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Verksamhetsberättelse för 2016 

 
 

Bohuskustens vattenvårdsförbund bildades 1987. Förbundets egentliga verksamhet, 

undersökningar i den marina miljön påbörjades 1990. 
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Ordförande har ordet 
2016 var ett händelserikt år, för förbundet, för vår program- och utvärderingsgrupp, och inte minst för 

styrelsen och arbetsutskottet. Diskussion med Länsstyrelsen kring kontrollprogrammet genomfördes, 

liksom upphandling av våra olika delprogram.  

Parallellt med detta har styrelsen tagit tag i ett gammalt årsmöteslöfte, nämligen en översyn av 

fördelningen av kontrollprogrammets kostnadsfördelning mot respektive medlem. I samband med 

detta har några näraliggande frågor också behandlats, i ambitionen att göra en rimlig sammanvägning 

av medlemmens kostnader och inflytande i form av antal röster. Efter många alternativdiskussioner 

har vi nu landat ner i ett förslag som styrelsen ställer sig bakom, och som resulterat i en 

kostnadsfördelning som grundar sig på en långsiktig kostnadsprognos och en tydligare koppling 

mellan kostnadsfördelningen och antalet röster.  

En översyn av de administrativa kostnaderna har också resulterat i ett förslag till en delvis minskad 

styrelse.  

Slutligen ett positivt besked avseende kostnader, nämligen att upphandlingen av miljögifter i sediment 

har utfallit i 3 anbud som alla låg under vår budgeterade kostnad. Utfallet av inkomna anbud har 

resulterat i en neddragning av kontrollkostnaderna i budgeten för 2017 och 2018.  

Mats Brodefors 

Ordförande 

Verksamhetsåret 2016 
Förbundets verksamhet har under året bedrivits i enlighet med stadgar och föregående årsmötes 

beslut. 

Programmet om Kustvattenkontroll 2016-01-01--2016-12-31 antogs vid årsmötet 2016-04-27. 

Programmet syftar huvudsakligen till att samordna provtagningen på ett sådant sätt att det regionala 

perspektivet och helheten avseende tillståndet i områdets marina miljön blir tydligt. Programmet ska 

även tillgodose enskilda medlemmars krav och önskemål samt krav från tillsynsmyndigheten.  

Den enskilt största insatsen i kontrollprogrammet avser provtagning av hydrografi och växtplankton. 

Under 2015 lades tjänsten ut för upphandling. Utvärdering av anbud genomfördes i enlighet med 

bestämmelserna i LOU och det företag som bedömdes ha det mest fördelaktiga anbudet tilldelades 

uppdraget. Tilldelningsbeslutet överklagades till förvaltningsrätten men de gick på förbundets linje. 

Klagande valde att inte ta ärendet vidare till Kammarrätten varvid den ursprungliga tilldelningen blev 

godkänd. Ett nytt avtal skrevs med SMHI som gäller fram till 2018-12-31. Årsrapporter för hydrografi 

och växtplankton tas fram årligen av konsulten. 

Undersökningar av miljögifter i sediment och biota (biologiskt material) har skett vart femte år, 1992, 

1997, 2002, 2006 och 2011. 2016 togs beslut om att fördela kostnaden för undersökningen av 

miljögifter i sediment och biota under fyra år. Under 2016 har därför miljögifter i biota undersökts längs 

Bohuskusten. Under 2017 och 2018 kommer en undersökning av miljögifter i sediment att utföras och 

2019 tas en rapport fram för det samlade resultatet från undersökningarna 2016-2018. Upphandlingen 

samordnas med fördjupat program för Stenungsundsindustrierna och Brofjorden samt två punkter i 

Göta älv för Göta älvs vattenvårdsförbund. Dessa bekostas inte av BVVF utan av respektive berörda 

organisationer. 

Under 2016 har dessutom täckningsgrad av fintrådiga alger i grunda områden läng Bohuskusten 

undersökts med hjälp av flygfotografering och mjukbottenfaunan har inventerats på fem lokaler. 

Arbetet med att ta fram en sammanställning över tillförseln näringsämnen har inletts och en 

trendanalys för näringsämnen, klorofyll A, temperatur och siktdjup 1990-2016 har tagits fram. 

Organisation 
I början av verksamhetsåret 2014 presenterades en utredning om förbundets roll och uppdrag. Under 

2016 har arbetet med förändringar i enlighet med utredningens rekommendation fortsatt.  

