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Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd, 2018-11-14  

Gislaved, kommunhuset 

Tid: 15.30 – ca 16.00   

 

Närvarande:  

 

 Lars Larsson, Gislaved (valberedn. ordf.) 

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

 Helen Johansson, Stora Enso Paper, Hylte  

 Samuel Söderblom, Stora Enso Paper, Hylte 

 Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun 

 Ingemar Svensson, Gnosjö kommun 

 Roger Rohdin, Jönköpings kommun 

 Anna-Karin Weichelt, Länsstyrelsen, Jönköping 

 

Anmält förhinder: 

 

 Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen, Halmstad  

 Bitte Rosén-Nilsson, Hylte kommun 

 Petra Bragée, Länsstyrelsen, Halmstad 

 Per Säverot, Länsstyrelsen, Jönköping 

 Rune Ericsson, Tranemo kommun 

 

Varken ordinarie ordförande eller vice ordförande fanns närvarande vid mötet varför 

ordförandeskapet med acklamation överläts till Lars Larsson, tidigare ordförande i Nissans 

Vattenvårdsförbund. 

 

 

§ 1 Godkännande av dagordning och val av justerare 

 Dagordningen godkändes 

 Val av justerare: Helen Johansson 

 

§ 2 Föregående protokoll (2018-09-12) 

 Diskussion kring höstens aktiviteter och tillbakablick på avslutade verksamheter 

Information om Pilotprojektet över kraftigt modifierade vatten (KMV) får anstå till Per 

Säverot är närvarande 

 Beslut: Inga ytterligare kommentarer och protokollet lades till handlingarna 

 

§ 3 Vad är på gång? 

o Ny upphandling av recipientkontrollen. Helen ansvarar för utskick av för-

frågningsunderlag och sammanställning av inkomna anbud 

o Förändring i styrelsen sammansättning: Lars Püss lämnar vattenrådet p.g.a. sitt 

riksdagsuppdrag och nygamle ordföranden Anders Rosén, Halmstads kommun 

återinträder som ny ordförande 

o Frågan om att ersätta samordnaren är ännu inte löst. Diskussioner pågår i Halmstads 

kommun 
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§ 4 Myndighetsinformation  

 Anna-Karin berättade om den nya statusklassningen som är på gång samt revidering av 

regional vattenförsörjningsplan 

 Någon nämnde att man glädjande nog sett en utter vid Slottsmöllan! 

 

§ 5 Övriga frågor  

 Energimyndighetens remiss över vattenkraft och riksintressen diskuterades och 

vattenrådet beslutade att avstå från att yttra sig 

 Frågan om en ny kalkdoserare i Hylte och vattenrådets möjlighet att delfinansiera 

denna får tas vid ett senare tillfälle då Bitte är tillbaka 

 Styrelsen beslöt att inga fler möten ska hållas under året 

 Det sedan tidigare planerade kalkseminariet kan förhoppningsvis avhållas under 2019 

 Första mötet 2019 är föreslaget till den 6:e februari, kallelse och program skickas ut 

senare 

 

  

§ 6 Kort sammanfattning av presentationen över förstudien om markföroreningar i Anders-

torpsområdet. (Presentationen av Sweco gjordes före styrelsemötet) 

 

 Bengt-Göran inledde och beskrev bakgrunden till projektet och vattenrådets roll. 

Länsstyrelsen i Jönköping redovisade pågående vattenkvalitetsundersökningar och vilka revi-

deringar av kunskapsunderlaget som fortlöpande görs. Bl.a. ingår riktade tillsynsinsatser på de 

företag som idag misstänks stå för utsläpp. Krav ställs på bättre reningsteknik där man ser 

brister. 

Sweco går igenom huvuddragen i deras förstudie och den metodik som man använt. Den 

viktiga frågan hur vi nu ska vidare kräver ett konkret handlingsprogram och inte minst hur 

finansieringsfrågan ska lösas? Här nämndes bl.a. Naturvårdsverket, SIG och EU-fonder. Man 

lämnade också några förslag över hur man kan gå vidare, vilket exempelvis kan vara att ta 

fram en projekt- och styrgrupp, hitta en lämplig projektform, skapa en referensgrupp samt 

formulera en målsättning. Här ingår även den viktiga frågan om finansiering.  

 

I den efterföljande diskussionen nämndes från vattenrådets sida vikten av att hitta konkreta 

och väl definierade projekt att börja med. Nissans vattenråd kan ta stafettpinnen, åtminstone 

för att starta upp nästa fas. Men länsstyrelsen och kommunerna måste vara drivande parter. 

Fanns också kritiska röster om att hanteringen av problemen med marföroreningar har funnits 

under lång tid och att det ännu inte gjorts några avgörande framsteg i förbättringsarbetet. 

 

Rapporten från Sweco finns utlagd på hemsidan och presentationerna från deras slut-

redovisning den 14 november samt även kompletterande information från länsstyrelsen  

  

  

 Halmstad, 10 december, 2018 

 

  

  

 Lars Larsson  Helen Johansson 

 Ordförande  Justerare  

 

  

  

 Lars Ohlsson 

 Sekreterare 


