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Dagordning styrelsemöte Norsälvens vattenråd 2020-01-21 

Karlstad kommun, Samhällsbyggnadshuset, 13:00 – 16:00 

 

Deltagare: Annika Bäckälv Sunne kommun, Bo Erland Johansson, 

Skogsstyrelsen, Anders Eliasson LRF, Ander Nillroth Torsby kommun, Johnny 

Skytte Kils kommun, Sofia Hallerbäck Karlstad kommun, Kurt Andersson 

Naturskyddsföreningen, Anders Johansson Kils kommun, Anders Tärnbrant 

Intressent.  

Adjungerade: Åsa Enefalk Länsstyrelsen Värmland, Adam Fryke Kils kommun 

 

1. Mötets öppnade 

Annika Bäckälv öppnar mötet. Vi har en presentationsrunda. 

2. Val av mötes ordförande 

Mötet väljer Annika Bäckälv som ordförande. 

3. Val av mötes sekreterare 

Mötet väljer Adam Fryke som mötessekreterare. 

4. Val av en justerare 

Mötet väljer Sofia Hallerbäck som justerare. 

5. Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen.  

6. Föregående mötesprotokoll 

Vi går igenom föregående verksamhets protokoll. Kvarstående punkter finns med 

på dagordningen.  

7. Ev. presentation Ras och Skred längs Norsälven – utgår 

Ida Franklin, geolog från Karlstads kommun återkommer gärna vid annat tillfälle 

med en presentation historik och åtgärdsarbetet kring av ras och skred längs med 

Norsälven. 
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8. Ekonomi 2019/2020 

Då ekonomisystemet inte är uppdaterat så görs ingen genomgång av ekonomin. 

Det har dock inte inkommit några fakturor sedan det senaste styrelsemötet.  

Projekt ”Näringsbalans i två vattendrag” har blivit beviljat, vilket innebär att 180 

tkr har inkommit från vattenmyndigheten.  

9. Verksamhet 2020 

Vi går igenom verksamhetsplanen för 2019 och pratar om verksamheten 2020. 

Adam får i uppdrag att sammanställa ett förslag till verksamhetsplan 2020 till 

nästa styrelsemöte. Bland annat behandlade vi följande punkter:  

Den utåtriktade verksamheten ska vara kvar i verksamhetsplanen då det är ett 

löpande arbete, som rådet behöver bli bättre på. Den verksamheten är idag 

uppdelad i flera punkter i verksamhetsplanen, alla dessa ska vara kvar i 

verksamhetsplanen 2020. Detta arbete är viktigt då vi rådet ska få en bred 

representation av olika aktörer.  

Lysan projektet löper på enligt plan. 

Projekt vandringsväg Tolita ska även det ligga kvar, även om vi inte i dagsläget 

går vidare med projektet. Vi behöver dock genomföra vissa informationsinsatser.  

Informationsmöte med Kils sportfiskeförening om Tolita projektet. Adam ska 

genomföra det under vintern/våren 2020. Vi borde även delge informationen 

mot berörda FVOF. Anders N och Bo Erland har erfarenheter kring att anpassa 

dammar, de skulle kunna ställa upp att besöka dammen. Dock har Anders N svårt 

att ta det i ordinarie arbete och skulle behöva lägga lite arbetstid och 

milersättning i projektet. 

Norsälven – Förslag från Sofia att rådet ska genomföra en informationsinsats om 

fiskeprojektet som rådet har genomfört samtidigt som man informerar om ras 

och skred.  Denna insats ska vara riktad mot intressenter och allmänheten kring 

Norsälven.  

Björkaälv och Tolerudsbäcken/Hyndalsån är beviljat. Kommer att fortlöpa enligt 

plan, tas med i verksamhetsplanen.  

Värmlandsstrategin, hur hanterar man vattenfrågor där? Regionen ansvarar för 

att ta fram strategin, just nu håller man på att ta fram en strategi för 2021-2040. 

Kan vi vara med att påverka vattenfrågorna?  

Mer info finns på: https://varmlandsstrategin.se/ 

Förslag från Åsa om att Fortum ska träffa alla vattenråd samtidigt, Adam tar upp 

frågan på samordningsmötet mellan vattenråden som ska hållas den 28 januari 

2020. Frågan dyker upp om vattenvårdsförbundet (Norsälvens intressenter) och 

https://varmlandsstrategin.se/
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vattenråd ska vara gemensamt. Adam lyfter frågan på samordningsmötet mellan 

vattenråden för att höra erfarenheter.  

