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Protokoll från styrelsemöte - Nissans Vattenråd, 2021-02-17 

Plats: TEAMS  

 

Närvarande: 

 Jenny Axelsson (ordf.), Halmstads kommun 

 Sofia Yngstrand, Halmstads kommun, (sekr./samordnare) 

 Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun 

 Christer Gustafsson, Gnosjö kommun  

 Roger Rohdin, Jönköpings kommun 

 Antonia Liess, Hylte kommun 

 Marie Montan, LRF 

 Henrik Jatkola, Statkraft 

 Samuel Söderblom, Stora Enso 

 Carl Kuylenstierna, Sperlingsholm 

 Anna Langehelle, Länsstyrelsen Jönköping 

 Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen Halland 

 Therese Åkerström, Halmstads kommun 

 

§ 1 Godkännande av dagordning och val av justerare 

 Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

 Val av justerare: Carl Kuylenstierna  

 

§ 2 Föregående protokoll 

 Beslut: Inga tillägg görs till föregående protokoll, vilket läggs till handlingarna. 
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§ 3 Aktiviteter 2021 

Åtgärds/projektförslag för Nissan 

Styrelsen informerades om LOVA-ansökan som lämnats in till Länsstyrelsen Halland 

och Jönköping i enlighet med beslut från föregående möte.  

Ansökan LOVA 

Ansökan innefattar stegvis biotopkartering i 3 etapper som sträcker sig över åren 

2021 – 2024. Projektet ska utföras av konsult med erforderlig kunskap.  

Etapp 1, 2021: innefattar att utreda vilka sträckor som är karterade sen tidigare 

inklusive en utvärdering av karteringens kvalitet. Här tas också förslag till vidare 

kartering fram. Vattenrådet informeras efterhand för att kunna fatta beslut om 

fortsättning. 

Etapp 2, 2022 - 2023: Under denna etapp utförs själva karteringen till fots eller vid 

behov med kanot/kajak. Resultatet sammanställs i rapport och redovisas till 

vattenrådet. 

Etapp 3, 2024: Till avslutande etappen tas en rapport med förslag till åtgärder och 

prioriteringar fram. Den ska inkludera kostnadsförslag, miljönytta samt möjlighet till 

genomförande för de aktuella åtgärder som framkommit i projektet. Konsulten ska 

även hantera markägarkontakter. 

Avstämning med vattenrådet sker kontinuerligt under projekttiden och slutresultatet 

av karteringen ska även redovisas till biotopkarteringsdatabasen. 

Slutligen får styrelsen information om den planerade ekonomin för projektet, den 

totala summan beräknas till 1,5 miljoner kronor varav vattenrådets del blir 20 %, dvs 

300 000 kronor. Siffrorna kan dock behöva justeras beroende på om och hur mycket 

medel som eventuellt tilldelas projektet. 

 

Nya webbplatsen 

Styrelsen fick en förhandstitt på nya webbens uppbyggnad. Många bra tankar och 

synpunkter om utveckling och kommande struktur framförs. Dessa noteras och 

inkluderas i utvecklingen av webbsidan. Även statistik av besöksfrekvens på de olika 

sidorna efterfrågades. Sofia har efter mötet varit i kontakt med leverantören som 

meddelar att de kommer att ta fram statistik till rådet 1 gång/år inledningsvis. Nya 

webbplatsen är nu publicerad på följande länk: 

https://nissan.vattensamverkan.se/ 

 

 

 

https://nissan.vattensamverkan.se/
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Verksamhetsplan/arbetsprogram 

Jenny går igenom den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen och konstaterade 

att flera saker redan är i rullning. 

§ 4 Ekonomi och redovisningsfrågor 

Redovisning för 2020 års verksamhet samt budget för 2021 års verksamhet behöver 

tas fram och hanteras innan datum för kommande styrelsemöte. 

Styrelsen beslutade att ge samordnare Sofia mandat att ta fram underlag som kan 

stämmas av med ordf Jenny samt vice ordf Henrik innan materialet skickas in till Havs- 

och vattenmyndigheten. Materialet tas sedan upp på kommande styrelsemöte. 

§ 5 Myndighetsinformation 

 Länsstyrelserna har för närvarande inget att rapportera. 

