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Kattegatts kustvattenråd – minnesanteckning från rådslag 

Halmstad 2015-04-29 
Deltagare, se bilaga 2 

 

Avstämning med styrgruppen 

Före rådslaget träffades styrgruppen för att stämma av dagens program och fördela 

arbetsuppgifterna. Under lunchmötet deltog: Anders Gustafsson Kungsbacka kommun, 

Maria Tomingas Varbergs kommun, Ingela Danielsson Falkenbergs kommun, Madeleine 

Svelander Halmstads kommun, Torsten Kindt Laholms kommun, Magnus Sjeldrup Båstads 

kommun, Caroline Carlsson Länsstyrelsen samt Anne Udd Region Halland. 

 

Inledning 

Ingela Danielsson, Falkenbergs kommuns representant i styrgruppen för projektet 

Kustvattenråd Halland och Båstad, hälsade välkommen och presenterade dagens program, 

bakgrunden till och målsättningen för rådslaget. 

 

Landshövding Lena Sommastad 

Lena Sommestads inledningstal fokuserade på havs- och kustfrågor i allmänhet och frågor 

för kustvattenrådets geografiska område i synnerhet. Presentationen finns tillgänglig via 

kustvattenrådets hemsida: www.regionhalland.se/kustvattenrad  

 

Presentation av förslag till organisation och finansiering 

Anne Udd, projektledare 

Kustvattenråd Halland och Båstad, 

presenterade förslaget som även 

förankrats i kommunerna och 

skickats ut i förväg till samtliga 

intressenter. Såväl skrivelse som 

presentation finns tillgängliga via 

kustvattenrådets hemsida: 

www.regionhalland.se/kustvattenrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till logotyp för kustvattenrådet presenterades. 

 

http://www.regionhalland.se/kustvattenrad
http://www.regionhalland.se/kustvattenrad
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Rundfrågning 

Ingela Danielsson ledde en rundfrågning med fokus på förslaget till organisation och 

finansiering av kustvattenrådet. Många intressanta förslag och synpunkter lämnades. En del 

av dessa kan även ses som inledningen till lämpliga initiativ. 

Två synpunkter ledde till justeringar av förslaget, se bilaga 1. 

 

Bildande av Kattegatts kustvattenråd 

Rådslaget beslöt enhälligt att bilda Kattegatts kustvattenråd och Landshövding Lena 

Sommestad höll i invigningen. Representanter från kustkommunerna undertecknade en 

avsiktsförklaring om att ingå som basfinansiär för Kattegatts kustvattenråd. Övriga deltagare 

erbjöds att anmäla medverkan i kustvattenrådet på formulär som delades ut och som även 

finns tillgängliga via hemsidan. Båstads kommun meddelade att man avser att underteckna 

avsiktsförklaringen vid ett senare tillfälle. Det underströks att det är möjligt även för andra 

organisationer än kustkommunerna att ingå som basfinansiärer. 

Ingela Danielsson tackade Lena Sommestad för hennes medverkan. 

 

Workshop på temat ågärdsförslag för vattenförvaltningen och havsmiljödirektivets 

åtgärdsprogram 

Caroline Carlsson Länsstyrelsen presenterade underlaget och startade workshopen. 

Gruppvis diskussioner hölls om de åtgärdsförslag som bedöms beröra kustvattenrådets 

geografiska område. Varje grupp dokumenterade sina synpunkter på ett gemensamt blad. 

Dessa synpunkter ska skickas vidare till respektive myndighet. 

 

Diskussion kring överenskommelser 

Parallellt med workshopen samlades basfinansiärerna för en diskussion om hur vi går vidare 

med överenskommelserna. I denna diskussion deltog: Elisabet Babic Laholms kommun, 

Fredrik Ottosson Halmstads kommun, Claes-L Ljung Falkenbergs kommun, Jana Nilsson 

Varbergs kommun, Fredrik Hansson Kungsbacka kommun, Magnus Sjeldrup Båstads 

kommun, Ingela Danielsson Falkenbergs kommun samt Anne Udd projektledare. 

Förslag till överenskommelse diskuterades. 

När det gäller bemanning av samordning och styrgrupp ska detta diskuteras vidare. I 

förslaget är det inte tydligt om styrgruppen ska bemannas av förtroendevalda eller 

tjänstemän. Frågan om Region Hallands medverkan lyfts via Kommunberedningen där nästa 

möte är den 13 maj. 

