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Protokoll från möte med Säveåns vattenråd  
via Teams den 4 juni 2021 

Närvarande ledamöter: 

Robert Blomberg (C), Lerums kommun, ordf. 

Karl-Eric Nilsson (C), Borås kommun 

Fredrik Bergman, Vårgårda kommun 

Kristian Olsson (KD), Vårgårda kommun 

Gunilla Clancy (C), Göteborgs stad 

Josefine Evertsson, Göteborgs stad 

Angelica Lindström, SKF Sverige AB 

Bertil Svensson, Södra skogsägarna 

 

Närvarande ersättare: 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Stefan Larsson, Naturskyddsföreningen Lerum 

 

Övriga deltagare: 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Maria Axbrink, Göteborgsregionen (GR), Karttjänst 

Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR), sekreterare 

Linda Arrskog, Göteborgsregionen (GR), protokoll 

.................................................................................................................................... 

Dagordning 

1. Föregående mötes protokoll  

Robert gick kort igenom protokollet från föregående möte 

Vattenrådet beslutade 

att godkänna föregående mötes protokoll  

2. Godkännande av dagordningen 

Förslag till dagordning var utsänd inför mötet.  

Vattenrådet beslutade 

att godkänna dagordningen med not. om att punkt 8 utgår då vi inte fått förlängd remisstid 
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3. Val av justerare 

Vattenrådet beslutade 

att utse Fredrik Bergman till justerare 

4. Meddelanden 

• Samrådet inskickat till Länsstyrelsen. En sammanställning av yttrandet finns publicerad 

på Vattenrådets hemsida. 

• Anton Hall anställd på GR för att bl a ersätta Robert Gladh som åtgärdssamordnare 

inom Säveåns vattenråd. Anton tillträder i augusti och kommer även att arbeta med 

Göta älv och Bohuskustens vattenvårdsförbund. 

• Information från Gunilla Rådman gällande fråga från Göran Fredriksson, Lerums 

Sportfiskevårdsförening. Notering om att pH sjunkit i ett flertal sjöar, och Annika 

Karlsson på Länsstyrelsen kommenterar detta med att det hänger samman med 

brunifieringen av sjöarna och humussyrorna som då avsätts.  

Mailet samt Länsstyrelsens sammanställda fil över vattenkemi från sjöarna bifogas till 

anteckningarna. 

5. Regional Karttjänst – Maria Axbrink (GR) 

Maria Axbrink, regionplanerare på Göteborgsregionen, visar presentationen och 

projektförslaget ”Regional Karttjänst vatten”. Förprojektet VÅGORs syfte var att ta fram idéer 

på verktyg för effektivt och gränsöverskridande åtgärdsarbete i vattenfrågor. En rad olika 

utmaningar identifierades, och därefter togs förslag på verktyg fram. Av dessa verktyg blev en 

regional karttjänst högst skattad i Vattenrådens utvärdering. 

Fokus ligger på att göra gränsöverskridande data från nationell till lokal nivå tillgänglig och 

tillämpbar i lokal planering och åtgärdsarbete. Data om planering, VA, miljö, vattenförvaltning 

samt åtgärder skall finnas i samma karttjänst. Mycket överföring skall kunna automatiseras 

från befintliga kartor, men viss information måste uppdateras löpande. I arbetet kommer man 

att ta hjälp av tjänsten Vattenatlas.se.  

Förslaget är att GR tillsammans med Vattenråden skriver en projektansökan om LOVA-medel 

för projektet. GR projektleder, kommunicerar och sprider resultat. De tjänstepersoner från 

kommunerna som sitter i vattenråden är kontakten in i kommunen för att data ska kunna 

samlas in. 

Josefine kommenterar att de i Göteborg arbetar med att ta fram en vattenkarta, som skall 

vara till hjälp för tjänstemän i de olika förvaltningarna. Även här har man tagit hjälp av 

Vattenatlas.se med gott resultat. 

Robert ser nyttan med att kunna föra in data från Lerums kommun ”Säveåöversikten” som 

även skulle vara av intresse för andra kommuner. 

Olle undrar över tidsplanen – och där svarar Maria gissningsvis 1 år från projektstart. 

Marias presentation bifogas med protokollet 
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6. Bordet runt - Information och reflektion från vattenrådets representanter om vad 

som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör Göta älvs 

ARO (Stående punkt) 

Fredrik Bergman, Vårgårda:  

- Bekymmer med underdimensionerat VA-system och bristande underhåll i Vårgårda. 

- LONA-ansökan beviljad för anläggning av tätortsnära vandringsstig med 

informationsskyltar längs Säveån och anslutande Kyllingsån. Börjar färdigställas efter 

sommaren. 

