
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
GULLSPÅNGSÄLVENS VATTENRÅD 



   

 

 

 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 
 

Medlemmar 

Antalet medlemmar i vattenrådet var 41 i slutet på 2018. Lonnsjöns fiskevårdsområdes-

förening har tillkommit som medlem under året. Scana Booforge AB har begärt att få ett 

eget medlemskap, skilt från Scana steel Björneborg AB (tidigare moderbolag). Scana steel 

Björneborg AB har gått i konkurs och har i dagsläget inget eget medlemskap. Diskussioner 

har förts med Spendrups Bryggeri AB och Loka Medical Spa under 2018. De är nya 

medlemmar från och med 2019. Medlemmar i vattenrådet har under 2018 varit: 

 
Karlskoga kommun Karlskoga Miljö AB Cleano production AB  

Degerfors kommun Karlskoga Vattenkraft AB  Miljöbolaget i Svealand AB  

Filipstads kommun Region Örebro län Moelven Valåsen AB  

Gullspångs kommun Västra Götalandsregionen Eurenco Bofors AB  

Hällefors kommun Outokumpu Stainless AB Cambrex Karlskoga AB  

Laxå kommun Fortum Generation AB Ovako Hellefors AB  

Storfors kommun  Scana Booforge AB  Springwire Sweden AB  

Töreboda kommun  Saab Bofors Dynamics Sveaskog Skogsbruk 

Vansbro kommun Icopal AB  Sävenfors produkter AB  

Ludvika kommun Bharat Forge Kilsta AB  AB Zinkano  

Svensk vattenkraftförening Nolsokna byalag Karlskoga Naturskyddsförening  

Skagerns FVOF SNF Gullspång Karlskoga Hembygdsförening 

LRF Grythyttan Rämens FVOF  Trösas FVOF 

Lonnsjöns FVOF Privatpersoner  

 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning under 2018: 

 
Person Organisation Roll Vald för period 

Liselotte Eriksson Karlskoga Kommun Ordförande 2017-2018 

Kajsa Gustavsson Cambrex Karlskoga AB Vice ordförande 2018-2019 

Sophia Ohlsson* Miljöbolaget i Svealand Ledamot 2018-2019 

Allan Myrtenkvist Hällefors kommun Ledamot 2017-2018 

Mattias Lagergren Karlskoga Miljö AB Ledamot 2017-2018 

Thomas Backelin Storfors kommun Ledamot 2018-2019 

Kent Gustavsson Region Örebro län Ledamot 2018-2019 

Sif Eklund Hembygdsföreningen Ledamot GVR 2017-2018 

Göran Pettersson Karlskoga Kommun Ersättare (Liselotte) 2017-2018 

Patrik Krekula Ovako Hellefors AB Ersättare (Kajsa) 2018-2019 

Håkan Larsson Storfors kommun Ersättare (Thomas) 2018-2019 

Nils Nygren Sveaskog Förvaltnings AB Ersättare (Kent) 2018-2019 

Torbjörn Parling Filipstads kommun Ersättare (Allan) 2017-2018 

http://www.karlskoga.se/
http://www.cleanoproduction.se/(1ty50b55joxe5eiydcifra45)/dtw/default.aspx?menuid=78
http://www.degerfors.se/
http://www.karlskogaenergi.se/privatkunder/vattenkraft
http://www.miljobolaget.se/
http://www.filipstad.se/
http://www.moelvenwood.com/
http://www.gullspang.se/
http://www.eurenco.com/
http://www.hellefors.se/
http://www.cambrex.com/
http://www.laxa.se/
http://www.ovako.com/
http://www.storfors.se/
http://www.scana.no/en/companies/scana-steel-bjoerneborg
http://www.springwire.com/
http://www.toreboda.se/
http://www.sveaskog.se/
http://www.vansbro.se/
http://www.icopal.se/
http://www.savenfors.com/
http://www.ludvika.se/
http://www.bharatforge.com/
http://www.zinkano.se/
http://www.svenskvattenkraft.se/
http://www.nolsokna.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/orebro/karlskoga
http://www.skagern.com/
http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/skaraborg/gullspang
http://www.hembygd.se/karlskoga


   

 

 

 

Tomas Nermark Degerfors kommun Ersättare (Mattias) 2017-2018 

Sylve Johansson Fortum Generation AB Ersättare (Sophia) 2018-2019 

Lars Rosén LRF m.fl. Ersättare GVR (Sif) 2017-2018 

   

*Sophia Ohlsson avslutade sin anställning på miljöbolaget i oktober 2018 och avsa sig i 

samband med det posten som styrelseledamot. 

