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Vanliga frågor
Hur ser finansieringsmodellen för rådet och förbundet ut?
Medlemmar i förbundet betalar en avgift utifrån andel. Hur andelarna fördelas mellan
medlemmarna presenteras i nästa fråga. Medlemmar i rådet betalar 500kr i
medlemsavgift. För ideella organisationer och privatpersoner är medlemskapet gratis.
Samordnarens tjänst finansieras genom medlemskommunerna. Avgiften för respektive
kommun för detta fördelas utifrån hur stor andel av kommunen som ligger inom
avrinningsområdet samt hur stor befolkning som kommunen har.

Varför ser andelstalen för förbundet ut som de gör?
Andelstalen i förbundet baseras på tre olika faktorer:
1: Hur många medlemmar som delar på en punkt. Ju fler medlemmar som delar på en
punkt desto lägre blir kostnaden (andelen) per medlem.
2: Om medlemmen har utsläpp till vatten. En stödjande medlem utan utsläpp till vatten har
0,5 andelar. En medlem med utsläpp till vatten har minst 1 andel.
3: Om medlemmen har utsläpp till vattnet så vägs det in hur stor miljöpåverkan detta
innebär. Fördelningen av andelarna beräknas i samband med att kontrollprogrammet
revideras. Nästa revidering kommer ske under år 2022.

Kan vi lägga till en undersökning i kontrollprogrammet?
Miljöövervakningen inom förbundet bedrivs utifrån ett kontrollprogram som
upphandlas för ett antal år i taget. Det nuvarande kontrollprogrammet gäller till och
med 2022. Alla tillkommande undersökningar utöver kontrollprogrammet brukar vi
lägga som tilläggsbeställningar. Sedan, vid nästa revidering, är det möjligt att baka in
dessa i ordinarie programmet. Tilläggsbeställningar betalas separat av den verksamhet
det berör, men det brukar bli viss rabatt i och med medlemskapet. Kontakta
samordnaren om ni vill göra en tilläggsbeställning.

Vem är ombud för min organisation?
Ombuden representerar sin medlem på rådet och förbundets årsmöte. Eftersom vem som
är ombud kan förändras snabbt genom tex personalomsättning har vi inte lagt ut någon
lista över ombud på hemsidan. Du kan kontakta samordnaren om du vill veta vem som
representerar just din organisation eller om du vill anmäla en förändring av ombud.

Hur väljs ombuden till årsmötet?
Ombuden väljs av respektive organisation och det valet är inte rådet och förbundet
delaktiga i. Det enda kravet som rådet och förbundet har på ombuden är att de ska kunna
ta ekonomiska beslut för sin organisation. Valet av ombud kan ske på olika sätt beroende
på vilken medlem som ombudet representerar. Exempelvis väljs de flesta kommunala
ombud genom kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive kommun medan
industrimedlemmarnas ombud oftast är någon inom organisationen som har ansvar för
miljöfrågor.
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Varför görs inga projekt inom GVR/GVVF i ”min” kommun?
Rådet och förbundet arbetar utifrån avrinningsområde och inte administrativa gränser.
Inom Gullspångsälvens avrinningsområde arbetar vi med miljöövervakning, samverkan
och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Det innebär att genomföra projekt där de
gör som mest nytta. Rådet och förbundet är frivilliga sammanslutningar. Det innebär att
de projekt vi genomför initieras och drivs där det finns utrymme och intresse, många
gånger på initiativ av medlemmarna. Vill du att vi gör något projekt i anslutning till din
verksamhet eller i din kommun är du välkommen att kontakta samordnaren för att
diskutera vilka möjligheter som finns.

Jag vill genomföra ett projekt i ett vatten nära mig – kan vattenrådet hjälpa
till?
I de flesta fall ja. Vattenrådets syfte är att verka för god vattenkvalitet på vattnen i
avrinningsområdet. Så länge ett projekt sammanfaller med det syftet finns det möjlighet
att vattenrådet kan hjälpa till. Det kan handla om allt från att anordna
samverkansaktiviteter, hjälpa till att söka pengar, och projektleda åtgärdsprojekt. Titta
gärna under vattenverkstan här på hemsidan för inspiration. Vi vill dock påpeka att
vattenrådet inte är myndighet, fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Vi kan därför inte
ta över det ansvar som kommer med dessa roller.

Kan jag göra ett studentarbete/exjobb hos GVVF/GVR?
Ja det går bra så länge det är inom rådet och/eller förbundets syfte. Kika gärna på våra
förslag till exjobb. Du kommer behöva en handledare vid ditt lärosäte.
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