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 Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbund 
c/o UMEVA 
SE-901 84 Umeå 
 
www.umevindelvvf.se 

 

PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH 
VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS 
ÅRSMÖTE 2016-05-24 
 
 
Tid: 2016-05-24, kl 10:00 – 12:00 
 
Plats: Kvarkenports, Umeå Hamn, Holmsund 
 

1. Föredragningslista enligt stadgarna 

a) Årsmötet öppnade 

Anna Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.  

b) Upprättande och justering av förteckning över nä rvarande och 
röstberättigade medlemmar och angivande av röstetal  för varje 
medlem 

Totalt närvarade åtta deltagare. Deltagarna bestod av sex medlemmar, en intressent i 
form av examensarbetaren Caroline Edlund och sekreterare Ola Fängmark, Envix. Se 
bilaga 1. 

c) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande valdes Anna Carlsson och till sekreterare valdes Ola Fängmark. 

d) Val av två personer att jämte ordföranden juster a mötets 
protokoll 

Till justerare valdes Viktoria Larsson och Hans Thorén.  

e) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  för 2015 

Anna Carlsson redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2015.  
 
Verksamhetsberättelsen för 2015 redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

f) Fastställande av förbundets balansräkning och di sposition av 
befintligt överskott 

Hans Thorén redogjorde för förbundets balansräkning och disposition, se bilaga 3. I re-
dovisningen visas ett sämre resultat jämfört med budget med anledning av en felfakture-
ring av ALcontrol. ALcontrol har krediterat vattenvårdsförbundet 24 350 kr som kom-
mer att synas på 2016 års balansräkning. Sammantaget gjorde förbundet ett något bättre 
resultat än väntat vilket kan tillskrivas att kostnaderna för sekreterare och årsmötet blev 
lägre. 
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g) Föredragning av revisorernas berättelse 

Anna Carlsson redogjorde för revisorernas berättelse. Styrelsens ledamöter har inte hand-
lat i strid med föreningens stadgar. Revisorernas berättelse visas i sin helhet i bilaga 4.  

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid  
styrelseberättelsen avser 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den nämnda tiden. 

i) Val för två år av ordförande i styrelsen  

Årsmötet valde Viktoria Larsson, Kvarkenports, till ordförande. 

j) Val för två år av två ledamöter i styrelsen 

Årsmötet valde Magnus Andersson, Storumans kommun, och VAKANT, Vakin, till le-
damöter för två år. Vakansen kommer att tillsättas av Anna Carlsson innan hon lämnar 
sin tjänst på Vakin. 
 
En sammanfattning av valda poster redovisas under punkt 1l. 

k) Val av revisorer 

Årsmötet valde Mikael Bergström, Vakin, och Gösta Sundström, SCA Packaging Ob-
bola AB, till revisorer. 

l) Val för 1 år av valberedning och sammankallande 

Årsmötet valde Åsa Benckert och Ola Fängmark till valberedning. Årsmötet valde Åsa 
Benckert till sammankallande. 
 
Nedan redovisas en sammanfattning av valda poster. 
 
Styrelse: 
Ordförande Viktoria Larsson Nyval (2 år) 
Vice ordförande Hans Thorén Sittande (1 år) 
Sekreterare Envix, Ola Fängmark Sittande 
Ledamot Magnus Andersson Nyval (2 år) 
Ledamot VAKANT, Vakin Nyval (2 år) 
Ledamot Josef Nygren Sittande (1 år) 
 
Valberedning Åsa Benckert Nyval (1 år) 
Valberedning Ola Fängmark Nyval (1 år) 
Sammankallande Åsa Benckert Nyval (1 år) 
 
Revisor Mikael Bergström, Vakin Nyval (1 år) 
Revisor Gösta Sundström, SCA Nyval (1 år) 
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m) Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande 
årsmöte 

Styrelsen för Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund planerar att  
arbeta vidare med följande frågor:   

- Översyn/genomgång av medlemsavgifterna 
- Översyn/årlig genomgång av kontrollprogrammet 
- Rekrytering av nya medlemmar 
- Andra aktiviteter för medlemmarna än årsmötet 
- Examensarbete gällande utvärdering av befintligt recipientkontrollprogram 
- Ordinarie styrelsemöten med bla budgetuppföljning, omvärldsbevakning, 

diskussion om remisser och genomgång av ALcontrols rapporter. 
 