Gruppen anser att basfinansiering kan tas ut även för tiden 15 okt-dec 2015 vilket är lämpligt 

eftersom projekttiden är slut den 14 oktober 2015. 

Gruppen anser vidare att projektets styrgrupp kan ansvara för ansökan om 

samverkansbidrag för 2015 från Vattenmyndigheten. 

Frågan om en utökning av gruppen basfinansiärer tas upp längre fram. 

Höstens rådslag bör behandla inriktningen för det kommande arbetet med fokus på olika 

intiativ, förankring och finasiering. En verksamhetsplan bör tas fram för den innevarande 

förvaltningscykeln (2015-2021). 
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Avslutning 
Ingela Danielsson avslutade dagen med en kortare avstämning av workshopen samt med att 

hälsa välkommen till höstens rådslag. Datum, plats och tema kommer att meddelas i god tid 

före rådslaget. 

 

 

Anne Udd förde anteckningar 
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Bilaga 1 till minnesanteckningar – korrigeringar från rådslag med röd färg 

Denna skrivelse innehåller den grundläggande informationen inför bildandet av Kattegatts 

kustvattenråd. Bildandet planeras ske i Halmstad den 29 april 2015, vilket i så fall blir 

kustvattenrådets första rådslag. 

Innehåll 

1. Bakgrund ........................................................................................................ 5 

2. Geografiskt område ....................................................................................... 6 

3. Kustvattenrådets syfte .................................................................................. 6 

4. Organisation ................................................................................................... 7 

4.1Deltagare i Kattegatts kustvattenråd ........................................................... 7 

4.2.Rådslag ...................................................................................................... 8 

4.3.Initiativ ........................................................................................................ 8 

4.4.Samordning ................................................................................................ 8 

4.5.Styrgrupp ................................................................................................... 8 

5. Finansiering ................................................................................................... 8 

5.1.Basfinansiering .......................................................................................... 9 

5.2.Projektfinansiering ...................................................................................... 9 

5.3.Ekonomihantering ...................................................................................... 9 

6. Överenskommelser ........................................................................................ 9 

 

  



 

 

 

 

   01054 5(11) 

  

  

Minnesanteckningar från 

rådslag 2015-04-29 

 

  Datum  Version 

Projekt Kustvattenråd Halland och Båstad  2015-04-30 01 

1. Bakgrund 

I EU:s vattendirektiv nämns tre former för allmänhetens deltagande i 

vattenförvaltningsarbetet; tillhandahållande av information, samråd och samverkan. Med 

samverkan syftas det på en mer aktiv medverkan i arbetet. För att kunna skapa en aktiv 

medverkan har Sverige valt att initiera bildandet av vattenråd. Vattenråden är därmed en 

viktig del av den svenska vattenförvaltningen. Ansvarig myndighet är Vattenmyndigheten för 

Västerhavet. 

 

Behov av och intresse för att bilda ett kustvattenråd för Halland har uttryckts från 

organisationer och kommuner i Halland. Diskussion om bildandet av ett kustvattenråd ledde 

till att projektet Kustvattenråd Halland och Båstad startades. I projektet ingår kustkommunera 

i Halland och Båstads kommun. Region Halland medverkar i projektet som arbetsgivare för 

projektledaren och ansvarar även för ekonomihanteringen. Projektet ska leverera en 

samverkansstruktur för ett kustvattenråd som omfattar det geografiska området samt en plan 

för fortsatt arbete inklusive finansiering. 

 

Denna beskrivning utgår från arbetet med att analysera intressenter och omvärlden när det 

gäller frågor som rör kusten och kustvattnet. Underlag för förslaget är, förutom 

omvärldsstudier, en intressentanalys vari ingått enkätundersökning, uppstartsseminarium 

samt ett antal möten lokalt och med olika referensgrupper. Engagemanget för arbetet är stort 

med över 100 inlämnade enkätsvar, drygt hundra deltagare på uppstartsseminarium och 

drygt 40 som följer kustvattenrådet via Facebook. 

