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Utvärdering av agenda 2030 målen för sjöar saknas, föreningarna föreslår att 
det för Romesjön görs en liknande undersökning som av Medins 2006. 
 

Agenda 2030 i Kungälv 

Kungälvs kommun arbetar med Agenda 2030 och det berör alla verksamheter inom 
kommunen. Vården, skolan och samhällsbyggnad ska alla verka tillsammans för att bidra till 
målen. 2020 gjordes en kartläggning över vad målen i Agenda 2030 betyder för kommunen 
utifrån ett Kungälvsperspektiv. Kartläggningen är tänkt att vägleda alla som bor och verkar i 
det fortsatta arbetet med agendan. 

Läs utvärderingen av Agenda 2030 i Kungälvs kommun här 

 

 
Bakgrund: Sand & Trä har jordframställning i närområdet sedan mer än 20 år, lakvatten som 
är mer eller mindre förorenat leds till Romesjön och Väla bäck. Genom åren har föreningarna 
visat (skrivelser, foto) på försämringar av vattenkvalitén och livet i sjön. 
 
Miljödomstolen stoppade uttag av sand och berg 2018 och nu körs allt material till 
jordframställningen och med ett nytt kontrollprogram för lakvattnet. Inga mätningar har 
gjorts under sommarmånaderna då verksamheten och utsläppen tycks vara som störst. 
Kontrollprogrammet följs inte och det förekommer att värden för maxgränsen överskrids! 
 
Civilsamhällets organisationer 
www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf  
Civilsamhällets engagemang spelar en avgörande roll för genomförandet av Agenda 2030.  
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Förslag: I samband med utvärdering av sjöars ekologiska status görs en fördjupad 
undersökning av Romesjön som är en värdefull badsjö och där flodkräfta förekommer. Som 
referens kan förslagsvis den: 
 ”Biologiska undersökningar i Romesjön och Väla bäck” Modins Biologi AB, 2007-03-29 
användas. 
Vi ser tecken på en fortsatt ökad försämring av sjön och dess liv (tex sötvattenmusslorna).  
Troligen på grund av utsläppen av lakvattnet från Sand & Träs jordframställning, vilka inte 
uppfyller kraven i kontrollprogrammet. Se bilaga 
 

 
 

 

 
 



Bilaga. Allvarliga avvikelser av kontrollprogrammets mätvärden för lakvatten från 
             jordframställningen, Sandlid , Kungälv, Sand & Trä. 2021-03-03 
              
Kopia: vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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