 

Revisorer har varit Boo Thuvander, Leif Gustavsson och ersättare Marie Johansson Gadde. 

Av styrelsen utsedd kassaförvaltare var Bengt Adolfsson och sekreterare Matilda Norberg. 

 

Styrelsens roller: 

Styrelsen: Huvudansvarig för verksamheten. 

   

Ordförande: Leda styrelsemöten och årsmöte. 

   

Vice ordförande: Går in som ordförande när ordinarie ordförande har förhinder. 

   

Ledamot: Deltar på styrelsemöten, årsmöten och annan relevant verksamhet för 

förbundet och rådet. Meddelar personlig ersättare vid förhinder. 

Meddelar sekreterare om personlig ersättare har förhinder. 

   

Ersättare: Går in istället för ordinarie ledamot när denne har förhinder att 

närvara. Deltar i annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. 

Förbundet och rådet uppmuntrar ersättare att delta på styrelsemöten 

och i annan verksamhet för förbundet och rådet även när ordinarie 

ledamot är närvarande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att 

kunna vara insatt i aktuella frågor och kunna delta på god 

kunskapsbas om så behövs. Ersättare har förslags- och yttranderätt på 

styrelsemöten. 

Kassör: Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar 

 

 

Vattenrådgivare 

Förbundet och rådet har gemensamt en anställd vattenrådgivare på 100%. Under 2018 har 

samordnartjänsten i praktiken motsvarat 85% pga deltid tjänstledighet.   

 

 Samordning av rådet och förbundets verksamhet  

 Sekreterare med tillhörande administrativa uppgifter 

 Beredning inför och verkställande av styrelsens och årsmötets beslut 

 Utveckling av förbundets SRK (samordnad recipientkontroll) samt samordning av 

genomförandet av SRK. 

 Projektledning av åtgärdsprojekt och andra projekt i linje med förbundet och rådets 

stadgar och styrelsens beslut (inklusive handledning av exjobb) 



   

 

 

 

 Planering och genomförande av aktiviteter i rådet och förbundets regi 

 Strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling 

 Omvärldsbevakning och nätverkande inom rådet och förbundets 

verksamhetsområde 

 Delta i konferenser, informationsdagar etc för GVVF och GVRs räkning 

 Marknadsföring och ansvar för hemsidan och dess innehåll 

 Medlemskontakt – aktivt uppsökande och kundtjänst 

 Hantering av inkommande remisser 

 Ansvarig för samordningsmöten med medlemskommunerna 2-4 gånger per år. 

 

 

Verksamhet under 2018 

SAMMANTRÄDEN 

Under 2018 har hållits ett årsmöte (24/4), och sex styrelsemöten (31/1; 14/3; 29/5; 28/8; 

17/10; 27/11). Protokoll finns utlagda på rådets hemsida. 

 

Årsmötet hölls på brukshotellet i Hällefors och Ovako Sweden AB var värd för mötet. På 

eftermiddagen gjordes ett studiebesök i verksamheten.  

 

PROJEKT 

Vattenrådet driver eller deltar i flera projekt inom kategorier som samverkan, 

kunskapsinhämtning, kommunikation och åtgärder. Under 2018 har 11 projekt varit aktiva. 

Dessa presenteras kort i tabellen nedan. Projekt med en asterisk presenteras också 

utförligare nedanför tabellen. 

