
 
 

 
 

Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd, 2019-12-11   

Västra Strandens avloppsreningsverk, Laholmsbuktens VA, 

Halmstad 

Tid: 09:30-11:00 

________________________________________________________                                                                

 

 

  

Närvarande  
Halmstads kommun Jenny Axelsson (ordf) 

Halmstads kommun Anders Rosén 

Halmstads kommun Sofia Yngstrand 

Gislaveds kommun Bengt-Göran Ericsson 

Gnosjö kommun Christer Gustafsson 

Hylte kommun Antonia Liess 

Länsstyrelsen Hallands län Petra Bragée 

Södra Skogsägarna Bo Magnus Källsgård  

Stora Enso Samuel Söderblom 

Laholmsbuktens VA 
Anders Hedefalk 
(Samord/sekr) 

 

Ej Närvarande  
Burseryds bruk Björn Hedlund 

Sperlingsholm Carl Kuylenstierna 

Länsstyrelsen  Anna-Karin Weichelt 

Ekonomi Therese Åkerström 

Tranemo kommun Monica Fredin 

Tranemo kommun Ann-Christine Simonsson 

Vida.se Torbjörn Gustafsson 

Länsstyrelsen Hallands län Elisabeth Tysell 

Länsstyrelsen Hallands län Kajsa Wellbro 

Länsstyrelsen Jönköpings län Per Säverot  

Länsstyrelsen Jönköpings län Carin Lundqvist  

Stora Enso Helén Johansson  

Jönköpings kommun Roger Rohdin  

Statkraft Henrik Jatkola  

LRF Maria Montan  

mailto:monica.fredin@fv.tramemo.se


  

  

 

 

§ 1 Godkännande av dagordning  

Beslut: Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. Jenny valdes till 

justerare. 

 

§ 2 Föregående  protokoll 2019-10-10 

Attesträtt 

Kalkseminarium, information. 

Anderstorpsprojektet, information. 

Provtagning ”Miljögifter Nissan” , information. 

Webbplats.  

Aktuella frågor, Dom 2019-08-20 Mark och miljödomstolen, Vattenrådets yttrande till 

MMD, Information om Lova bidrag, Laxens dag, Vandringsvägar/smittspridning, 

Nationella planen för vattenkraft.  

Kommande möten. 

 

Beslut: Inga synpunkter framfördes på föregående protokoll. Protokollet läggs till 

handlingarna. 

 

§ 3  Information om planering inför Kalkseminarium jan/feb 2020 

Sofia Yngstrand redogjorde för planerna för kalkseminarium. 

Preliminärt datum 4 september 2020. 

Planen är föreläsningar på förmiddagen med bla:  

Åtgärder för att minska påverkan från skogsbruket 

Kalkningens framtid och förvaltning 

Markkemi i framtida klimat. 

På eftermiddagen är avsikten att det blir exkursion för att se kalkning i praktiken, båt 

och helikopter. 

Nästa planeringsmöte i slutet av januari. 

 

Ny redovisning nästa möte. 

 

  § 5 Information om Anderstorpsprojektet 

  Utgår 

 

§ 6 Information om provtagning ”Miljögifter Nissan” 

Från föregående möte kvarstod frågan för mer exakt plats för var proverna i Hylte var 

tagna. 

Frågan kvarstår. 

Beslut: Petra undersöker om det finns information om detta. 

 

§ 8 Webbplats 

Anders redovisade läget. 

Efter årsskiftet kommer HaV inte längre administrera vattenrådens hemsidor. 

Halmstads kommun har möjlighet att vara webbhotell åt Nissans vattenråd. 

Data från nuvarande sida är sparat och kommer att föras över till ny webbplats. 

 



Lagans VR kommer att upphandla tjänst från MiljöBarometern att administrera 

hemsidan. Frågan om Nissans vattenråd skulle göra samma sak. 

 

Beslut: Tillsvidare använder vi Halmstads kommun som webbhotell, men att vi 

undersöker andra möjligheter.  

 

§ 9 Aktuella frågor 

Sofia Yngstrand tar över rollen som samordnare/sekreterare för Nissans Vattenråd 

Jenny informerade om att Sofia Yngstrand kommer att ta över rollen som 

samordnare/sekreterare för Nissans Vattenråd. Överlämnade från Anders till Sofia 

kommer att ske i början av 2020. Sofia arbetar som miljöingenjör på Teknik och 

fritidsförvaltningen på Halmstads kommun. 

 

Yttrande över Stena recyclings ansökan  

Nissans vattenråd lämnade yttra sig över att Stena Recycling avser att ansöka om 

tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet på fastigheten 

Halmstad 2:12 samt del av fastigheterna Halmstad 2:4 och Halmstad 2:8 

Stena Recycling önskar inom ramen för avgränsningssamrådet ta del av synpunkter 

gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Verksamheten har 

inte har något utsläpp i Nissan, yttrande i sak kommer från kommunen.  

 

Följande yttrande lämnades: 

”Nissans vattenråd har mottagit ansökan från Stena Recycling för yttrande. Nissans 

vattenråd har inget att anföra. ” 

 

Dagvatten 

Ätrans vattenråd bjuder in till en heldag om vatten från hårdgjorda ytor den 28 januari 

i Ullared. Här presenteras och diskuteras konkreta lösningar, inspirerande möjligheter, 

ansvar och risker. Vi kommer också att göra ett studiebesök för att se hur Gekås 

arbetar med dagvattnet. Anmälan senast 20 december. 

 

Anders skickar ut information 

 

Statusklassningar för alla vatten 

Nya klassningar av MKN i våra vattendrag är gjord.  

Under någon av vårens möten kommer Länsstyrelsen i Halland och Jönköping att 

informera de nya bedömningsgrunderna och resultatet av det. 

 

Laxensdag i Ätran  

Anders R informerade om laxens dag i Ätran. 

Antalet kräftdjur har ökat i havet pga varmare vatten. Det är svårt för laxen att hitta föda 

i havet. Däremot har antalet lax som stiger upp i Ätran ökat. 

 

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid 

Hertings kraftverk i Ätran. Samverkan har ökat attraktionskraft ex genom att 

tillgängliggöra och restaurera rastplatser och stigar mm. Se vidare: 

 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter----halland/2019-

01-15-hertingprojektet--ett-unikt-samverkansprojekt.html 

 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter----halland/2019-01-15-hertingprojektet--ett-unikt-samverkansprojekt.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter----halland/2019-01-15-hertingprojektet--ett-unikt-samverkansprojekt.html


https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/fysisk-

paverkan/restaurering-i-vatten/herting.html 

 

 

§ 10 Kommande möten 

2020-03-11 (ons) kl 9-11:30, Plats: Gislaved 

2020-05-06 (ons) kl 9-11:30, Plats: ? 

2020-06-17 (ons) kl 9-13 Årsstämma, Plats: Tiraholm 

 

Beslut: Nästa möte i Gislaved, Bengt-Göran Ericsson återkommer med lokal. 

Anders kollar möjligheten att vara i Tiraholm 2020 igen, samt om Juha Rankinen kan 

informera om Tiraholms arbete.  

Uppmaning om att komma med förslag på plats för maj månads möte. 

 

§ 11 Mötet avslutas 

 

 

Halmstad, 2019-12-16  

 

 

 

_________________________   

Anders Hedefalk     

Sekreterare     

 

 

 

    Justeras: 

 

 

    _________________________ 

  

    Jenny Axelsson  

    Ordförande    
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