Förslag från Adam att lägga möte kvällstid för att locka intressenter. Adam får i 

uppdrag att stämma av med intressenter om det finns intresse för det.  

 

10. Medlemsavgift 

Medlemsavgift för kommuner inom avrinningsområdet. Arbetet fortsätter, 

Torsby har inte lämnat något definitivt svar än. Karlstad ska ta en vända till, 

Sunne och Kil har lämnat positiva besked. Det vore bra om vi vet så ett ev. beslut 

kan tas vid årsmötet. Avgiften ska endast gälla kommuner.  

Källflöden och markavvattningsföretag – belysa att vattenförvaltningen görs 

uppströms vattnet. 

11. Sekreterare till styrelsen, formell roll? 

Rådet kommer fram till att en sekreterare roll behövs. Frågan tas med till 

konstituerande årsmöte.  

12. Hemsida/Facebook/Logga 

Hemsida ska beställas och tas fram, planen är att ha en gemensam med By och 

Borgviksälvens vattenråd.  Facebook finns, Logga beställd (levererad den 22 

januari 2020).  

13. Momsfrågan 

Rådet är skyldig att betala moms, vilket innebär att vi får räkna med större 

kostnader för projekten. Just nu kan vi inte se att det kommer att påverka 

projekten. Momsfrågan är under utredning regionalt (lyft till 

vattenmyndigheten). Vi hoppas på att kunna få mer informations den 28 januari. 

14. Remiss Kymmen 

Vi går igenom och har en diskussion kring Fortums svar på vårat yttrande. I stort 

är de inne på samma linje som vattenrådet. Frågan kvarstår dock om de 

biotopvårdande åtgärderna verkligen behövs/kommer ge en positiv effekt för 

öringen.  

Fortum anser att det inte behövs en fiskesakkunnig i förhandlingarna, rådet anser 

fortfarande att det behöv.  

Vi behöver förtydliga rådets yttrande samt bemöta Fortums svar på rådets 

yttrande. Anders och Bo-Erland kommer att skriva en text och skicka till Adam så 

sammanställer han det.  

Adam behöver det senast den 3 februari.  
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Adam kontaktar även FVOF för att se om de har tänkt att yttra sig.  

15. Årsmöte 2020 

Årsmötet vart ska vi hålla det? Annika och Adam tar på ett förslag om plats och 

datum.  

Underlag som behövs: verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, underlag till 

revisor, ekonomisk redogörelse.  

Adam stämmer av med valberedningen, för att prata om vilka typer av 

organisationer/intressenter vi saknar.  

16. Övriga frågor 

- Kalkning 

Kalkningssamordnaren, Sandra, vill att rådet föreslår ett datum för att bjuda 

in. Lämpligt till nästa styrelsemöte. Vi tog två lämpliga datum v. 11, Åsa 

stämmer av med Sandra.  

 

- Betänkande om vattenförvaltning 

Regeringen beslutade den 14 september 2017 (dir. 2017:96) att tillkalla en 

särskild utredare med uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, 

beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna 

Några viktiga punkter som utredaren föreslår: Utredaren föreslår att 

vattenmyndigheter tas bort. Arbetet ska iså fall fördelas mellan 

länsstyrelserna, HaV, kommuner och regering. Detta för att skapa ett 

tydligare ansvar och ge möjligheten att fördela de medel som behövs för att 

kunna klara uppdraget. Föreslår tio vattendistrikt tidigare fem, för att kunna 

följa vattendirektivet mer.  

Man belyser vattenrådens roll som ett viktigt samverkansorgan. Man påpekar 

att rådens arbete varierar i Sverige, att rådens formella roll är otydlig och att 

den befintliga finansieringen inte räcker till.   

- Reservvattentäkten Kil 

Kils naturskyddsförening kommer maila sina frågor till Åsa. 

Anders Johansson redogör för hur Kils kommun tänker kring 

reservvattentäkt.  

Vattenrådens dag 

Vattenrådet står för resa för styrelsemedlemmar som inte är kommunalt 

anställda. Adam samordnar för dessa. Vattenrådens dag är den 20 mars i 

Göteborg.  
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17. Nästa möte 

Förslag på datum 9 mars alt 12 mars, förmiddagen. Åsa Enefalk stämmer med 

Sandra Woronin (kalkningssamordnaren) och återkommer. Plats blir 

länsstyrelsens lokaler i Karlstad.   

18. Mötets avslutande 

Annika tackar och avslutar möte.  
 
 
 

 
 
 
Mötessekreterare    Justerare 
Adam Fryke   Sofia Hallerbäck 
Kil 2020-01-22   2020-01-27  
  