Karl-Eric Nilsson. Borås: 

- Utredning fortsätter kring ett inriktningsbeslut som togs förra året om ytterligare en 

vattentäkt i kommunen. Det stod då mellan sjön Säven eller Tolken som vattentäkt där 

Tolken valdes. 

Olle Adolfsson, Lerum: 

- ”Säveåöversikten” ses över. Skall vara ett verktyg i detaljplaneringsarbete, samt vid ev. 

bygglov.  

- Vill veta mer om ”Det är bara vatten” – Lerums kommun går ihop med 100 andra 

kommuner när det gäller vatten & avloppsfrågor, för att skapa hållbar 

vattenanvändning”.  

- Förslag till ÖP ute på samråd ligger nu på Lerums kommuns hemsida. Angränsande 

kommuner får gärna se över denna om allt verkar stämma. Svarstid är 12 september. 

Olle och Robert ser över möjlighet till förlängd svarstid, utifall att Vattenrådet vill skicka 

in synpunkter. Diskuteras vidare på Vattenrådets möte den 10 september. 

Gunilla Clancy, Göteborgs stad: 

- Inget att rapportera 

Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen Göteborg: 

- Sportfiskarna och Park och Natur planerar att göra biotopvårdande åtgärder i 

Kvibergsbäcken, som rinner ut i Säveån.  

- I arbetet kring stadsutveckling i Gamlestadsområdet har skyfallshanteringen blivit en 

viktig fråga men svår att lösa pga kombinerade system. Dagvattenhantering är en stor 

utmaning att lösa och intressekonflikter finns. 

- Göteborgs översiktsplan ligger ute för granskning. Verkar ej ha gått ut till Vattenråden, 

men skall finnas hos alla berörda kommuner för möjlighet att lämna synpunkter. 

Svarstid är 28 juni. 

Kristian Olsson, Vårgårda: 

- Inget att rapportera 

Emelie Möllersten, Länsstyrelsen Västra Götaland: 

- Arbetar med kvalitetsgranskning av data i VISS.  

- Sammanställning av samrådssynpunkter pågår. 

https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/kampanjer/hallbar-vattenanvandning/koncept-for-hallbar-vattenanvandning/
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- Vattenmyndigheten har fullt upp med begäran om regeringsprövning av 

åtgärdsprogrammet. 

- Informerar om att Vattenrådens dag blir av den 23 september. Planeras hållas på 

Scandic Crown vid fysiskt möte. 

Angelica Lindström, SKF: 

- Inget att rapportera 

Bertil Svensson, Södra och Stefan Larsson, SNF (via Bertil): 

- Informerar om utbildningen Skogens vatten. Många fler vattenslingor finns för 

utbildning. Alla skogsbruksplaner som har varaktiga vatten får nu en blå målklassning 

baserad på olika mål.  

- Som förvaltare för Västkuststiftelsen inom Säveåns naturreservat lyfter Bertil fram hur 

besökstrycket ökat kraftigt på vandringslederna, och slitaget som följer därefter. Olle 

bekräftar att han sett slitaget och nedskräpningen på nära håll, och skräpet kommer på 

sikt även påverka Säveåns vatten. Vems skötselansvar, tydligt att infrastrukturen för 

”Uteliv” inte räcker till nu. Bertil uppmanar Vårgårda att tänka till innan runt Gotaleden 

för att skydda känsligt växt- och djurliv.  

Bertil undrar om han har med sig Vattenrådet i frågan och att ett sätt kan vara att 

fridlysa den ena sidan av år. 

- Naturskyddsföreningen i Lerum har i sitt yttrande gällande deponin i Vråssered kommit 

med ett förslag med laxtrappa runt vandringshinder i Älsjöbäcken som rinner ut i Aspen 

vid Aspenäs herrgård.  

Påpekades att om det är värt att kosta på bäcken en vandringsväg så måste man först 

sett att där finns något värt att bevara. 

Jenny Leonardsson, Alingsås (inkom via mail innan mötet då varken Jenny eller Thomas  

kunde vara med): 

- En sjömätning av Säveån genom Alingsås stad är genomförd och resultatet håller på att 

sammanställas. 

- Det pågår en upphandling av skyfallskartering av tätorterna i kommunen.  

- En kartläggning av dricksvattenförsörjningen i Alingsås är på gång.  

- Samlade riktvärden för höjdsättning av staden i samband med skyfallsutredningar, mm. 

har efterfrågats. Riktlinjerna behöver ta upp höjdsättning vid nybyggnad samt 

anpassning av befintliga områden som behöver åtgärdas.Inget att rapportera 

7. Aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020/2021 

- LOVA-ansökan: Utökad tjänst för åtgärdssamordnare 20%  100 %Länsstyrelsen har 

beviljat närmare 3,5 miljoner för en utökad åtgärdssamordnartjänst t.o.m. år 2023. 