 

Innehållet i denna skrivelse har förankrats i de olika kommunerna som ingår i projektet. 
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2. Geografiskt område 

Kustvattenrådets arbete ska avse kusten och kustvattnet ut till Sveriges ekonomiska zon, se 

figur nedan. Anledningen till denna avgränsning, som är större än vattenförvaltningens 

område, är möjligheten att få med hela den kommunala planeringen i arbetet och även att 

kunna samverka kring åtgärder utifrån Havsmiljöförordningen och Havsplaneringen. 

Havsmiljöförvaltningen ska ge förutsättningar för fysisk planering och för tillsyn och prövning 

av verksamheter till havs medan Havsplaneringen planerar var verksamheter ska lokaliseras. 

I det geografiska området ingår Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, Laholms 

och Båstads kommun (utökas ev. söderut t.o.m. Skälderviken) 

 
 

Enligt Vattenmyndighetens föreslagna statusklassningen är det idag ingen av våra 

kustvattenförekomster som uppnår god status men möjligheten att nå målet finns. 

Dominerade problem som beskrivs i föreslagna åtgärdsprogram är övergödning, miljögifter, 

främmande arter, fiske, exploatering, förändrad hydrografi, marint avfall, minskad biologisk 

mångfald och klimatförändringar 

3. Kustvattenrådets syfte 

Kustvattenrådet ska möjliggöra delaktighet och samverkan i vattenförvaltningen, öka 

kunskapen och underlätta kunskapsutbytet om kustvattnet samt öka/underlätta förståelsen 

för olika intressenters verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. Arbetet ska bidra till 

att god ekologisk och kemisk status uppnås inom de berörda vattenförekomsterna samt till 

god miljökvalitet i havet. 

.  
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4. Organisation 

Kattegatts kustvattenråd bildas i samband med råslagsmöte den 29 april 2015 i Halmstad dit 

samtliga intressenter bjuds in. Kattegatts kustvattenråd är en samverkansorganisation och 

arbetar enligt nedanstående beskrivning. 

 

4.1. Deltagare i Kattegatts kustvattenråd 

Alla organisationer, företag och enskilda som har intresse av kustvattenfrågor kan ingå i 

kustvattenrådet. Det som förväntas av deltagare är medverkan vid rådslag samt att bidra till 

att initiativ tas och genomförs (se initiativ nedan). 

För att ingå kustvattenrådet krävs en skriftlig anmälan som även innehåller ett åtagande om 

medverkan enligt ovan. Anmälningsformulär görs tillgängligt via kustvattenrådets hemsida. 

Varje organisation och företag som ingår i kustvattenrådet ska enligt modellen säkerställa att 

de egna representanterna har rätt mandat utifrån den aktuella nivån i kustvattenrådets 

organisation. 

Referensgrupper 

Kustvattenrådet åtar sig att sammankalla referensgruppen Nätverket vattenråden Halland 

minst en gång per år. 

Övriga referensgrupper och referensorgansiationer som identifierats är: Länsstyrelsen, 

Vattenmyndigheten för Västerhavet, Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, 

Kustvattenkontrollen för Halland resp. nordvästra Skåne (Nordvästskånes 

Kustvattenkommitté), Vattenrådet för Bohuskusten m.fl. kustvattenråd, planerargrupp 

Halland, Miljösamverkan, HUT Skåne, Hallands miljöpresidier, Skåne Nordväst. 

Informationsutbyte sker löpande och samtliga referensgrupper bjuds även in till rådslagen. 

  

Rådslag 

Initiativ 

Projekt Kommunikation 

Samordning 

Styrgrupp 
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4.2. Rådslag 

Rådslag hålls minst en gång per år och fokuserar på inriktningen av kustvattenrådets 

arbete. Inför varje rådslag görs en förfrågan om nya initiativ. Dessa sammanställs och 

presenteras på rådslaget där överläggningar sker om inriktningen för det kommande arbetet. 

Rådslagen används även för avrapportering av pågående initiativ och för kunskapsutbyte. 

Även remisser som berör kustvattenfrågor hanteras. Rådslaget leds av en mötesledare och 

dokumenteras genom mötesanteckningar m.m. All dokumentation görs tillgänglig via 

kustvattenrådets hemsida. 

