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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Annika Andersson, Lerum 

Anton Hall, GR pkt 1 och 2 

Björn Sundén, GR 

Camilla Svensson, Stenungsund 

Emma Hilmerson, Göteborg Kretslopp och vatten, pkt 5 

Göran Werner, Mölndal 

Hanna Hellström, GR 

Jessica Sténhoff, Härryda 

John Eriksson, Alingsås 

Joanna Friberg, GR 

Karin Holmström, Lilla Edet 

Karl Lundgren, Kungsbacka 

Lars Heinesson, GR pkt 1 och 2 

Maria Sigroth, GR 

Marianne Erlandson, Göteborg Kretslopp och vatten 

Mattias Mossberg, Ale 

 

 

 

1. Presentation från Vattenrådets projekt Säveån 

 

Anton Hall, åtgärdssamordnare för Säveåns vattenråd 

presenterade vattenvårdsåtgärder, vattenrådens roll, 

arbetsgång och några av de utmaningar vi står inför i 

dagsläget. Särskilt fokus låg på hur offentliga 

verksamheter och vattenråd kan arbeta tillsammans för att 

uppnå god vattenkvalité i våra vatten. 

 

2. Presentation resultat från arbetet med Götaälvs 

vattenskyddsområde GÄVSO. 

 

Lars Heineson presenterade arbetet med 

vattenskyddsområde för ”Göta älv och Vänersborgsviken” 

som har pågått sedan 2011. Sex kommuner efter Göta älv 

har enats om en geografisk avgränsning med 

skyddsföreskrifter. Myndigheter, organisationer och 

sakägare har under processen framfört synpunkter. Nu är 

det nära, kommunerna har överlämnat ärendet till 

Länsstyrelsen som snart fattar beslut. Även om beslutet 

överklagas till regeringen gäller det med en gång.  
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3. Stärkt vattenförsörjning i Göteborgsregionen 

SVAR 

 

Joanna Friberg gav en kort lägesrapport om delprojekt 

1 samt genomgång och beslut för godkännande av 

”Projektplan SVAR delprojekt 2 ”. 

 

4. Årshjul med planerade studiebesök och 

studieresa 

 

Årshjul med planerade heldag och studieresa 

presenterades. 

19/5 2022 Studiebesök på Kungälvs vattenverk 

tillsammans med styrgruppen för miljö och 

samhällsbyggnad. 

 

För den planerade studieresan 20–21/9 2022 föreslogs 

på två olika resmål: 

Helsingborg med fokus på H22, tre rör ut, regionplan 

Skåne mm 

Vättern fokus på Vätternvatten för Örebroregionen, 

Vattenskyddsområde, Jönköpingsbostäder, mm 

 

Arbetsgruppen på GR återkommer med resmål vid 

kommande möte. 
 

5. Aktuellt inom returpapper samt remissen 

 ”En förbättrad förpackningsinsamling 

- nya roller för kommuner och producenter” 

 

Emma Hilmersson gav en lägesuppdatering kring 

aktuella frågor om returpappersfrågan med 

fördjupning Göteborg samt information kring Avfall 

Sveriges och Sveriges kommuner och Landstings SKR 

svar på remissen. 
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6. Presentation av årsredovisning 2021. 

 

Hanna Hellström och Joanna Friberg presenterade 

Årsberättelse 2021 för Regionalt samarbete inom 

avfall, vatten och avlopp i Göteborgsregionen. 

 

7. Övrigt  

 

Chefsnätverket Avfall och VA, utsåg Camilla Svensson, 

Stenungsund som efterträdare till Martin Hollertz i AU. 

 

GR har lämnat remissvar på 

”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalité” 

 

Nätverket kommer starta en teamsgrupp för att ha 

som en gemensam informationsplattform. Sekretess 

och personuppgifter kommer inte finnas där. 

 

Minnesanteckningar finns på GR hemsida 

//goteborgsregionen.se 

 

 

 

Antecknat av: 

 

Björn Sundén GR  

Hanna Hellström GR 

Joanna Friberg GR 


