
 

Den 1 november presenterar Vattenmyndigheterna nya förslag till 

Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram för vatten i landet, så även för 

Rolfsåns avrinningsområde. Miljökvalitetsnormerna (MKN) är rättsligt 

bindande och kommer att påverka kommunerna. Dessa mycket viktiga 

dokument kommer att vara på remiss och under samråd till den 1 maj 

2015. 

Samrådet är öppet för alla att delta i, ta chansen att lämna dina synpunkter! 

Samtliga inkomna synpunkter är viktiga att ha med i det fortsatta arbetet 

med att nå god status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. 

EU:s ramdirektiv för vatten, "vattendirektivet", syftar till att vi ska uppnå en 

långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, 

kustvatten samt grundvatten omfattas. Målsättningen är att de vatten som 

omfattas av direktivet ska ha god ekologisk status till år 2015 eller år 2021. En 

viktig princip är att inget vatten får försämras. Kartläggningar och analyser 

har gett underlag för Vattenmyndigheten att ta fram miljökvalitetsnormerna 

(MKN). Dessa motsvarar kvalitetskraven god ekologisk vattenstatus, god 

kemisk status och för grundvatten god kvantitativ status. Åtgärdsprogram 

utformas för varje vattendistrikt för att säkerställa att MKN uppfylls.     Läs mer: 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning 

Nytt åtgärdsprogram 
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Arbetet har fortsatt under året och hittills har tio skolor och förskolor 

besökts. Ungefär 420 barn har varit ute och håvat och 70 pedagoger har 

fått fortbildning. Utrustning som håvar och luppar har köpts in till skolor 

som saknat detta. Projektet pågår ytterligare två år.  

Ett mål är att alla skolor i avrinningsområdet ska ha tillgång till pedagogiska 

vattenmiljöer som man kan använda i undervisningen. Dessa har inventerats 

och kommer att presenteras. Även hemsida med information om 

avrinningsområdet, pedagogiska miljöer, metoder, tips och länkar ska 

byggas upp. Under nästa år planeras en bussrundtur i avrinningsområdet för 

pedagoger. 

Är ni intresserade eller har frågor, hör av er till Peter Nolbrant e-post. 

nolbrant@telia.com, tel. 0320-334 84. ”Vattnet i skolan” är ett LONA-projekt 

som administreras av Bollebygds kommun. 

Skolprojektet ”Vattnet i skolan” 

Bäcknejonöga från Rävlandaskolan. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/vattenforvaltningens-arbetscykel/miljokvalitetsnormer/Pages/default.aspx?keyword=milj%c3%b6kvalitetsnorm
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning
mailto:nolbrant@telia.com


 

 

Hemsida Lygnerns vattenråd: www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr 
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Upphandling av recipientkontroll 

Välkommen med synpunkter! 

Om du har frågor, idéer eller projekt som du vill arbeta med är du varmt 

välkommen att höra av dig.  

 

Kontaktpersoner 

Sven Johansson, ordförande 

tel. 0301-444 36 

mobil 070-304 99 53 

Smedstorp 414, 430 65 Rävlanda 

 

Peter Nolbrant, sekreterare 

tel. 0320-334 84 

mobil 076-811 46 07 

e-post nolbrant@telia.com 

Väftgatan 2, 511 63 Skene 

Remissvar och yttranden 
Vattenrådets roll är bland annat att lyfta fram en helhetssyn på 

vattenfrågorna vid planeringen av våra samhällen i avrinningsområdet. 

Genom att tidigt få med denna helhetssyn undviks konflikter, dyra kostnader 

och skador på miljön. Några remisser och skrivelser som vattenrådet lämnat 

under året handlar om den planerade vindkraftsparken vid Hedared, nya 

gränser för strandskydd i Kungsbacka kommun, ny Översiktsplan för Mark 

samt utvecklingsplan i samband med den nya järnvägsstationen vid 

Rävlanda-Bollebygd.  

Under hösten pågår upphandling av recipientkontrollen i vattensystemet för 

2015 och några år framåt. Kommuner och företag som använder vattnet 

som recipient är ålagda att genomföra årliga kontroller av tillståndet i 

vattensystemet. För att göra detta kostnadseffektivt samordnas 

recipientkontrollen i avrinningsområdet genom vattenrådet. Borås, 

Bollebygd, Härryda, Mark och Kungsbacka samt Flügger AB bekostar 

recipientkontrollen. De årliga rapporterna kan hämtas på vattenrådets 

hemsida:   http://www.vattenorganisationer.se/lygnernsv 

 

Studiebesök vid Gåsevadsholm 

Den 25 september inbjöds medlemmar i Lygnerns vattenråd och 

Kungsbackaåns vattenråd till studiebesök vid den nyanlagda våtmarken vid 

Gåsevadsholm. Med sina 60 ha är våtmarken den största anlagda i Halland. 

Platschef Torsten Raihle berättade om anläggningen och funktionen hos 

våtmarken. Våtmarkens syfte är inte rening av vatten utan främst viltvatten 

och för att locka till sig fåglar. 

Dagvatten 
Vattenrådet arbetar med att uppmärksamma dagvattnet. Dagvatten är det 

vatten som rinner av från våra vägar, P-platser, industrimarker, hustak och 

andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet för med sig föroreningar och vid kraftigt 

regn rinner stora volymer vatten iväg till sjöar och vattendrag där det kan 

orsaka snabba och onaturliga flödesväxlingar. Vattenrådet har genom 

skrivelser till Borås Energi och Miljö AB påtalat vikten av noggrant 

omhändertagande av det dagvatten som kommer att rinna från både det 

gamla och nya industriområdet vid Viared till Viaredssjön. Eftersom 

vattenrådet har haft svårt att komma vidare med frågan har länsstyrelsen 

rådfrågats, dock utan något tydligt svar. 

 

 

Sprid informationsbrevet 

inom er organisation 

eller förening! 

 

Tänk på att även andra 

inom organisationen kan 

vara intresserade av 

träffar och utbildningar! 

mailto:nolbrant@telia.com
http://www.vattenorganisationer.se/lygnernsv

