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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Björn Sundén, GR 

Camilla Svensson, Stenungsund 

Carolina Bodlund tom pkt 2 

Gillbert Nordenswan pkt 1 

John Eriksson, Alingsås  

Joanna Friberg, GR 

Jessica Sténhoff, Härryda 

Karin Holmström, Lilla Edet 

Maria Sigroth, GR 

Marianne Erlandson, Göteborg Kretslopp och vatten 

Tove Lindfors Sweco pkt 3 

FRÅNVARANDE 

Andreas Beutler, Öckerö 

Annika Andersson, Lerum 

David Andersson, Tjörn 

Göran Werner, Mölndal 

Jesper Normen, Ale 

Per Söderquist, Partille 

 

 

 

1. Uppdatering kring lagrådsremissen för LAV 

(Gilbert Nordenswan svenskt vatten) 

Gilbert ger en uppdatering kring lagrådsremissen 

utifrån frågor som är intressanta för VA-

organisationerna. 

 

2. Nyheter kring kommunernas arbete med 

Avfallsamordnare 

(Camilla Svensson, Stenungsund) 

Camilla Svensson presenterar hur Stenungsund har 

lagt upp arbetet med avfallssamordnare.  

Camilla berättade om bakgrund, beslut och uppdrag 

för avfallssamordnare på kommunen som är helt 

skattefinansierad. Emma har varit på plats i ca ett år, 

och gett tydliga resultat. Mycket fokus på nätverkande 

och samverkan – ger mervärden på områden som inte 

fanns med från början. Stor hjälp i uppföljningsarbetet 

för de mål i avfallsplanen som ligger utanför 

avfallsverksamhetens ordinarie verksamhet. 
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3. Stärkt vattenförsörjning i Göteborgsregionen SVAR 

(Tove Lindfors, Joanna Friberg) 

• Lägesrapport från delprojekten 

• Samtal om när och hur politiken ska involveras i 

projektet 

 

4. Utcheckning- Vad är aktuellt inför hösten i respektive kommun 

Kungsbacka – vattendom för Lygnern, fråga om elkraften kontra 

vattenproduktion stora frågan inför hösten. Väntar på tillstånd för nya 

avloppsreningsverk. Rekrytering av ny förvaltningschef. 

Stenungsund – har just gått upp med ny VA-plan, tagen i KS, ska upp i 

KF. Ska höja taxan med 12 % vid årsskiftet enligt tidigare beslut. Har 

lämnat in tillståndsansökan för utökat tillstånd för 

avloppsreningssidan. Har tagit nya föreskrifter och taxa för avfall, och 

har lagt in obligatorisk matavfallssortering från augusti. 

Härryda färdigställer överföringsledningar mellan Landvetter och 

Hindås. Startar upp byggnationen av nya vattenverket i Hindås, ska 

vara klart nästa höst. Nytillkomna detaljplaner och 

omvandlingsområden – har plan på 10 år framåt. Har höjt taxan och 

räknar med att fortsätta höja under flera år pga. alla investeringar. Har 

ny avfallsutredare from i höst med samordningsansvar gentemot 

kommunen (taxefinansierad). 

Alingsås – nya avloppsreningsverket det stora projektet, men krävs 

också reinvestering i gamla verket så det håller i 4–5 år till. Går över till 

papperspåsar nu, sist i GR.  Turbulent år i Alingsås med polisanmäld 

samhällsbyggnadsnämnd, byte av ordförande, rekrytering av ny 

kretsloppschef och ny samhällsbyggnadschef. 

Lilla Edet – Osäkert om planerna att sammankoppling till Ryaverket. 

Hade planer på samverkan och överföring från Trollhättan för 

vattenförsörjning – blir inte av. Har nu stora behov av investering i både 

reningsverk och vattenverk. Saknar avfallschef – rekrytering pågår. 

Förslag på solceller på en gammal deponi – blir många frågor att ta 

ställning till. Tips att kontakta Halmstad. 

Göteborg – går upp i bemanning för att hantera all verksamhet. 

Fortsätter jobbet med ultrafilter i Alelyckan, Kodammarnas 

pumpstation byggs om/ny, räknar med att kunna riva den gamla från 

årsskiftet. Uppdatering av långsiktiga planer. Förnyelse av systemet och 

yttre anläggningar en fråga där det krävs ökad verksamhet. 

Antecknat av: 

 

Björn Sundén GR  

Joanna Friberg GR 