Angående rekrytering av nya medlemmar diskuterades att eventuellt införa friår för 2016 
för nya medlemmar. 
 
Arbetsplanen fastställdes och godkändes av årsmötet. 

n) Fastställande av budget för verksamheten 

Hans Thorén redovisade 2015 års utfall och budget för 2016 och 2017. Årsmötet beslu-
tade att godkänna budgeten och i slutet av 2017 kommer förbundet att ha ca 40 000 kr i 
kassan vilket fick anses vara en tillräcklig buffert. 
 
Anneli Sedin hade inkommit en fråga om kompletterande analys av filtrerade prover (se 
punkt p) nedan som kan komma att påverka förbundets ekonomi. Frågan om filtrerade 
prover kommer att utredas av styrelsen. 
 
Budgeten för 2016 och 2017 redovisas tillsammans med utfallet för 2015 i bilaga 5. 

o) Fastställande av medlemsavgifter och fördelnings tal 

Medlemsavgifter och fördelningstal förblir oförändrade för 2016.  
 
Skellefteå Kraft har dragit sig ur vattenvårdsförbundet med anledning av att de inte 
längre bedriver verksamhet vid Biostor, Storuman.  

p) Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskju tits till mötet 

Anneli Sedin hade inför årsmötet inkommit med en fråga om vattenvårdsförbundet kunde 
analysera filtrerade prover i vattendragen. Anledningen till frågan är att miljökvalitets-
normerna utvärderas från filtrerade prover (lösta i vattnet). Årsmötet beslutade att uppdra 
åt styrelsen att arbeta vidare med frågan i samband med den årliga genomgången av kon-
trollprogrammet.  
 

2. Provtagning och analysresultat 

a) Redovisning av 2015 års analysresultat  

Ola Fängmark redogjorde kortfattat för 2015 års analysresultat. År 2015 var flödet i 
Umeälven högre än normalt vilket ledde till större transport av fosfor. Kvävetransporten 
var dock lägre jämfört med 2012-2014. 
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Den kemiska statusen med avseende på näringsämnen var hög vid de flesta stationerna. 
Undantagen var, som föregående år, Ramsan (Ubf3) och Vindelgransele (V2) där statu-
sen var god, samt Hjuksån (Vbf4) där statusen var dålig. Det bör beaktas att den dåliga 
statusen i Hjuksån orsakades av enstaka höga till extremt höga resultat från föregående 
år, inga höga fosforhalter uppmättes under 2015 då halterna var genomgående låga till 
måttliga. 
 
Tungmetallerna koppar, bly, krom, nickel, arsenik, bly och kadmium förekom i låga till 
mycket låga halter på samtliga platser med undantag för Vormbäcken (Vbf3), där koppar 
och zink förekom i måttligt höga halter. Koppar- och zinkhalten i Vormbäcken fortsatte 
att minska och har sedan 2008 minskat signifikant.  
 
Statusen med avseende på växtplankton och klorofyll var god i tre av de fyra kuststat-
ionerna (UKV1, 3 och 4). UKV2 hade något mindre biomassor och lägre klorofyllvärden 
och den sammanvägda statusen bedömdes som hög. 

b) Redovisning av examensarbeten 

Caroline Edlund, studerande vid Miljö- och Hälsoskyddsprogrammet Umeå Universitet, 
redovisade sitt examensarbete. Carolines arbete handlade om följande tre frågeställ-
ningar. 

• Följer kontrollprogrammet de kvalitetsfaktorer som anges för bedömning av 
ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus? 

• Vilka ämnen kan förekomma i utsläpp från verksamheter inom Ume- och Vin-
delälvens vattenvårdsförbund? 

• Är analysprogrammet kopplat till verksamheter inom Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbund och deras utsläpp? 

