Styrelseprotokoll från möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2016-02-18
Plats: Miljöförvaltningen i Helsingborg
Närvarande: Richard Åkesson (Höganäs), Åsa Larsson (Ängelholm), James Johnson
(Båstad) och Stina Vuksan (Helsingborg, sekreterare), Slobodan (praktikant Helsingborg).

1. Mötet öppnades av Richard som hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes med tillägg under punkten övrigt; Kattegatts kustvattenråd och
digital justering.
3. Till justerare valdes James Johnson.
4. Föregående protokoll redovisades för styrelsen och genomförandet av fattade beslut gicks
igenom.
5. Stina presenterade kort senaste månadens mätvärden och förklarade lite om hur
näringshalten och klorofyll varierar under året.
6. Arbetsgruppens förslag till provtagning av miljögifter presenterades. Efter diskussion i
gruppen beslutades första året göra en screening av miljögifter (se bilaga 1) och därför
föreslås 4 stationer provtas med musslor, en station utanför respektive Görslövsån,
Vegeån, Rönneån och Stensån. Det beslutades även att 3 stationer med analys på muskel
och lever i Skrubba också ska genomföras utanför Vegeån, Rönneån och Stensån.
Förhoppningen är att mätningen kan vara upphandlad och genomföras redan denna höst.
Beroende på vad som återfinns i proverna beslutas sedan för vilka ämnen som bör
fortsättas att övervaka och hur ofta. Kommitteen kommer under året fortsätta utreda
vilken parameter som ska ersätta Si-2 och detta kommer också avgöra med vilket intervall
det finns pengar att göra mätningar på mussla och fisk.
7. Efter att varit i kontakt med ansvarig på Sveriges vattenorganisationer meddelar Stina att
det verkar relativt enkelt att låta dem lägga upp en hemsida gratis till oss. Vi behöver
skicka in Word dokument med beskrivning om NVSKK, protokoll och annat vi vill ska
läggas där. Stina ordnar detta och kommer initialt ta texterna som finns i NVSKK- foldern
samt Helsingborgs stads hemsida.
8. Stina har tittat på vad en indexreglering av medlemsavgifterna skulle innebära och vilka
olika index det finns att gå efter. NVSKK:s nuvarande konsult har vid upphandlingen
gjort en årlig uppräkning av kostnaderna (se bilaga 2). För att i framtiden inte hamna i ett
läge där kommitteens ekonomi inte går runt och för att skapa utrymme för att Helsingborg
ska kunna få en skälig summa för administrationen på 50 000 kr förslår styrelsen att
medlemsavgiften också indexregleras. Då det vi främst använder avgifterna till är
upphandlad konsult bör indexet vara ett konsultindex därför föreslås TPI.
Styrelserepresentanterna ska stämma av förslaget med sina hemkommuner och
återkomma. Blir det klartecken så förbereds ett förslag till årsstämman där
medlemsavgiften 2017 regleras efter TPI mellan 2009-2016 och därefter enligt index varje
år.
9. Fredrik Norén kommer gärna och berättar om sitt projekt med att odla sjöpungar. Richard
bjuder in honom till årsstämman.
10. Hallands kontrollprogram undrar om vi kan dela hydrografidata med varandra. Då vi vill
ha deras värden från L9 så kan de få våra från S5. Styrelsen ser positivt på detta. Stina
ordna med Toxicon så att de sänder data till Halland.

11. Årsstämman hålls i Höganäs den 17 maj kl 10-14. Stina skickar mail till deltagarna om att
markera datumet i kalendern.
12. Beslut:
Styrelsen beslutade att ett kontrollprogram för provtagning av miljögifter i musslor och
fisk ska handlas upp och utföras under 2016.
NVSKK låter vattenorganisationen lägga upp en hemsida för kommitteen. Stina ordna
med material som behövs.
Årsstämman hålls den 17 maj i Höganäs.
NVSKK ska dela data för hydrografi med Hallands kustkontrollprogram mot att de sänder
data för hydrografi från station L9.
NVSKK erbjuder sig vara referensorganisation till Kattegatts kustvattenråds rådslag.
Stina ska se över möjligheterna med digital justering av protokoll.
13. Övriga frågor:
James vill klargöra hur NVSKK ställer sig till Kattegatts kustvattenråd. Efter
överläggning beslutar styrelsen att NVSKK kan erbjuda sig vara referens organisation till
rådslagen som hålls två gånger om året.
James lyfter även frågan om det är möjligt att justera protokollen digitalt. Detta hade varit
smidigt och styrelsen ger i uppdrag till Stina att se över möjligheterna för detta.
14. Nästa möte beslutas efter årsstämman.
15. Ordförande tackade och avslutade mötet.

