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Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund  
 

Tid: Fredagen den 6 december 2019, kl 13:30-16:00 

Plats: Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8 

 

Närvarande ledamöter: 

Mats Brodefors     Göteborgs stad 

Jens Borgland     Västvatten (SMLU) 

Bernt Lundborg     Kungälvs kommun (KÖ) 

Gertrud Ingelman    Göteborgs stad 

Eva Magnusson     Perstorp Oxo AB 

Jeanette Forsell     Marenor AB 

 

Närvarande ersättare: 

Hans Schub      Tanums kommun (ST) 

Bo Gustafsson     LEVA i Lysekil AB (SMLU) 

Carl Bloom      Tjörns kommun (STO) 

Henrik Sjöstrand    Göteborgs stad  

Ulf Carlsson      Göteborgs stad 

Jenny Gwes      Göteborgs Hamn AB 

Alexandra Baeza Isaksson ST1 

 

Övriga deltagare: 

Cecilia Press      Gryaab (PoU) 

Maria Hübinette    Kungälv (PoU) 

Monica Dahlberg    GR 

Maria Axbrink     GR 

Robert Gladh     GR 

EJ närvarande ledamöter: 

Bengt Bivrin      Strömstads kommun (ST) 

Linda-Maria Hermansson  Stenungsunds kommun (STO) 

Karl-Emil Videbris    Gryaab AB  

Mihkel Laks      Volvo personvagnar 

Sara Lidholm     Preem Raff Lysekil AB 

 

EJ närvarande ersättare: 

Jennie Wernäng     Öckerö kommun (KÖ) 

David Ekeroth      Nouryon SC 

Marie-Louise Johansson  Borealis AB 

Agneta Stenberg    Orkla Food Sverige AB 

 

Parentes betecknar tillhörighet i kluster  
ST  Strömstad/Tanum 
SMLU  Sotenäs/Munkedal/Lysekil/Uddevalla 
STO  Stenungsund/Tjörn/Orust 
KÖ  Kungälv/Öckerö 

 

 
 

Dagordning 

1. Mötet öppnas 

Mats Brodefors öppnar mötet.  

2. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  

3. Val av justeringsperson 

Styrelsen väljer Bernt Lundborg till att tillsammans med ordf. Mats Brodefors justera 
mötesprotokollet.  

4. Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  
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5. Meddelanden 

• Nya representanter i Program- och utvärderingsgruppen (PoU): Karin Alexandersson, 
Strömstad ersätter Sofia Stengavel, Uddevalla och Klara Eklund (KoV) ersätter Helen 
Galfi (KoV) 

• Slutseminarium om kustzonsprojektet på Marstrand 4/12  
Läs mer om projektet här: 
https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljoochsamhallsbyggnad/sam
hallsbyggnad/gronochblastruktur/kustzonen.4.54458419143bb14cb5c8e6.html  
Se en kort film om den fördjupade strukturbilden för kustzonen här: 
https://www.youtube.com/watch?v=2S9UuC3yOzM 

6. Vad vet vi idag om mikroplaster – och vad betyder det för VA-organisationerna, 
Susanne Tumlin, Gryaab AB 

Intressant föredrag om Gryaabs undersökning av mikroplatser med hjälp av mätmetod från 
Ålborg universitet.  
 
Artikel om mikroplast från konstgräs som diskuterades på mötet: https://cirkulation.se/artiklar-
och-notiser/mikroplast-fraan-konstgraes-litet-problem/  

BVVF väljer än så länge att inte göra några mätningar på mikroplaster då det ännu inte finns 
någon standardiserad metod, och kan vara svårt att härleda till medlemmarna i förbundet.  

7. Nya representanter till Arbetsutskottet  

Då Eva Magnusson slutar på Perstorp Oxo vid årsskiftet behövs en ny representant i AU, samt 
ersättare för Karl-Emil Videbris på Gryaab som går på föräldraledighet jan-augusti 2020. 
 
Förslag att styrelseersättaren fyller platsen fram tills årsmötet. Eva ser om hon kan hitta någon 
annan från Stenungsundsindustrierna då hennes ersättare David inte kan. 

8. Seminarium tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten våren 2020 

Seminariet föreslås hållas i september 2020. Utkast till program har tagits fram i samråd med 
vattenrådet. Förslag är att fokusera på nuläget i Bohuskusten med bland annat statusklassning 
och juridisk vinkel på MKN, ålgräs – ekologi, återetablering och andra åtgärder, samt vattenbruk 
med provsmakning.  

