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§ 1.  Godkännande av dagordning och val av justerare

§ 2. Föregående protokoll

§ 3. Arbetsprogram - framtagna åtgärds/projektförslag för Nissan diskuteras för prioritering och beslut om 

fortsättning

§ 4. Webbplatsen – Diskussion och beslut

§ 5. Aktuella frågor

- Yttrande nytt tillstånd Stora Enso – bolaget har inkommit med bemötande 

- Yttrande till Länsstyrelsen – remiss, utredning av översvämningen vårvintern 2020 med fokus på Halland

- Länsstyrelseinformation om aktuella frågor

§ 6. Övrigt – remiss angående VA-plan för Halmstad har inkommit

§ 8. Kommande mötesdatum 



§ 2 Föregående protokoll
§ 3 Arbetsprogram, avstämning samt eventuella tillägg av punkter

Styrelsen beslutade att de nya projektförslagen ska skickas ut inför nästkommande möte för att styrelsen ska kunna ta ställning till vilket/vilka förslag som är möjliga 

och relevanta att arbeta vidare med.

§ 4 Anderstorpsprojektet – information och uppdatering

Bengt-Göran redovisar bakgrunden till projektet samt hur problematiken ser ut generellt i Anderstorp. Efter detta kom länsstyrelsen i Jönköpings län, Gislaveds och

Gnosjö kommun samt representanter för vattenrådet överens om att skapa ett paraplyprojekt för information och kunskapsöverföring och där olika åtgärder i åns

avrinningsområde kunde tas upp. Länsstyrelsen är sammankallande i gruppen och möten planeras att göras framöver.

§ 5 Webbplats, lägesuppdatering samt GDPR

Information om att vattenrådet endast kan använda Halmstads kommuns plattform fram till årsskiftet. t.o.m. 31 december 2020.

§ 6 Aktuella frågor

Jenny informerade inledningsvis om att utsläpp av metaller till Nissan har skett från Kristineheds avfallsförbränningsanläggning (HEM) i Halmstad.

Information om inställt kalkseminarium – seminariet är inställt men planeras att genomföras så snart situationen tillåter. Planeringen är i stort sett klar.

Yttrande till Stora Enso – yttrandet är inskickat till Mark- och miljödomstolen

Länsstyrelseinformation

Länsstyrelsen Halland informerade om nedslående för havsnejonöga. Lekande individer saknas i många av de halländska vattendrag där vi för några år sedan haft

havsnejonöga.Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Jönköping informerade om att LOVA-medel finns kvar att söka hos dem. Vidare pågår planering inför

Vattenmyndighetens samråd om åtgärdsprogram och förvaltningsplan, med start den 1 november 2020. En hel del övervakning pågår för närvarande såsom, elfiske,

kiselalgsundersökningar samt miljögiftsundersökningar.



§ 3. Projektförslag – diskussion och 
prioritering



§ 4 Webbplatsen – diskussion och beslut
Miljöbarometern BOE webbdesign Övrigt
Startarbete, uppsättning av webbplats+ 

överföring av befintlig info 20 000 kr 

engångskostnad.

Startarbete, uppsättning av webbplats+ 

överföring av befintlig info.

15 000 kr – då ingår uppstartsmöte, 

löpande kontakt under utvecklingen, 

utbildning efter leverans av webbplats 

samt enkel manual. 

Vattenrådet behöver nytt domännamn (typ 

nissansvattenrad.se). Ev liten kostnad för det 

tillkommer. Finns redan!

Drift och underhåll 20 000 kr/år

System: Eget utvecklat system. (administratörer 

från Vattenrådet krävs).

System: Wordpress - ingen årlig avgift till 

konsulten, dock service och support vid 

behov mot timkostnad. En uppskattning 

från konsulten var maximalt 10 000 

kr/år (administratörer från Vattenrådet 

krävs).

Kostnad för webbhotell tillkommer 

beroende på vilket webbhotell som väljs 

(exempelvis Beebyte från 119 kr/månad, 

ca 1 500 kr/år). Konsult kan hjälpa till 

med detta mot en timkostnad. 

Kostnad för administratörstid tillkommer årligen (i 

dagsläget 15 000 kr/år för mig och Charlotte)



Fortsättning jämförelse webbsidor…

Miljöbarometern BOE webbdesign

Hjälp med redaktörsarbete och datainsamling 940 kr/timme Support efter leverens och utbildning 700 kr/timme

Priserna är angivna exklusive moms. Avgifter, såsom 

faktureringsavgift, expeditionsavgift eller motsvarande tillkommer 

inte.

Priserna är angivna exklusive moms. Avgifter, såsom 

faktureringsavgift, expeditionsavgift eller motsvarande 

tillkommer inte.

Fördel att de känner till och har erfarenhet av att ha byggt sida åt 

Lagans vattenråd samt kan hjälpa till att visa underlag kopplat till 

Nissan på ett pedagogiskt sätt

Fördel Lägre totalpris, kan utveckla sidan helt efter vattenrådets 

önskemål

Nackdel Dyrare totalt sett Nackdel Ingen bakgrundskunskap i vatten eller miljöfrågor

Fast kostnad: Inledande kostnad 20 000 kr Fast kostnad: Inledande kostnad 15 000 + webbhotellkostnad ca 

1 500 kr/år +domännamn uppskattningsvis några tusen

Löpande kostnader 20 000 kr/år + ev timkostnad 940 kr/timme vid 

behov av hjälp

Löpande kostnader supportkostnader max 10 000 +  timkostnad 

700 kr/timme vid behov av övrig hjälp



§ 5. Aktuella frågor

 Yttrande Stora Enso, bolaget har inkommit med bemötande som styrelsen 

fått ta del av.

 Yttrande till Länsstyrelsen – översvämning i Halland vårvintern 2020. 

Ska vara inskickad senast den 30 nov till Länsstyrelsen.

 Länsstyrelseinformation om aktuella frågor.



Vattenmyndigheternas samråd

1 november 2020 – 30 april 2021
• Förvaltningsplaner

• Åtgärdsprogram

• Miljökvalitetsnormer (MKN)

1 mars 2020 – 30 april 2020.

• Samråd för vattenförekomster med vattenkraft i tidiga prövningsgrupper 
(2022-2024) 

• Mer info finns här

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


Samrådet på 
Vattenmyndigheternas webb

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

Filmer, presentationer, FAQ:er mm som man kan 

börja med att kolla på:
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samra
d-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-
miljokvalitetsnormer-2021-2027/presentationer-film-och-mer-
information.html

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/presentationer-film-och-mer-information.html


Samrådsmöten Västerhavets vattendistrikt

• Vattenråden (troligtvis i början av mars)

• Kommunpolitiker (troligtvis i slutet av januari) 

• Tjänstemän kommuner och länsstyrelser (troligtvis i början av mars)

• Informationsbrev om samrådet och mötena är på gång!



§ 6. Övrigt

 Remiss angående VA-plan för Halmstad har inkommit – svarstid 

senast den 31 januari.

 Förslag till föreläsare till kommande möten?



§ 7. Kommande mötesdatum

 Onsdagen den 17 februari

 Onsdagen den 14 april

 Onsdagen den 2 juni (årsmöte)

 Onsdagen den 1 september

 Onsdagen den 17 november



Tack för idag!


