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Göteborgs stad, Miljöförvaltningen    Göteborg den 30 september 2021  

 

Yttrande från Göta älvs vattenråd över ”Förslag till 

Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 

2022-2027” Dnr: 2021-9775 

Göta älvs vattenråd har i skrivelse från Miljöförvaltningen inom Göteborgs stad daterad 

2021-04-28 beretts tillfälle att lämna synpunkter med anledning av rubricerad remiss. 

 

Göta älvs vattenråd verkar för att vattnet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms 

Vänern uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för 

vatten. Vattenrådet väljer att kortfattat framföra sina synpunkter gällande rubricerat 

samråd. 

 

Bakgrund 

Miljö- och klimatnämnden fick i maj 2019 ett igångsättningsbeslut för att ta fram ett 

förslag till Åtgärdsplan för god vattenstatus i Göteborgs Stad.   

 

Arbetet med åtgärdsplanen startade hösten 2019 och har bedrivits i projektform med 

hjälp av en arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar och bolag i staden. I 

arbetet har även funnits en referensgrupp bestående av personer från olika myndigheter 

samt ett flertal fokusgrupper bestående av sakkunniga från stadens förvaltningar och 

bolag. Arbetet har letts av en styrgrupp med chefer från miljöförvaltningen, kretslopp- 

och vatten, stadsbyggnadskontoret och Gryaab.  

 

Förslaget på åtgärdsplan för god vattenstatus innehåller 32 åtgärder som stadens 

förvaltningar och bolag behöver genomföra så att stadens vattenarbete följer 

vattenmyndigheternas bindande åtgärder i Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027.  

 

Göta älvs vattenråds synpunkter 

Vattenrådet välkomnar och ser mycket positivt på att det finns en plan för God 

vattenstatus och att det nu tas ett helhetsgrepp för Göteborgs vattenfrågor för att öka 

möjligheterna att nå en god vattenstatus. Vattenrådet vill trycka på vikten av regionalt 

samarbete och att det kommer att krävas både personella och ekonomiska resurser för 

att genomföra planen. Det kommer fortsatt att behöva finnas utrymme för prioriteringar, 

inte minst i tid, för att klara att genomföra föreslagna åtgärder utifrån ekonomiska ramar 

och samhällsnytta.  
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Göteborgs Stads förslag till åtgärdsprogram för god vattenstatus har ett tydligt och bra 

format och handlingen är lätt att ta till sig. Planen fokuserar på struktur för arbetet 

framåt utifrån den nulägesbild för aktuella vattenförekomster och de administrativa 

åtgärder för kommuner som Vattenmyndigheten presenterat i samband med 

samrådsprocessen för ny förvaltningscykel 2021–2027.  

 

Göteborgs Stad efterfrågar fortsatt och förtätat samarbete mellan kommuner, 

organisationer (vattenråd), med länsstyrelsen, med Trafikverket och andra parter när det 

gäller att ta fram tillförlitligt beslutsunderlag och inför kommande åtgärdsarbete. 

Vattenrådet håller med om att ökad samverkan krävs för att tillsammans uppnå och 

säkerställa god vattenstatus.  

 

Vattenrådet saknar beskrivning av problematik och åtgärder mot försurningspåverkan i 

aktuella vatten i kommunen. Även om Göteborgs Stad inte genomför åtgärdsarbete bör 

problematiken och de pågående insatser som görs av andra parter nämnas för berörda 

sjöar inom kommunen. 

 

De administrativa åtgärderna som föreslås innebär i sig inga effekter på miljön. Det gör 

däremot de konkreta åtgärder som planeras för att ge renare vattenförekomster i staden. 

Dessa konkreta åtgärder planeras genomföras så att mindre tillskottsvatten tillförs 

avloppssystemen. Den typen av åtgärder som föreslås genomföras kommer i tillägg till 

effekten på de lokala vattenförekomsterna att minska mängden tillskottsvatten till 

avloppssystemen. Sådana åtgärder har väl så stor potential att minska utsläppen från 

Ryaverket till Göta älv som tekniska åtgärder vid själva reningsverket.  

 

Nedan följer svar på specifikt ställda enkätfrågor i remissen: 

1. Är de åtgärder som stadens förvaltningar och bolag föreslås genomföra tillräckliga 

utifrån vattenmyndigheternas åtgärder? 

Bra att behovet lyfts i flera frågor om att en samverkan mellan kommuner är viktig 

för miljötillsyn, fysisk planering och prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

Planen bör därför efterfråga en analys kring hur framtida regionala samarbeten bör 

utvecklas. 

Bra att integrera miljökvalitetsnormer för vatten i behovsutredningen för 

miljötillsyn. 

Vattenmyndigheten har specifikt angivit att det ska tas fram en VA-plan inklusive 

”en beskrivning av hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av 

vatten-och avloppshanteringen i kommunen”. Åtgärdsplanen innehåller sådana 

beskrivningar, men det är inte klart om de fullt ut uppfyller vattenförvaltningens 

förväntningar. 

2. Övergripande synpunkter på åtgärdsplanens innehåll och uppbyggnad: 

a. Anser ni att det saknas några åtgärder? 