 
Caroline redovisade att Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund har ett relativt väl 
utformat recipientkontrollprogram. I kontrollprogrammet saknas dock utvärdering av ki-
selalger samt fisk i vattendragen för att ge en heltäckande bild av de biologiska fak-
torerna. Vad gäller de fysikalisk-kemiska faktorerna så finns det ett antal verksamhets-
utövare längs älvarna som har utsläpp av särskilt förorenande ämnen och att efterkon-
trollen i recipienten är begränsad vad gäller exempelvis PFOS/PFOA. Därutöver genom-
förs inga mätningar av tungmetaller i biota eller sediment. Caroline påpekade även att 
analys av vattnets hårdhet kan vara intressant att lägga in i kontrollprogrammet för bättre 
utvärdering av halter av koppar och zink. 
 

3. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp vid mötet. 
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4. Årsmötet avslutas 
Anna Carlsson förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
Sekreterare för mötet Ordförande för mötet 
 

 

 
Ola Fängmark Anna Carlsson 
 
 

Justeras  
 
 

 
Viktoria Larsson Hans Thorén  



Bilaga 1 – Närvarandelista årsmöte 2016-05-24 

 Deltagare Kontaktperson Röstetal Närvarande 

Boliden Mineral 

 

Anton Lundkvist 4 Ja 
Emma Rönnblom Pärson  

Hällnäs Såg AB /Martinsons Såg AB Per Lundgren 1  

Luftfartsverket, Umeå flygplats Ibrahim Al-turk 1  

Lycksele Fiskodling, Hushållningssällskapet Johan Andersson 1  

Lycksele Flygplats (kommunägd) Lennart Näslund 1  

Lycksele kommun, Tekniska kontoret Thomas Grenbäck 4  

Bengt Svensson  

Norrfors Fiskodling Åke Forssén 1  

SCA Packaging AB, Obbola Hans Thorén 5 Ja 

Nils Gilenstam  

Sorsele kommun Simon Sundström 3  

Stensele Såg, Freesia Homes AB Sasaki 1  

Storumans Flygplats AB Ivan Forsman 1  

Storumans kommun Magnus Andersson 4 Ja 

Tärnafjällens Flygplats AB, Hemavan Torbjörn Utsi 1  

UMEVA Anna Carlsson 4 Ja 

Umeå Energi AB Maria Nordberg 3  

Åsa Benckert Ja 

Kvarken Ports Viktoria Larsson 3 Ja 

Umeälvens vattenregleringsföretag Ann Johansson 3  

Umlax AB, Umgransele Josef Nygren 2  

Vindelns kommun Göran Sundström 4  

Volvo Lastvagnar AB Cecilia Almroth 3  

Vännäs kommun Inger Olofsson 4  

Överumans Fisk AB Jorma Leed 2  

Intressenter För kännedom   
Region Västerbotten Lena Friborg   
Lycksele kommun, Miljö- och hälsoskydd Ingela Forsberg   

Vattensamverkan Norr Ann Salomonsson   

Länsstyrelsen 

Anneli Sedin   

Gunilla Forsgren-Johansson   

Hans-Erik Johansson   

Sorsele kommun, Miljö- och hälsoskydd Annika Lindberg   

Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd Mats Nebaeus   

Vindelns kommun, Miljö- och hälsoskydd Jan Olofsson   

Vännäs kommun, Miljö- och hälsoskydd Thage Aronsson   

Övriga   Närvaro 
ALcontrol Sven Thunell   
Envix Ola Fängmark  Ja 

Examensarbetare Caroline Edlund  Ja 
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Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015 
Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund hade 22 medlemmar under 2015. 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande Anna Carlsson, UMEVA  2015 
Vice ordförande Hans Thorén, SCA  2015/16 
Sekreterare Envix, Ola Fängmark  Tillsv. 
Ledamot Viktoria Larsson, Kvarken Ports  2015 
Ledamot Björn Norell, Vattenregleringsföretagen 2015 
Ledamot Josef Nygren, Umlax  2015/16 
 
Valberedning Åsa Benckert, Umeå Energi (sk)  2015 
Valberedning Ola Fängmark, Envix  2015 
 
Revisor Johan Eklund, UMEVA  2015 
Revisor Gösta Sundström, SCA  2015 

Årsmöte 

Årsmötet ägde rum 20 maj hos UMEVA på Ön. Mötet inleddes med årsmötes-
förhandlingar enligt stadgarna och avslutades efter lunch med studiebesök vid 
UMEVAs om- och utbyggda avloppsreningsverk på Ön.  
 