4.3. Initiativ 

Initiativ till aktiviteter och åtgärder, stora som små, kan tas av deltagare i kustvattenrådet och 

ska uppfylla följande kriterier: 

1. Två eller flera aktörer ska medverka 

2. Det ska höja kunskapen 

3. Resultat ska dokumenteras 

4. Det ska bidra till Kattegatts kustvattenråds syfte 

När initiativ lämnas ska det finnas en beskrivning av initiativets syfte, vilka som ska 

medverka och på vilket sätt Kattegatts kustvattenråd kan stödja initiativet. 

Initiativ som uppfyller kriterierna bör genomföras i projektform och ledas av separata 

styrgrupper sammansatta av projektets initiativtagare och finansiärer (se finansiering nedan). 

4.4. Samordning 

För att samordna kustvattenrådets arbete behövs en resurs på åtminstone 25 procents tjänst 

eller motsvarande. Samordningen leds av en styrgrupp (se styrgrupp nedan). Samordningen 

ansvarar för; att arrangera rådslag, kommunikationsaktiviteter, informationsutbyte med 

referensgrupper samt att koordinera initiativ. 

4.5. Styrgrupp 

Styrgruppen är sammansatt av basfinansiärerna (se finansiering nedan). En bedömning är 

att det behövs ca fyra styrgruppsmöten per år. Styrgruppen ansvarar för ledning av 

samordningen och utser även kontaktperson till samordnare. Vidare ansvarar styrgruppen för 

uppföljning av verksamheten och ekonomin, tar beslut i frågor som uppkommer mellan 

rådslag samt förhandlar med ev. nya basfinansiärer om finansieringens storlek. 

5. Finansiering 

Baserat på erfarenheter från det pågående projektet Kustvattenråd Halland och Båstad har 

bedömningen gjorts att åtminstone motsvarande ekonomiska resurs behövs för att täcka 

kostnader för rådslag, samordning och kommunikation. Denna benämns nedan som 

basfinansiering. Projektet Kustvattenråd Halland och Båstad har finansierats genom att varje 

kommun bidragit med 50 öre per invånare och år samt genom bidrag från 
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Vattenmyndigheten för Västerhavet. Region Halland har bidragit med arbetsplats, 

arbetsledning och ekonomihantering. 

För att genomföra åtgärder och aktiviteter till följd av olika initiativ bör särskilda medel finnas i 

form av projektfinansiering. 

5.1. Basfinansiering 

Åtminstone de kommuner som ingår i det geografiska området ska bidra till basfinansiering 

enligt ovan. Även andra organisationer kan vara basfinansiärer. Finansieringens storlek 

förhandlas och beslutas tillsammans med styrguppen. 

Till basfinansieringen räknas även det årliga bidraget för samverkan enligt överenskommelse 

med Vattenmyndigheten för Västerhavet. 

5.2. Projektfinansiering 

Projektmedel söks för att genomföra initiativ från deltagarna i kustvattenrådet. Finansiärer 

kan finnas inom kustvattenrådet men även externt via t.ex. olika EU-fonder, bidrag från 

myndigheter eller andra bidrag. 

5.3. Ekonomihantering 

En av basfinansiärerna tar på sig ansvaret för ekonomihanteringen för kustvattenrådet. 

6. Överenskommelser 

För att säkerställa Kattegatts kustvattenråds arbete inklusive basfinansieringen görs 

överenskommelser mellan den organisation som ansvarar för ekonomihanteringen och 

övriga basfinansiärer. Överenskommelserna är tidsbegränsade och följer förvaltningscykeln i 

vattendirektivet och Havsmiljöförordningen, dvs. 6-årsperioder där den pågående cykeln 

sträcker sig från 2015 till och med 2021. 

Styrgruppen hanterar frågor om överenskommelsernas innehåll och möjligheter till att 

avbryta dessa i förtid. 

  



 

 

 

 

   01054 10(11) 

  

  

Minnesanteckningar från 

rådslag 2015-04-29 

 

  Datum  Version 

Projekt Kustvattenråd Halland och Båstad  2015-04-30 01 

Bilaga 2 Deltagare rådslag 2015-04-29, Halmstad Teater Konferens 

Jesper Adolfsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Ingemar Alenäs, Ätrans Vattenråd 