Konkreta åtgärder beskrivs inte och saknas. I ”God vattenstatus i Göteborg” står 

att åtgärdsprogrammet ska: ta fram lokala (avrinningsområdesspecifika) 

åtgärdsprogram som omfattar alla 43 vattenförekomster. Då detta kommer först i 

nästa steg är det svårt att svara på detta nu. Föreliggande plan är för ospecificerad 

i detta avseende än så länge, vilket omöjliggör en specifik ekonomisk uppskattning 

av vad åtgärder kommer att kosta.  
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Den föreslagna åtgärdsplaneringen i form av en karta kan behöva kompletteras 

med ett beslutsstödsverktyg för att korrekt kunna identifiera och värdera även 

åtgärder och effekter som ligger långt ifrån varandra geografiskt. Detta gäller 

särskilt åtgärder som minskar tillskottsvattnet till avloppssystemet och som ger 

effekt på bräddningar, översvämningar och utsläpp långt ifrån där området där 

åtgärden satts in 

b. Finns det några åtgärder som bör tas bort? 

Nej  

c. Finns det åtgärder som kräver justering? 

Kanske att denna punkt kan förtydligas lite: ”Integrera 

avrinningsområdesperspektivet i tillsynsplaneringen samt göra tillsynen mer 

behovsstyrd med utgångspunkt i de lokala åtgärdsprogrammen” 

3. Vilka ser ni som de mest avgörande faktorerna för att åtgärdsplanen ska leda till 

handling? 

Kommunikation mellan beröra parter, konkreta och tydliga planeringar inom varje 

ansvarig förvaltning/team, att följa upp åtgärderna. 

Politisk vilja över tid och samsyn kring frågorna kommer att vara avgörande. För 

att planen ska leda till hållbara lösningar för vatten är en långsiktig och adaptiv 

planering, där åtgärder som är möjliga och ger effekt i närtid genomförs samtidigt 

som man behåller siktet på de långsiktigt hållbara lösningarna. Det är också viktigt 

att de ekonomiska incitamenten för de enskilda aktörerna styr i riktning mot en 

hållbar hantering av vatten i staden. Det är särskilt viktigt att inse att de 

storskaliga ändringarna av stadens hantering av dag- och grundvatten som kan 

behövas för hållbar vattenhantering i staden inte kan förväntas genomföras inom 

bara en av de sju-årscykler som vattenförvaltningsplanerna är uppbyggda kring. 

4. Saknar ni något i åtgärdsplanen som är avgörande för att få till kraftsamlingen för 

genomförande i Göteborgs Stad? 

Mer konkret information om hur man tänkt gå tillväga. 

Något som ytterligare skulle kunna bidra till en kraftsamling vid genomförandet är 

att involvera medborgarna. Det finns positiva exempel av när införande av blågröna 

lösningar i staden kombineras med upprustning av bostadsområden i samverkan 

med de boende. 

 

Kommentarer på Åtgärder som riktar sig direkt till kommuner 

1. Vattenplanering  

Under kapitlet vattenplanering finns åtgärder som i de flesta delar är sådant som redan 

är på väg att genomföras eller är planerade. Övriga förslag stämmer väl med 

vattenrådets uppfattning. Ett förtydligande behövs kring vad som ingår i lokala 

åtgärdsprogram och om något ska utföras därutöver.  

 

2. Miljötillsyn  

Föreslagna åtgärder i de flesta delar innehåller sådant som redan är på väg att 

genomföras eller är planerat. Övriga föreslagna åtgärder stämmer väl med vattenrådets 

uppfattning. 
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3. Dricksvattenskydd 

Föreslagna åtgärder är enligt planering, vattenrådet vill understryka vikten av att få till 

verkningsfullt skydd för nuvarande och framtida potentiella vattentäkter. Det skulle även 

vara värdefullt att verka för möjligheten till att riksintresseklassa vattentäkter.  

 

4. Fysisk planering  

Åtgärder i de flesta delar sådant som redan är på väg att genomföras eller är planerade. 

Övriga stämmer väl med vattenrådets uppfattning. Sista punkten - rutin, pågår det 

redan? 

 

 

Göta älvs vattenråd önskar att även fortsatt vara remissinstans för detta ärende.  

 

 

 

För Göta älvs vattenråd 

 

 

Ida Fossenstrand 

Ordförande     /Monica Dahlberg 

  Sekreterare 
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Representanter i Göta älvs vattenråd 

 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Göteborgs stad Ida Fossenstrand, ordf., Politiker  

 Kristina Holm, Kretslopp & vatten Lena Blom, Kretslopp & vatten  

 Johan Erlandsson, 
Miljöförvaltningen 

Josefine Evertsson, 
Miljöförvaltningen 

 Björn Källström, Sjöfartsmuseet  

Ale kommun Ida Wendt, Miljö  

Kungälvs kommun Vakant, VA Jenny Andersson, Miljö 

Lilla Edets kommun Maria Olsson, Miljö  

Trollhättans stad Sofie Lindblom, Miljö  Sara Odh, Trollhättan Energi AB.  

Vänersborgs kommun Daniel Larsson, Kretslopp och 
vatten 

 

Öckerö kommun Linnea Rösiö, Miljö  

Göteborgs Hamn AB Kristina Bernstén, v. ordf  Edvard Molitor 

Gryaab AB Cecilia Press  

Sportfiskarna Niklas Wengström  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Åke Niklasson   

Södra Skogsägarna (Södra) Maria Lennartsson  Stig Samuelsson 

Naturskyddsföreningen Bo Svärd  

Industrirepresentant Vakant  

Vattenfall Vattenkraft AB Björn Hallblad  

Länsstyrelsen Västra Götaland Ragnar Lagergren  

Göta älvs vattenvårdsförbund & 
Göteborgsregionen (GR) 

Monica Dahlberg, sekr. 
 

 

 