Styrelsen (se bilaga 1) har under 2016 sammanträtt vid fem tillfällen liksom styrelsens arbetsutskott. 

Fokus för styrelsens samt arbetsutskottets arbete har, förutom den löpande kontrollverksamheten och 
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budgeten kopplat till det, legat på att göra en översyn av medlemmarnas medlems- och 

kontrollavgifter samt i samarbete med valberedningen titta på om en justering av 

styrelsesammansättningen är önskvärd.  

Den av styrelsen utsedda Program och utvärderingsgruppen (PoU-gruppen) har under året arbetet 

med att ta fram upphandlingsunderlag för aktuella undersökningar och har dessutom kontinuerligt 

träffat och haft kontakt med Länsstyrelsen för att på bästa möjliga sätt arbeta fram ett för förbundet 

och dess medlemmar relevant kontrollprogram.  

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 187 313 kr. Överskottet har sin huvudsakliga grund i lägre 

konsultarvodeskostnader från GR än budgeterat, samt något högre övriga intäkter än budgeterat 

avseende Miljögifter i biota (Länsstyrelsen 185 kkr och Stenungssundsindustierna 76 kkr). 

Sammanfattning över årets kontrollprogram 
Så långt det är möjligt använder förbundet ackrediterade konsulter och institutioner. Förbundet har 
även ett nära samarbete med Länsstyrelsen som regelbundet granskar kontrollprogrammet. 
Förbundet strävar efter tydliga metodbeskrivningar där standardiserade metoder används i första 
hand. Vissa provtagningar har efter samråd med berörda instanser upphört då utvärdering och 
framtagande av standardiserade metoder pågår. 

Delmoment 1. Hydrografi 

Hydrografi (vattenkemiundersökningar mm) mäts vid 14 stationer, från Valö vid länsgränsen i söder till 
Kosterfjorden i norr. De parametrar som följs är: temperatur, salthalt, siktdjup, huvudsaklig 
strömriktning av ytvattnet, syrgaskoncentration, syrgasmättnad, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, 
nitratkväve, nitritkväve, ammoniumkväve, kisel, partikulärt organiskt kol (POC), partikulärt organiskt 
kväve (PON), klorofyll-a och flourescens samt CTD-profiler (konduktivitet, temperatur och djup). 
Parametrarna mäts på olika djup och en gång per månad.  

Delmoment 2. Plankton 

Plankton mäts vid sex stationer samordnade med stationerna för hydrografi. Mätningar sker en gång i 
månaden. Analys sker av växtplankton och innefattar kvalitativa och kvantitativa art- och 
mängdbestämningar. Under våren, april - juni, hämtas "håvprov" vid tre bryggor. Dessa prov syftar till 
att ge en möjlighet att tidigt varna för förekomst av plankton som kan ge problem.  

Delmoment 5. Mjukbottenfauna 

Under 2014 gjorde förbundet en utvärdering av den metod som tidigare har använts för undersökning 
av mjukbottensamhällen. Utifrån utvärderingens resultat rekommenderade PoU-gruppen ett byte av 
metod. Undersökningsmetoden är identisk med och samordnas med provtagningarna för den 
nationella miljöövervakningen (Havs- och vattenmyndigheten) och den regionala provtagningen 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands Län). Bytet resulterade i att förbundet kunde utföra provtagningarna 
i samarbete med Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Under 2016 har fem 
stationer undersökts under maj-juni. Alla data kommer att göras tillgängliga hos nationell datavärd, 
vilket ger förbundet åtkomst till en betydande mängder jämförbara data längs med hela Sveriges kust. 

Delmoment 9. Snabbväxande alger i kustnära områden 

Under 2016 utfördes flygfotografering av fintrådiga alger vid två tillfällen under perioden juli-
september. Undersökningens syfte är att genom analys av utbredningen av fintrådiga snabbväxande 
makroalger spegla olika skärgårdsområdens känslighet för belastning av näringsämnen. 

Delmoment 13. Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten 

Arbetet med att sammanställa data avseende 1998-2015 inleddes under 2016 och rapporten 
levereras under 2017. Syftet med undersökningen är att redovisa inflödet av näringsämnen till 
Bohuskusten. 

