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Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd, 2019-03-27  

Sperlingholms Gods, Halmstad 

Tid: 09.30 – 12.00   

 

Närvarande:  

 

 Jenny Axelsson (ordf.), Halmstads kommun 

 Lars Ohlsson, Halmstads kommun/BMG, (sekr./samordnare) 

 Anders Rosén, Halmstads kommun  

 Carl Kuylenstierna, Sperlingsholm 

 Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun 

 Bo Magnus Källsgård, Södra Skog  

 Christer Gustafsson, Gnosjö kommun 

 Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen, Halmstad 

 Antonia Liess, Hylte kommun 

 Therese Åkerström, Ekonomikontoret, Halmstads kommun 

 Aurela Kela, Halmstads kommun (praktikant)  

  

Anmält förhinder: 

 

 Per Säverot, Länsstyrelsen, Jönköping 

 Anna-Karin Weichelt, Länsstyrelsen, Jönköping 

 Petra Bragée, Länsstyrelsen, Halmstads kommun 

 Helen Johansson, Stora Enso 

 Henrik Jatkola, Statkraft 

  

 

§ 1 Godkännande av dagordning och val av justerare 

 Dagordningen godkändes och lades till handlingarna 

 Val av justerare: Carl Kuylenstierna 

 

§ 2 Föregående protokoll (2019-02-06) 

Arbetsprogrammet 2019, samma grundstomme som 2018, med tillägget att förbättra hem-

sidan 

Projektstatus för Anderstorpaån redovisades 

Ändringar i styrelsen sammansättning 

Nya attesträtter beslutades (Jenny A, Henrik J) 

 

 Beslut: Inga ytterligare kommentarer och protokollet lades till handlingarna 
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§ 3 Aktiviteter 2019 

 

Markföroreningsprojektet i Anderstorp 

Länsstyrelsen har huvudansvaret för fortsättning och vattenrådet ska huvudsakligen med-

verka i informationsspridningen och delta i planerings- och mötesprocessen. Bengt-Göran 

ansvarig för vattenrådets räkning. 

Höstens kalkseminarie (nov-dec) 

Planeringsarbetet måste göras med en omstart. En ny arbetsgrupp måste utses eftersom den 

förra i delar inte finns kvar längre. Arbetsgruppen måste bestämma seminariets mål, syfte, 

målgrupp, vilka som ska inbjudas, tid och rum m.m. Samordnaren och Ellinor 

Waldemarsson (Halmstads kommunekolog) tar ett första grepp och kontaktar presumtiva 

deltagare i arbetsgruppen. Det bedöms räcka med en 4-5 personer. Frågan om seminariets 

upplägg diskuterades under mötet och det framfördes en idé om att försöka hitta ett annat 

arrangemang och samköra med. På så sätt kan fler besökare lockas delta. Kanske en 

”skogsdag” som branschen håller är en bra idé för att diskutera kalkningsfrågor? 

 

Hemsidan  

Måste förbättras ordentligt för att bli ett levande dokument. Stor uppslutning om att 

hemsidan är viktig för informationsspridning. Budgeterat medel för att ta extern hjälp. 

 

 Verksamhetsrapporten till Vattenmyndigheten 

Samordnaren upprättar dokumentet och begär samtidigt att få verksamhetsbidrag för 2019 

Rapporten ska lämnas senast den 15 april till Vattenmyndigheten. Rapporten redovisas i 

efterhand för styrelsen. 

Beslut: Samordnaren ansvarar för rapporten och delger styrelsen i efterhand 

 

 

§ 4 Ekonomifrågor  

 Resultatbudgeten för 2018 presenterades 

 Verksamheten gav ett mindre överskott på ca 16 000 kr mot ett budgeterat underskott. 

Beslut: Budgeten godkändes och redovisas på årsstämman den 17 juni 

  

 I kallelsen redovisad budget för verksamhetsåret 2019 diskuterades.  

Efter att budgeten togs fram har det kommit en förfrågan från länsstyrelsen i Halmstad 

(Helena Westberg) om vattenrådet är intresserade av att delta i en miljögiftsundersökning i 

Nissan. Länsstyrelsen i Halland har under januari månad genomfört en provtagningsserie i 

sjöar och vattendrag på 4 lokaler. För att förbättra kunskapsunderlaget ytterligare behövs fler 

prover. Det skulle kunna handla om prioämnen i fisk och/eller sediment? Uppskattningsvis 

kan kostnaden för tillägget hamna kring 40 000 kr. 

Beslut: Samordnaren tar kontakt med länsstyrelsen och inhämtar mer detaljer kring själva 

provtagningen, parameterval och tidpunkt för provtagning. Preliminärt reserveras 40 000 kr i 

förslaget till resultatbudget för 2019. Styrelsen informeras efter kontakt med länsstyrelsen 

och slutligt beslut tas.  

 

Hemsidan behöver förbättras och extern hjälp behöver anlitas. Viktigt att kunna länka 

händelser till hemsidan. Halmstads kommun har en informationsavdelning som kan tipsa om 

ett nytt upplägg. Jenny och Anders tar en första kontakt. Christer G upplyser om att varje 

kommun borde ha en länk till vattenrådet. Om det är möjligt ska länsstyrelsen screening av 

miljögifter från januari-19 läggas ut på hemsidan? 

 Beslut: Anslå 25 000 kr i budgeten till förbättringsarbetet 
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§ 5 Myndighetsinformation 

Länsstyrelsernas klassningsarbeten pågår för fullt och resultaten ska presenteras under maj 

månad är tanken. 

 I övrigt fanns inget nytt att rapportera denna gång 

 

 

 

 

§ 6  Övrigt 

- Petter Hedberg, Ekologkonsult är ny medlem och är inblandad i Nennesmo torvtäkt. 

Företaget kommer också att delta i den gemensamma recipientkontrollen. Storleken på 

avgiften kommer senare att tas fram. 

- Oscar Kjell, LRF, har avsagt sig sitt deltagande i vattenrådet. Anders Rickardsson, LRF, 

är behjälplig med att ta fram en ersättare så snart som möjligt. 

- Fegens Sågverk har skickat ut information om att man avser att väsentligen öka sin produk-

tion.  

- För att förbättra styrelsens delaktighet i arbetet med remissyttranden ska förslag som 

upprättats av samordnaren eller ledamot kommuniceras med styrelsen innan det lämnas till 

ansvarig för yttrandet. Kommunikationen kan ske med e-post. 

- Årsstämman är flyttad från den 18 juni till den 17 juni. Plats: Tiraholm. 

 

 

§ 7 Mötets avslutning 

 Ordföranden tackade närvarande ledamöter och avslutade mötet kl. 11.40 

 

 

Efter mötet visade Carl tacksamt Sperlingholms fiskvandringsväg vid kraftverket och pratade 

lite om funktionen och sina erfarenheter från fiskvandringen förbi trappan och fallet.  

 

 

 

 Halmstad, 23 april, 2019 

 

  

  

  

 Jenny Axelsson  Carl Kuylenstierna 

 Ordförande  Justerare  

 

  

  

 Lars Ohlsson 

 Sekreterare/samordnare 