 

Projekt under 2018 Kommentar 

Angsjön (Karlskoga kommun) Medfinansiering av åtgärder för att skapa fria 

vandringsvägar. Projektledning – Lst. Örebro 

Bjurbäcksälven (Storfors kommun)* Förstudie till åtgärder och samverkan  

GRAP – Gullspång river action plan Flera aktörer i samverkan. Utredningar och 

åtgärder för att säkra Gullspångslaxen. 

Projektledning – Lst. V. Götaland. 

Gullspångsälven (Gullspångs kommun) Vattendragsvandring den 16/10 

Kisjöbäcken (Filipstads kommun) Förundersökning och fältbesök för möjligt 

projekt 2019 

Klimatprojekt Pilotprojekt med Länsstyrelsen i Västra 

Götaland i syfte att underlätta lokala projekt 

med anknytning till klimatfrågor. Mer info finns 

på vår hemsida. 

Kommunsamverkan* Samverkansmöten mellan i första hand 



   

 

 

 

medlemskommunerna 

Nyhetsbrev  Framtagande, lansering och två utskick 

Profilprodukter Tygpåsar och västar har tagits fram 

Trösälven (Karlskoga kommun)* Samverkan och framtagande av underlag  

Vattenrådens dag – Värmland* Planering och genomförande av konferens för 

Värmlands vattenråd 

 

Bjurbäcksälven 

Ett projekt för at ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Bjurbäcksälven initierades 2017 och 

har pågått även under 2018. Under året har Norconsult anlitats för att ta fram en förstudie 

med förslag till åtgärder vid Källfallet och Bjurbäcksdammen. 

 

Några hållpunkter för projektet under året 

2 maj   uppstartsmöte 

23 maj   fältbesök 

18 september  elfiske 

6 november   samverkansmöte och presentation av förstudie 

 

Projektet har stämts av allteftersom med berörda och rapporter och en presentation av 

projektet finns på vår hemsida. 

 

Kommunsamverkan 

 Under 2017 startade GVVF och GVR upp en grupp för samverkan mellan kommunerna 

inom avrinningsområdet. Under 2018 har två träffar anordnats inom kommunsamverkan 

vatten.  

1) 7 februari – tema kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna. Halvdag. 

Deltagare: ca 7 personer  

2) 4 september – tema dagvatten i samhällsplaneringen. Heldag. 

Deltagare: ca 21personer 

 

Trösälven 

Vattenrådet är en samverkande funktion som inte kan verka som myndighet, 

verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Det åtgärdsprogram som togs fram 2016-2017 för 

Trösälven behöver därför förankras och diskuteras med de parter som har det juridiska 

mandatet att genomföra åtgärder. Under första delen av 2018 pågick diskussioner med en 

vägsamfällighet om möjlig fortsättning för åtgärder av en vägtrumma. Vattenrådet har 

fortsatt dialog även under 2019 med vägsamfälligheten. Vattenrådet har arbetat vidare med 

fördjupat underlag och kulturmiljöutredning i anslutning till Hållsjöns utlopp. Arbetet 

rapporteras under våren 2019.  

 



   

 

 

 

Vattenrådens dag – Värmland 

GVR fick i år möjlighet att vara arrangör av vattenrådens dag – Värmland, i samarbete med 

länsstyrelsen i Värmland. Datumet sattes till 21 november och dagen fick tema vattenkraft 

och miljö med bland annat inbjudna föreläsare från Fortum. GVR presenterade hur vi 

arbetar med vattenkraftsfrågor ur ett vattenrådsperspektiv och dagen bestod även av flera 

workshops med tema erfarenhetsutbyte och idéutbyte inom temat. Sex av de sju 

vattenråden i Värmland var representerade under dagen. 

 

SAMRÅDSINSTANS 

GVR har under året lämnat yttranden på 7 samråd och remisser samt 3 enkäter, se nedan. 