9. Information om kontrollprogrammet med representanter från PoU-gruppen 

Förslag till kontrollprogram för 2020 och 2021 var utsänt med handlingarna och presenterades 
av Cecilia och Maria från PoU-gruppen. Gällande några delar är förslag sänt till Lst för 
granskning. Vilka dess är framgår av handlingarna. 

• Delmoment 1 & 2: Hydrografi och Växtplankton 
Ny upphandling avseende 2021-2023 under 2020.  
PoU-gruppen föreslår några mindre ändringar av parametrar för att bättre stämma 
med nationell övervakning. 

• Delmoment 3: Miljögifter i biota och sediment 
Miljögifter i biota 2021 med upphandling 2020. 
PoU-gruppen föreslår ev Vattenprovtagning (VD-ämnen och SFÄ med MKN för vatten) 
Förslag till matris skickat till Lst för synpunkter, har ännu inte fått svar. 
Nästa provtagning och analys av sediment 2022 & 2023. 

• Delmoment 5: Mjukbottenfauna 
Provtagning vartannat år för varje provstation, med hälften ena året och hälften andra 
året.  

https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljoochsamhallsbyggnad/samhallsbyggnad/gronochblastruktur/kustzonen.4.54458419143bb14cb5c8e6.html
https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljoochsamhallsbyggnad/samhallsbyggnad/gronochblastruktur/kustzonen.4.54458419143bb14cb5c8e6.html
https://www.youtube.com/watch?v=2S9UuC3yOzM
https://cirkulation.se/artiklar-och-notiser/mikroplast-fraan-konstgraes-litet-problem/
https://cirkulation.se/artiklar-och-notiser/mikroplast-fraan-konstgraes-litet-problem/
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För 2020 föreslår PoU-gruppen sammanlagt 16 hugg vid fem lokaler: Byfjorden (3 st), 
Saltkällefjorden-Gullmarn (3 st), Strömstadsfjorden (3 st), Bottnefjorden (4 st) och 
utanför Marstrands reningsverk (3 st). Dessutom tas fem hugg genom BVVF på 
uppdrag av Tjörns kommun i Hake fjord (Dessa bekostas av Tjörns kommun) 
Prel rapport 2017 fr Lst klar. Kommer samlad rapport för 2017-2018, men kan dröja då 
Anna Dimming delvis är sjukskriven.  
Lst fyller upp så att det blir 5 hugg där vi tar tre resp. 4.  
Förslag fr PoU-gruppen att vi successivt fyller på så att vi i BVVF:s 5 + 5 lokaler tar fem 
hugg i varje. Det blir en kostnad på 250 000 kr/år. 

• Delmoment 6: Hårdbottenfauna (Har upphört då standardiserad metod saknas) 

• Delmoment 7: Grundområdesfauna (Har upphört då standardiserad metod saknas) 

• Delprogram 8: Makroalger (Har upphört då standardiserad metod saknas) 

• Delmoment 9: Snabbväxande makroalger genom flygfotografering  
Utförs inte 2020 men åter igen 2021 

• Delmoment 11: Radioaktivitet (Har upphört)  

• Delmoment 12: Toxinkontroll av musslor (Har upphört)  

• Delmoment 13: Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten (Har upphört) 
Återupptas om medlem pekar på fortsatt behov 

• Delmoment 14: Trender i temperatur, näringsämnen, klorofyll a och siktdjup 
Nästa rapport från SMHI kommer 2020 för trender 1990-2019  

10. Övriga uppdrag 

• Utvärdering 2019  
Välkommen till vår nya praktikant Robert Gladh som började 11/11. Robert har 
påbörjat utvärdering av medlemsnyttan i förbundet genom intervjuer med 
medlemmar. 

• Kommunikationssatsning 2020 
Nyhetsbrev till medlemmarna, nytt utskick då det första som gick ut i början av 
oktober inte verkar ha nått alla. 

• Brev att skicka till Länsstyrelsen ang verksamheter med utsläpp som kan sakna 
recipientkontroll. (Handling bifogas) 
GÄVVF anser att brevet kan tolkas fel och föreslår istället ett gemensamt möte med 
Länsstyrelsen.  
 
Relaterat till detta föreslås av Eva att se över kostnaderna då Göteborgare betalar via 
Göteborg stad, GRYAAB (representerar flera kommuner) och Göteborgs Hamn.  
 

Styrelsen beslutar att försöka få till ett gemensamt möte med Länsstyrelsen och till 
dess bordlägga brevet. 