Delmoment 14. Trender i temperatur, näringsämnen, klorofyll  a och siktdjup 

En trendanalys avseende åren 1990-2016 har sammanställts. Arbetet med slutredovisningen av 
resultaten utfördes under 2016 och rapporten levererades under början av 2017. 
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Kommunikation 
Under 2015 byggdes hemsidan www.bvvf.se om helt och relevant information om förbundets 

verksamhet och rapporter har lagt in för att bli tillgängliga. Det är nu den främsta kanalen för att nå ut 

med resultat från förbundets undersökningar.  

http://www.bvvf.se/
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Bilaga 1 – Styrelse, arbetsutskott, valberedning samt revisorer som valdes för 2016 
 

Ordinarie styrelseledamöter  Ersättare 
Mats Brodefors (M) Götebor, ordf.*  Christina Löwenström (M) Göteborg 

Petra Rönnholm (S) Göteborg   Göte Carlsson (S) Göteborg  
Bengt-Åke Andersson (S) Kungälv   Pierre Rehnlund (FP) Kungälv  
Curt Olsson (FP) Lysekil    Inge Löfgren (MP) Lysekil  
Leif Högberg (S) Munkedal   Alf Siversson (M) Munkedal  
Ulla Buhr (S) Orust    Anders Hygrell (M) Orust  
Eva Abrahamsson (M) Sotenäs   Hilbert Eliasson (S) Sotenäs  
Sofia Westergren (M) Stenungsund   Bo Pettersson (S) Stenungsund  
Ann-Sofie Sefton Johansson (MP) Strömstad  Lena Martinsson (S) Strömstad  
Hans Schub (M) Tanum   Louise Thunström (S) Tanum  
Berne Petersson (KD) Tjörn   Claes Jansson (S) Tjörn  
Anna-Lena Heydar (S) Uddevalla, v. ordf.* Carl-Johan Sernestrand (FP) Uddevalla  
Eva Wallin (KD) Öckerö    Jan Hansson (M) Öckerö  
Edvard Molitor, Göteborgs Hamn AB *  Karl-Emil Mattssonröm, Gryaab AB 
Ingela Frössling InovynSverige AB*   Marie-Louise Johansson, Borealis AB 
Agneta Stenberg, Orkla Food Sverige AB  Morgan Bråse, Klädesholmen Seafood AB 
Mihkel Laks, Volvo personvagnar AB   Annika Utgenannt, Preemraff Lysekil AB 
 
*) Styrelsens arbetsutskott 
 

Valberedning 
Carina Ring (S), Göteborg, sammankallande 
Ann-Sofie Alm (M), Munkedal 
Filippa Fuhrman, Perstorp Oxo AB 
 

Revisorer 
Ordinarie revisor:        Claes Hedlund, Munkedals kommun  
Ersättare:              Johan Nilsson, Munkedals kommun 
 
Auktoriserad revisor:  Olle Pehrsson, Ernst & Young AB 
Ersättare:             Kristina Baaz, Ernst & Young AB 
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Bilaga 2 – Medlemmar och röstetal 2016 
 

Medlemmar    Röstetal 
Göteborgs Stad  80 
Kungälvs kommun  34 (35) 
Lysekils kommun  12 
Munkedals kommun    2 
Orust kommun  12 
Sotenäs kommun    7 
Stenungsunds kommun  20 (21) 
Strömstads kommun  10 
Tanums kommun  10 
Tjörns kommun  12 
Uddevalla kommun  43 (44) 
Öckerö kommun  10 
Akzo Nobel FC AB    1 
Arctic Paper Munkedals AB   1 
Borealis AB     1 
ExxonMobil Sverige AB    1 
Gryaab AB     1 
Göteborgs Hamn AB    1 
Inovyn AB     1 
Klädesholmens Seafood AB   1 
Marenor Seafood AB    1 
Nynas AB     1 
Orkla Foods Sverige AB    1 
Perstorp Oxo AB    1 
Preem AB Göteborg    1 
Preemraff Lysekil    1 
Renova AB     1 Tas bort till 2017 
St1 Refinery AB    1 
Stena Recycling AB    1 
Uddevalla Hamnterminal AB   1 
Wallhamn AB    1 
Vattenfall AB     1 
Volvo Personvagnar AB    1 
Lantbrukarnas Riksförbund   1 
Västra Götalandsregionen    1 
 
( ) 2017  


	Ärende 6 Missiv verksamhetsberättelse BVVF 2016
	Blank
	Ärende 6 Handling Verksamhetsberättelse BVVF 2016