Eva Anani, Naturskyddsföreningen Kungsbacka 

Lars Andersson, STF Södra Halland 

Per-Gunnar Andersson, Vatten och Miljö i Väst AB 

Erika Axelsson, Länsstyrelsen i Hallands län 

Elisabet Babic, Laholms kommun Teknik och service 

Eva Bengtsson, Falkenbergs kommun Miljö- och hälsoskydd 

Ove Bengtsson, Laholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden 

Viking Bengtsson, 

Torgny Berntsson, Säröhus AB 

Petra Bragée, Länsstyrelsen i Hallands län 

Charlotte Boughart, Kungsbacka kommun 

Caroline Carlsson, Länsstyrelsen i Hallands län 

Ingela Danielsson, Falkenbergs kommun Miljö- och hälsoskydd 

Nils Danred, Laholms kommun 

Kaj Davidsson, Hallands Botaniska Förening 

Karin Ekeborg, Naturskyddsföreningen 

Björn Ericson, Naturskyddsföreningen Halmstad 

Mattias Eriksson, Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret 

Anna Frykman, Kungsbacka kommun Turistbyrån 

Susanne Gerstenberg, Vänsterpartiet i Laholm 

Anders Gustafsson, Kungsbacka kommun 

Catrin Gustavsson, Södra Cell Värö 

Fredrik Hansson, Kungsbacka kommun 

Anders Hedefalk, Halmstads kommun 

Svein Henriksen, Halmstads kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Tore Holmefalk, Falkenbergs kommun 

Ann-Sofi Holmgren, Acta Media AB samt föreningen Framtid Gottskär 

Annika Håkansson, VIVAB, Falkenberg 

Christian Johansson, Kungsbacka kommun Miljö och Hälsoskydd 

Christina Johansson, Falkenbergs kommun Kultur och fritid 

Ingvor Johansson, Suseåns Vattenråd 

Lars-Gunnar Johansson, Laholmsbuktens VA 

Lennart Johansson, Vänsterpartiet Laholm 

Sven Johansson, Lygnerns vattenråd 

Sven Olov Johansson, Suseåns Vattenråd 

Gerd Karlsson Privat 

Anders Kinch, Steninge Natur- och Miljöförening 

Torsten Kindt, Laholms kommun Miljökontoret 

Tina Källström, Räddningstjänsten Väst, Falkenberg 
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Björn Lagerdahl, Vattenmyndigheten för Västerhavet 

Harald Lagerstedt, Varbergs kommun 

Fredrik Lindespång, Falkenbergs kommun Kultur och fritid 

Claës-L Ljung, Falkenbergs kommun Kommunstyrelsen 

Markus Lundgren, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 

Othmar Nekham, Falkenbergs kommun Miljö- och hälsoskydd 

Anna Nilsson, Länsstyrelsen i Hallands län 

Jana Nilsson, Varbergs kommun Kommunstyrelsen 

Ola Nilsson, Laholmsbuktens VA 

Ragnar Nilsson, Viskans vattenråd 

Jan Nordstrand, Stensåns vattenråd 

Lars Ohlsson, Nissans Vattenråd 

Lena Olofsdotter, Laholmsbuktens VA 

Fredrik Ottosson, Halmstads kommun 

Rune Pålsson, Nedre Stensåns FVO 

Anders Richardsson, LRF Halland 

Ulrika Rylin, Loklat ledd utveckling Halland 

Magnus Sjeldrup, Båstads kommun 

Peter Sjöholm, Vatten och Miljö i Väst AB 

Lena Sommestad, Länsstyrelsen i Hallands län 

Kenneth Sunesson, Halmstads kommun 

Madeleine Svelander, Halmstads kommun 

Krister Svensson, Himleåns Kanalbolag 

Lennart Svensson, Lygnerns vattenråd 

Sven-Arne Svensson, Sportfiskarna Halland 

Marie Tomingas, Varbergs kommun 

Sofia Thörnqvist, praktikant Länsstyrelsen Halland 

Anne Udd, Region Halland Regionkontoret 

Britt-Marie Wallefors, Privat 

Inger Wennerlund, Naturskyddsföreningen Varberg 

Tommy Westdahl, Naturskyddsföreningen 

Lars-Erik Widahl, Högskolan i Halmstad 

Lars Wånghed, Kullsviks Badförening 

Anneli Zell, Åsa 365 

Cecilia Zryd, VIVAB, Falkenberg 

Agneta Åkerberg, Ätrans VR 

Suzanne Åkerlund, Halmstads kommun 