Anton Hall startar upp på tjänsten i augusti, som efterträdare för Robert Gladh. Tanken 

är att Anton kommer att ta den samordnande delen på GR, kombinerat med en 

upphandlad konsulttjänst som tar fältdelen.  

Även Göta älvs vattenråd och Mölndalsåns vattenråd har lämnat en förfrågan till sina 

respektive kommuner om att få en liknande finansiering som Säveåns vattenråd har, 

finns behov av åtgärdssamordnare och medel för medfinansiering av projekt även där. 
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- Boka in ny tid för Vattendragsvandring vid Gräfsnäs och Ålanda ström, då tidigare 

inbokat datum 12 maj blev inställd pga. sjukdom.  

Preliminärt bokas den 29 september. Ej klart om allmänheten bjuds in att delta, eller 

om endast vattenrådet kommer att närvara. Får diskuteras vidare på Vattenrådets 

möte den 10 september. 

8. Ev. Bemötande av inkomna yttranden gällande Massoptimering Väst AB:s ansökan 

om tillstånd till deponi för inert avfall, Vråssered. (om vi får förlängd svarstid) 

Punkten stryks då Länsstyrelsen ej beviljat förlängd svarstid. Vattenrådets yttrandet från i april 

är utsänt samt ligger på hemsidan och läggs därmed till handlingarna. 

9. Bottenfauna i Säveån – hur påverkas den biologiska mångfalden av dagvatten 

från hårdgjorda ytor?  

Med anledning av tidigare utsänd rapport från Göteborg kom fråga om det finns 

bottenfaunaundersökningar även från övriga kommuner. 

Olle: Eftersöker tillgång till lättbegripligt underlag med hårdfakta som tydligt visar på hur 

dagvatten påverkar den biologiska mångfalden och andra naturvärden, att använda inför 

beslut om eventuell finansiering. Det behövs ett lokalt omhändertagande av vatten från 

hårdgjorda ytor. Josefine tycker att det finns det goda exempel på lokalt omhändertagande, 

där vattnet tas om hand så nära källan som möjligt. Dock behövs blågröna lösningar och nya 

innovativa sätt att arbeta med detta. Ibland besvärligt att få till bra lösningar i befintliga 

områden, samt även en finansieringsfråga. 

Olle efterfrågade en enkel lathund som beskriver problematiken och vilka lösningar som finns, 

kan vattenrådet ta fram en sådan? 

Monica lyfter möjligheten att haka på Göta älvs vattenvårdsförbunds (GÄVVF) 

Bottenfaunaundersökning 2022. Ej gjorts i Säveån. En gemensam upphandling kan då 

genomföras med möjlighet att få ner kostanden. Inbjudan om detta utskickad till kommunerna 

och vattenråden, inför upphandlingen i höst. 

10. Fiskväg vid Hillefors, punkt från föregående möte 

Bertil informerar att Lerums Energi beslutat om ett förenklat omlöp för laxöringsmolt – en 

”light version” av det större omlöp som Naturskyddsföreningen i Lerum önskat. Kostnad ca 

400 000 kr. Det större omlöpet, som skulle kosta ca 4-5 miljoner kr, kan tas med i 

omprövningen av kraftverket år 2028. 

Olle undrade om det skulle gå att så småningom använda den enklare fiskvägen till ett större – 

Nej, de skulle byggas på ett annat sätt.  

 

Bertil erbjuder guidad vandring tillsammans med Stefan Larsson vid befintligt omlöp vid 

Hedefors för att ge en bild av vilka möjligheter som finns. Intresse finns för detta och planeras 

till när laxen stiger i oktober/november.  

Förslag på datum kommer i Doodle inför mötet 10 september. 

11. Hemsidan www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad (Stående punkt) 

- Finns synpunkter/förslag till ändringar/kompletteringar? 

Inga synpunkter på hemsidan. 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2d55d1ce-fd6e-49e4-bf4c-0db0df25ffab/N800_R_2021_05_Bottenfauna-i-s%C3%B6tvatten-G%C3%B6teborgs-Stad-2020.pdf?MOD=AJPERES
http://www.vattenradivast.se/saveans-vattenrad
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12. Övriga frågor 

Bertil informerade om att Karin Lindblad (tidigare representant från Partille kommun i 

Vattenrådet) är ny i Naturskyddsföreningens styrelse. Kommer ev. sitta med i Vattenrådet 

framöver. 

13. Nästa möte 

Nästa möte med vattenrådet hålls den 10 september via Teams.  

Då tas bl a Lerums ÖP och Studiebesök vid Hedefors upp  

Kommande vattenrådsmöte den 5 november bokas om så Monica kan närvara. Monica skickar 

ut en Doodle med förslag till ny mötestid 12, 19 eller 26 november. Svar senast 22/6.  

 

Antecknat av: 

Linda Arrskog & Monica Dahlberg  

 