(yttrande har lämnats tillsammans med Gullspångsälvens vattenvårdsförbund): 

 

Samråd 

 Arbetsprogram med tidsplan inom vattenförvaltningen samt översikt över 

väsentliga frågor (april) 

 Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och 

PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda 

förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten (april) 

 Tillståndsansökan Nobel Biocare (maj) 

 Regional handlingsplan för grön infrastruktur, Västra Götaland (juni) 

 Regional handlingsplan för grön infrastruktur, Örebro län (juni) 

 Ansökan om förnyat tillstånd, Ovako Sweden AB (juli) 

 Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten – vattenkraft (augusti) 

 

Enkäter 

 Projektet Vänerns dricksvatten (januari) 

 Water Co-Governance (juni) 

 Samordnad recipientkontroll från regeringskansliet med anledning av en utredning 

om miljöövervakning (augusti) 

 

SAMVERKANSTRÄFFAR 

En viktig del av rådets verksamhet är samverkan, både att delta i och själv anordna. 

Följande samverkansaktiviteter har genomförts under 2018:  

 

Datum Samverkansaktivitet 

9/2 Samrådsmöte i Karlstad (arrangör Vattenmyndigheten) 

28/2 Älvgruppsmöte (arrangör länsstyrelsen i Örebro) 

20/3 Medlemsmöte Spendrups Bryggerier AB 

19/3; 

29/11 

Vattensamordning i Örebro län (arrangör länsstyrelsen i Örebro) 

20/3 Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte (arrangör Väners VVF) 



   

 

 

 

21/3 Vattenrådens dag Göteborg (arrangör länsstyrelsen i V. Götaland) 

9/5 Inspirationsföreläsning LONA (arrangör Naturvårdsverket) 

17/5 Studieresa till Skåne – Gör en våtmarkssatsning (arrangör 

Länsstyrelsen Skåne, NVV, Höje å & Kävlingeåns VR) 

25/9 Medlemsmöte Scana Booforge AB 

4/10 Intervju inför bok om vattendrag i Sverige (arrangör 

privatpersoner) 

10/10 Träff med regeringskansliet med anledning av översikt av 

organisationen av vattenförvaltningen (arrangör regeringskansliet 

och länsstyrelsen i Värmland) 

22/10 Vattensamordnarträff (arrangör Mälarens VVF) 

 

ÖVRIGT 

 Hemsidan har under året hållits uppdaterad med aktuella händelser, protokoll etc. 

Utöver kontinuerliga mindre uppdateringar har tre större uppdateringar genomförts 

under 2018. 

 Informationsfoldern om vattenvårdsförbundet och vattenrådet har reviderats och 

nytryckts. 

 Verksamheten i rådet har anpassats till den nya lagstiftningen GDPR 

 Support till framför allt medlemmar, men även andra aktörer gällande 

vattenförvaltningen och andra vattenrelaterade frågor. 

 

Ekonomi 
Årets inkomster och utgifter, samt ingående och utgående balans framgår av bifogad 

resultat- och balansräkning.  

 

Rådet redovisar ett litet negativt resultat om 20 tkr. Utifrån att vid ingången till 2018 fanns 

ett balanserat resultat om 462 tkr, så återstår 442 tkr till 2019. Rådet har även under 2018 

erhållit bidrag från länsstyrelser och Vattenmyndigheten om 245 tkr. 

 

En utredning kring momsregistrering har genomförts i slutet på 2017 till början på 2018. 

Vattenrådet ansökte om momsregistrering och ett positivt beslut togs av skatteverket den 

18 januari 2018.  

 

Arbetsplan för vattenrådet år 2019 
 

I bifogad verksamhetsplan redovisas planerad verksamhet för 2019. 

 

Under 2019 kommer det hållas 1 årsmöte och ca 6 styrelsemöten 

 

Karlskoga  

2019-02-12



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselotte Eriksson 

Ordförande 

Karlskoga kommun 

Kajsa Gustavsson 

Vice ordförande 

Cambrex Karlskoga A B 

 

 

 

 

 

 

Allan Myrtenkvist 

Hällefors kommun 

 

Thomas Backelin 

Storfors kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Lagergren 

Karlskoga Miljö AB 

 

Kent Gustavsson 

Region Örebro län 

 

 

 

 

 

 

 

Sylve Johansson 

Fortum Generation AB 

(Tjänstgörande ersättare istället för Sophia 

Ohlsson som slutat.) 

Sif Eklund 

Karlskoga Hembygdsförening 

 