Stina B Vuksan
Sekreterare

James Johnson
Justerare

Bilaga 1
Förslag till analyspaket för screening av miljögifter
Beskrivning

Pris per prov

Organiska miljög. musslor och fisk
Provberedning/homogenisering
Hexabromcyklododekan HBCD
Klororganiska föreningar: HCB, PCB, DDT
Tributyltenn (TBT)
PAH 16
Dioxin
Bromerade difenyletrar (PBDE) samt HBCD
Oljeindex, fraktionerat, fraktionering visas i kolumn j
Fosfor
Fetthalt
PFOS+PFOA

Totalt organiska miljögifter
Metaller i musslor och fisk totalt

175
1400
3000
1250
1350
2500
1950
1500
250
2000

15 375
13 400
505

Arsenik
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Kvicksilver
Mangan
Nickel Ni i
Tenn
Vanadin
Zink

Efter upphandlat kontrollprogram har vi ca 100 000 kr över per år för annan provtagning.
Kostnadsförslag på insamling av blåmusslor fisk:
Vi har fått kostnadsförslag på insamling av musslor enligt följande:
4 stationer, inklusive luftning under 24 h samt leverans: 15 800 kr
Vi har ännu inget för fisk men låt oss utgå från att det rör sig om samma summa.
15 800 kr
Kostnad för fältarbete (insamling av 4 stationer musslor och 3 stationer fiske av
skrubba) och analys av miljögifter:
Miljögifter (14 000*4) + (14 000*3) = 56 000 + 42 000 = 98 000 kr
Insamling 15 800* 2 = 31 600 kr
Totalt: 129 600 kr
Vid provtagning vart 3:e år: 129 600 /3 = 43 200 kr/ år -> 100 000 kr – 43 200 kr = 56 800
kr över för annan mätning/ år
Exempel på vad olika typer av provtagningar kan kosta:
Makroalger 3 stationer: 54 000 kr/ år
bottenfauna 2 stationer: 140 000 kr/ år

Bilaga 2
Indexreglering av medlemsavgifter
Underlag till medlems- och kontrollavgifter för 2014 och 2015
Medlemsavgift

Medlem
Båstad kommun
Helsingborg Stad
Höganäs kommun
Ängelholms kommun
Rönneåkommittén
Vegeåns vattendragsförbund
Sveriges pensionärers intresseparti
Naturskyddsföreningen i Kullabygden
Trafikverket upphör from 2015
Summa 2014
Summa 2015

Totalt

100
100
100
100
100
100
100
100

66 404
145 630
56 245
162 418

169000

66 504
145 730
56 345
162 518
100
100
100
100
169000

800

599 697

600 497

430 697

431 497

Kontrollavgift

Medlem
Båstad kommun
Helsingborg Stad
Höganäs kommun
Ängelholms kommun
Summa 2015 rep 2017

Kontrollavgift

66 404
145 630
56 245
162 418
430 697

TPI 6,5 %
2009-2015

70 720 kr
155 096 kr
59 901 kr
172 975 kr
458 692 kr

Tillskott efter höjning (cirka då vi inte har 2016
27 995 kr

års index ännu)

Uppskattad tid och kostnad för administration idag

Uppskattad tid för
administration NVSKK

Timmar

Möten (förberedelser, mötestid,
efterarbete)

21

Årsstämma (förberedelser,
årsredovisning, mötes tid,
efterarbete)
Upphandling (vart tredje år)

40
27

Övrig administration
(arkivering, läsa rapporter
avstämning med ordföranden
mm)

21

Arbetsgrupp (förberedelse
möten, efterarbete)
Totalt timmar
Dagar
Kostnad (550kr/h)

32
140
18
77 367 kr

Kostnad administration andra vattenorganisationer
Poster intäkter

Vegeån

Råån

ÖVF

NVSKK

Kontrollavgift
Kontrollavgift Helsingborg

470 000
90 000

420 000
230 000

1 600 000
260 000

430 000
150 000

Underhållsavgift

300 000

Underhållsavgift Helsingborg
Övrigt

75 000
190 000

Total intäkter

950 000

420 000

1 600 000

430 000

Total intäkter från Helsingborg

160 000

230 000

260 000

150 000

Administration

160 000

Informationsverksamhet

70 000

Åtgärder

10 000

260 000

10 000

15 000
1 400 000

4 000
430 000

1 670 000

450 000

160 000
3 800 000*

Underhåll kostnad

200 000

Övrigt
Kontrollprogram kostnad

360000 **
160 000

Total kostnad per år

950 000

250 000

420 000