§ 6 Övrigt 

 Anderstorpaån – uppdatering 

 Bengt-Göran ger vattenrådet en uppdatering om vad som sker i arbetet med 

 förorenade  områden. Ett första möte med olika intressenter är genomfört, 

 medverkande var bl.a. Länsstyrelsen, Gnosjö och Gislaveds kommuner samt 

 en del andra aktörer. Vattenrådet representerades av Christer och Bengt-

 Göran. I första hand vill man få en överblick över var och vilka provtagningar 

 och undersökningar som genomförts hittills. 

 Tre större projekt pågår i Anderstorp. Töråsbäcken, en f d ytbehandling har legat på 

 platsen, ingen ansvarig finns kvar och expropriering av fastigheten pågår. Haga 

 industriområde är ett annat område som förorenats av olika verksamheter 

 över tid, inledande undersökningar är påbörjade. Bro till bro-projektet inne i 

 Anderstorp inkluderar bl.a. en fytosanering (metod där man använder sig av 

 växter för att på olika sätt få bort föroreningar ofta genom fastläggning, 

 stabilisering eller nedbrytning) i samarbete med Stockholms universitet. 

 Ansökan om medel är inlämnad. 

 Christer informerade en sanering som ska genomföras efter ett företaget Insjön som 

 inte längre finns kvar, Naturvårdsverket bekostar sanering ner till mindre känslig 

 markanvändning  för industriändamål (MKM). Han informerar vidare om en 

 pågående verksamhet som troligen släpper ut förhöjda halter av metaller 

 från processvattnet. Den kommunala nämnden har tillsyn över pågående 

 verksamhet och länsstyrelsen över de föroreningar som finns kvar sen  gammalt. 

 Företaget menar att föroreningen inte kan komma från pågående verksamhet och 

 för att komma framåt behöver de båda tillsynsmyndigheterna arbeta tillsammans.  
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 Yttranden 

 Yttrande gällande Stora Enso har skickats in till mark- och miljödomstolen. Bolaget 

 har gjort vissa ändringar i sina yrkanden. Vattenrådet kommenterade endast bolagets 

 svar på föregående yttrande gällande förorenad mark och lakvattenhantering. 

 Styrelsen har fått ta del av yttrandet via e-post, inga synpunkter har inkommit. 

 Remiss gällande översvämning vår/vintern 2020 har lämnats in till Länsstyrelsen. 

 Vattenrådet  efterfrågade tydlighet kring ansvarsfrågan, dvs vem/vilka som förväntas 

 ta ansvar för att gå vidare med åtgärder som behöver vidtas till följd av 

 översvämningar. 

 Inget yttrande lämnades in för framtagen VA-plan till Halmstads kommun. 

  

 Samråd med Vattenmyndigheten 

 Påminnelse om kommande samråd med vattenmyndigheten som sker den 2 och 4 

 mars. Länk  till samrådssidan nedan:  

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 | 

Vattenmyndigheterna 

 

§ 7 Kommande mötesdatum 

 Onsdag den 14 april 

 Onsdag den 2 juni (styrelsemöte + årsmöte) 

 Onsdag den 1 september 

 Onsdag den 17 november 

 

Till nästa möte… 

Vice ordförande Henrik går igenom tre frågeställningar som rådets representanter får i 

uppdrag att ta med till sina respektive organisationer för att därefter redovisa på kommande 

möte. Frågorna är: 

1. Vem är ni? 

2. Varför är ni med i vattenrådet? 

3. Vilken är den största utmaningen för er kopplat till Nissan? 

Underlaget bör vara skriftligt och relativt kortfattat för att så småningom kunna publiceras på 

vattenrådets webbplats. 

 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html


  2020-02-26 

 

 

 

Förslag till föreläsare – alla uppmanas att höra av sig med tips! Vi har redan fått in några bra 

förslag men vi vill gärna ha fler. Ordförande tackade för visat intresse och bra diskussioner och 

avslutade styrelsemötet!  

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Jenny Axelsson    Carl Kuylenstierna 

Ordförande     Ledamot, ersättare 

 

 

 

_________________________  

Sofia Yngstrand 

Samordnare 


