nästa punkt i

dagordningen.

Styrelsen var eniga om att det är bra om någon i Program och utvärderingsgruppen presenterar
förslaget till kontrollprogram lor 2OL7 mer utförligt inför beslut vid förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att ta upp förslaget till kontrollprogram 1ör 2Ot7 till beslut på förbundsmötet.

8. Val av anbud gällande Miljögifter i sediment 2O!7-2Otg med rapport för biota och
sediment 2019

Fem anbud kom in i upphandling av miljögifter i sediment 2OL7-20L8 med rapport 2019. Tre
stycken uppfyllde skallkraven, varav COWI har lägst pris. Det är ett stort spann i priserna, från
700 000 t¡ll 1,6 m¡lj (totalt) och 300 000-700 000 för BWF:s del, vilket är betydligt lägre än

budgeterat belopp. Budgeten baserades på en prisuppskattning av Golder som utgick från
SGU:s priser.

,íl-
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Enligt förfrågningsunderlaget ska anbudet med lägst pris antas, förutsatt att alla skallkrav är
uppfyllda. PoU anser att det är svårt att ställa ytterligare frågor t¡ll COWI, då man även skulle
behöva sätta sig med övriga anbudsgivare. COWI har goda referenser och det finns inga

uppenbara skältill att misstänka att de inte skulle utföra uppdraget på ett bra sätt. Det låga
priset kan bero på att COWI ser uppdraget som en värdefull referens.

Styrelsen beslutar

att tilldela COWI uppdraget.

9. översyn av medlems- och kontrollavgifter
Förslaget till förändringar i medlems- och kontrollavgifter samt röstetal har presenterats och

diskuterats vid ett flertaltillfällen. Mats gav därför endast en kortfattad redogörelse av

förslaget. Nivån O,L%ohar lagts till som nivå för kontrollavgiften. En förändring som tillkommit
efter diskussion iAu är att ingen medlem ska kunna ha noll röster. Röstetalen för de olika
medlemmarna får därmed avrundas så att andelen röstetal mellan kommuner och företag blir
fördelat enligt tidigare förslag.

Enligt nuvarande stadgar ska medlemmar som inte är kommuner endast ha en (1) röst. För att
kunna anta det nya förslaget där fördelningen av antalet röster baseras på andelen av
kontrollavgiften behöver vi på årsmötet även ta beslut om att ändra denna skrivelse i

stadgarna.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget av fördelning av medlem- och kontrollavgifter samt röstetal

10. Sammansättning av styrelsen
Det finns ett förslag att minska styrelsen t¡ll 11 ordinarie ledamöter + 11 ersättare, vilket
diskuteras med valberedningen. Förslaget innebär att kommunerna kommer att ha 6 platser
och företagen 5 platser i styrelsen. Förslaget syftar till att göra styrelsen mer effekt¡v, då

styrelsen vid flera sammanträdestillfällen inte varit beslutsmässig på grund av för få närvarande
ledamöter. Genom att minska antalet ledamöter kan förbundet även minska kostnaden för
arvodering.

Valberedningen har kommit med ett första förslag om att Göteborg behåller två ledamöter och

att övriga kommuner delas in i fyra kluster med en ledamot per kluster. Förslag på kluster:
- Strömstad-Tan um-Sotenäs
- M un kedal-Lysekil-Uddevalla
- Orust-Tjörn-Stenungsund
- Kungälv-öckerö

lnspelfrån stvrelsen: Eftersom Sotenäs, Munkedal och Lysekil delar miljönämnd och

tjänstepersoner inom miljö, är det mer logiskt att de ligger i samma kluster. Det påpekades

även att Strömstad och Tanum delar på Kosters nationalpark, vilket är ett skältill att det är bra

att de ligger i samma kluster.
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Styrelsen diskuterade frågan om hur arvoderingen av styrelseledamöter går till. Det föreslogs
att lyfta ut kostnaderna för arvoden från medlemsavgifterna. Varje kommun får då istället
arvodera de som kommunerna utsett att representera dem i BWF:s styrelse.Styrelsen beslutar

att gå fram med förslag till valberedningen om en ny styrelsesammansättning bestående av l-1

ordinarie ledamöter och 11 ersättare, samt
att gå fram med förslaget till valberedningen om att lyfta ut kostnaden för arvoden från

medlemsavgifterna inom BWF och istället låta respektive kommun betala dessa arvoden.

11. Budget/tkonomi
Bokslutet för 2OL6 är färdigt. Monica gick igenom resultaten samt hur det förhåller sig till
budgeten. Länsstyrelsen har stått för en del provtagningskostnader (miljögifter i biota), en

intäkt som inte var budgeterad för.

Revisorerna har gått med på en ny ordning kring godkännande av bokslutet. Efter beslut i

styrelsen som är protokollfört och justerat, behöver endast ordförande skriva under bokslutet.
Tidigare krävde revisorerna att samtliga styrelseledamöter skulle skriva under, vilket har visat
sig svårt att få t¡ll rent praktiskt.

överskottet från 20L6 har kunnat kvittas mot tidigare underskott 2015 och BVVF har därför inte
behövt betala skatt på överskottet.

Det kan vara bra att justera 2OL7 ârs budget när vi vet mer om kostnaderna inom
kontrollprogrammet. Priset i det anbud som tilldelas uppdraget miljögifter i sediment är långt
under kostnaderna som vi budgeterat för. Det kom på förslag att sänka kontrollavgifterna för i

år för att inte samla på sig ett onödigt överskott.
Det ställdes en fråga om EU pengar kan sökas för förbundets verksamhet. Sådana medel
tilldelas projekt med tydl¡g slut.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning för 20L6, samt
att se över om kontrollavgifterna kan sänkas redan i år.

12. Planering inför årsmötet 2017
Sophie gick igenom det tänkta programmet för årsmötet. På förmiddagen, som är gemensam

med Göta älvs vattenvårdsförbund, kommer att börja med ett pass om fiskefrågor med Niklas

Ãberg & Niklas Wengström (Sportfiskarna och 8-fjordar). Efter fika blir det ett sedan ett pass

med föredrag om nytta, tillgång och analysmöjligheter kopplat t¡ll SRK mätdata. Länsstyrelsen

kommer bland annat att berätta om hur SRK data används vid statusklassning och vi tänker att
representanterfrån en ellertvå av de nationella datavärdarna (SLU och SMHI) kan berätta om
datatillgänglighet och eventuella öppna analysverktyg som finns.

Efter f unch hålls förbundsmöte med bl a presentation av förslaget till kontrollprogram för 2OL7

samt fdrslaget om förändringar av medlems- och kontrollavgifterna, styrelsesammansättning
samt röstetal.
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Styrelsen beslutar

att t¡ll protokollet anteckna lämnad redogörelse.

ß. övriga frågor
lnga övriga frågor togs upp.

14. Tider för sammanträden av styrelsen2OlT

Nästa sammanträde blir i ett konstituerande styrelsemöte som hålls efter förbundsmötet den
27 april. Då ska bland annat Arbetsutskottet och Program och utvärderingsgruppen utses.

15. Mötet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Monica Dahlberg -

Mats Brodefors - Ordfö nde Anna-Lena Heydar - Justerare
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