11. Budget/Ekonomi 

• Ekonomisk rapport januari-oktober 2019 (Handling bifogas) 
Kommentar: hade budgeterat underskott, och det blir något mindre i år då 
flygfotograferingen blev billigare än budgeterat. I övrigt följer vi budget väl.  

• Brev från Skatteverket säger att vi inte har kostnader i den ideella delen i 
motsvarighet till medlemsavgifterna vilket innebär en restskatt på ca 60 000 kr. För 
att undvika detta i framtiden behöver vi förändra fördelningen mellan medlems- och 
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kontrollavgifter så att medlemsavgiften blir lägre och kontroll-avgiften högre. Tar med 
oss frågan och frågar Skatteverket vad som skulle vara en bra linje för att inte riskera 
att få restskatt.  

Seminariedagen är ju också ideell verksamhet. Bra att tänka på inför 2020.  

• Nytt avtal med GR om kanslitjänster (Befintligt avtal uppsagt av GR, underskrift av 
nytt avtal innan årsskiftet som börjar gälla 2021) 

12. Övriga frågor  

• Remiss från Regeringen – Betänkande ”Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och 
organisation för en god miljöförvaltning” (Handling bifogas) 
Skickar ett kortfattat svar som visar att BVVF ser positivt på förslagen till en förändrad 
organisation.  
 

Styrelsen beslutar att skicka remissvaret 

 

• Jens tog upp frågan kring licenser gällande tillgängligheten av BVVF:s data.  
 
I BVVF:s fall lämnar vi ju data till vissa datavärdar (utsedda av staten) som sedan 
förmedlar dessa vidare. Generellt verkar datavärdarna göra det med den mest 
tillåtande licens man kan tänka sig - CC0 (som väsentligen innebär att vem som helst 
fritt får använda datan och utan motkrav). Även CC BY 4.0 (som bäst motsvarar det vi i 
dagsläget skriver på hemsidan - att man får använda datan fritt men att man måste 
ange källan) används en del. 
 
Det verkar ju som att åtminstone delar av vår data redan är tillgänglig under CC0. 
Jens föreslår att vi bör fatta ett beslut kring vad som ska gälla, och se till att vi tydligt 
anger detta (dels på hemsidan men även när vi t ex mailar över data eller liknande). 
 
Om vi har data vi vill ta betalt för eller så kan vi ju göra det också, det viktiga är att vi 
är tydliga med vad som gäller. 
 
Vi hör efter med t ex GU eller SMHI om de har något liknande.  
 
- https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Miljodata/  
- https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/oppna-data/ 
- https://www.smhi.se/data/oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622  
- https://viss.lansstyrelsen.se/APIHelp/License.aspx  
- https://oppnadata.se/juridik-och-rekommendationer/tillgangligorande-pa-natet-

huvudalternativet/vilka-informationsresurser-bor-finnas-tillgangliga/myndighetens-
villkor-for-vidareutnyttjande-etc/  

13. Möten för styrelsen 2020 (Handling bifogas) 

Förslag till tider för styrelsemöten, årsmöte (inkl konstituerande styrelsemöte) samt Au-möten 
presenterades.  
Mötet i mars ska vara hos en medlem, skicka förslag på var vi kan vara till Monica.  
AU diskuteras senare och hanteras som preliminära p g a två nya representanter där 

 

Styrelsen fastlägger tiderna för styrelsemöten 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Miljodata/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Miljodata/
https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/oppna-data/
https://www.smhi.se/data/oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622
https://viss.lansstyrelsen.se/APIHelp/License.aspx
https://oppnadata.se/juridik-och-rekommendationer/tillgangligorande-pa-natet-huvudalternativet/vilka-informationsresurser-bor-finnas-tillgangliga/myndighetens-villkor-for-vidareutnyttjande-etc/
https://oppnadata.se/juridik-och-rekommendationer/tillgangligorande-pa-natet-huvudalternativet/vilka-informationsresurser-bor-finnas-tillgangliga/myndighetens-villkor-for-vidareutnyttjande-etc/
https://oppnadata.se/juridik-och-rekommendationer/tillgangligorande-pa-natet-huvudalternativet/vilka-informationsresurser-bor-finnas-tillgangliga/myndighetens-villkor-for-vidareutnyttjande-etc/
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14. Mötet avslutas 

Mats Brodefors avslutar sammanträdet. 

 

 
__________________________ 
Monica Dahlberg – Sekreterare  

 

 
__________________________       __________________________ 
Mats Brodefors – Ordförande       Bernt Lundborg – Justerare  