Årsmötet beslutade att medlemsavgifter och fördelningstal förblir oförändrade för 2015 
då grundavgiften höjdes från 1500 kronor till 1700 kronor från och med 2015-01-01.  
 
Ola Fängmark redogjorde för 2014 års analysresultat. Vattenprovtagningsstationerna i 
älvarna visade överlag på hög eller god kemisk status. Ingen förändring av fosfor- och 
kvävehalten tycks ha skett i majoriteten av mätstationerna sedan 2006.  Den totala fos-
fortransporten visar dock en ökande trend i älvarna vilket förklaras med ökande neder-
börd. I flera av stationerna har metallhalterna förändrats signifikant eller nära signifi-
kant sedan 2006 och kuststationerna uppvisar hög kemisk status. 
 
Isabell Larsson, student på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet, redovisade sitt exa-
mensarbete där hon studerat vattenkontrollprogram i norra Sverige.  
 
Hans-Erik Johansson från länsstyrelsen Västerbotten presenterade en rapport från 
Havs- och vattenmyndigheten angående ”Vattenanknuten recipientkontroll”. Hans-Erik 
tog även upp HaV:s nya revideringar (HVMFS 2015:4) i föreskriften (HVMFS 
2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.  

Styrelsemöten 

Styrelsen har under 2015 haft tre protokollförda styrelsemöten (2015-01-28, 2015-03-24 
och 2015-09-16), förutom årsmötet, där bland annat budgetuppföljning, omvärldsbevak-
ning, diskussion om remisser och genomgång av ALcontrols rapporter stått på dagord-
ningen. 
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Arbetsplan 

Översyn/genomgång av kontrollprogrammet 
 
Alcontrol har förändrat sin utvärderingsmodell i excel.  
 
Studiebesök i ett annat avrinningsområde  
 
Diskussioner har pågått under året angående besök hos Ljusnan/Voxnans Vattenvårds-
förbund. Siktet är inställt på hösten 2016. 
 
Rekrytering av nya medlemmar 
 
Hemsidan har uppdaterats i hopp om att nå nya medlemmar. 
 
Examensarbete 
 
I ett samarbete mellan Vattenvårdsförbundet, Envix och EMG vid Umeå Universitet 
genomförde Isabell Larsson under våren 2015 ett examensarbete i syfte att utvärdera 
Vattenvårdsförbundets recipientkontrollprogram. 
 
 
Umeå 2016-04-22 
 
Styrelsen för Ume- och Vindelälvens Vattenvårdsförbund 



Umeå Vindelns Vattenvårdsförbund

Utfall Budget Diff Kommentar
2015 2015

Inkomster
Medlemsavgifter 421600 423300 1700 Skellefteå kraft utträde

Utgifter
Laboratorietjänster 407875,5 388024 -19852 2016 kommer 24.350 kr att krediteras UVVF
Sekreterare 25501 40000 SCA Obbola och Vakin kommer att dela på den kostnaden
Revision
Webhotell 621 900 279
Årsmöte 1500 1500
Studieresa
Övrigt
Summa kostnader 433997,5 430424 -3573,5

Resultat -12397,5 -7124

Behållning vid årets ingång 59804,78 39354,89
Årets Resultat -12397,5 -7124
Behållning vid årets utgång 47407,28 32230,89

Noteringar:
2010 Viskans årsmöte.

2012 Studieresa till liknande vattenvårdsförbund.











Umeå Vindelns Vattenvårdsförbund

Budget Budget Kommentarer
2016 2017

Inkomster
Medlemsavgifter 421600 421600
Återbetalning SCA/Vakin 24 350

Utgifter
Laboratorietjänster 367273 401137
Sekreterare 40000 40000
Revision
Webhotell 900 900
Årsmöte 1500 1500
Studieresa 20000
Övrigt
Summa kostnader 429673 443537

Resultat 16 277 -21937

Behållning vid årets ingång 47407,28 63684,28
Årets Resultat 16277 -21937
Behållning vid årets utgång 63684,28 41747,28

Noteringar:
2010 Viskans årsmöte.

2012 Studieresa till liknande vattenvårdsförbund.


