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Göteborgs stad, Miljöförvaltningen    Göteborg den 29 september 2021  

 

Yttrande från Mölndalsåns vattenråd över ”Förslag till 

Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 

2022-2027” Dnr: 2021-9775 

Mölndalsåns vattenråd har i skrivelse från Miljöförvaltningen inom Göteborgs stad 

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

remiss. 

 

Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde  

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

Vattenrådet väljer därför att framföra sina synpunkter över 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.  

 

Mölndalsåns 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 
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föreslagna åtgärder utifrån ekonomiska ramar och samhällsnytta. Det gäller inom 

Göteborgs stad, men även för de regionala samarbetsparter som behöver involveras i 

arbetet.  

 

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, vilket gör det tydligt vad 

Göteborgs stad behöver göra för att följa Vattenmyndighetens förvaltningsplan.  

 

Det som kommer att avgöra hur bra resultatet blir är, som så ofta för planers relevans, 

genomförandet. En årlig uppföljning kommer inte att räcka, det blir viktigt att 

vattenförvaltningsgruppen även löpande lämnar stöd och följer upp hur arbetet går i de 

olika förvaltningarna och bolagen, med tyngdpunkten på stöd och på ett personligt och 

obyråkratiskt sätt. Låsningar/hinder p g a formalia och revirtänkande måste undvikas och 

arbetet bör präglas av en positiv anda. 

 

Göteborgs Stad efterfrågar fortsatt och förtätat samarbete mellan kommuner, 

organisationer, 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. Hur genomförandet går blir det som kommer att avgöra vad resultatet blir. 

Ta med vattenråden tidigt.  

 

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. 

 

Effekten av att orenat släckvatten från brandsläckningsinsatser släpps till recipienter 

bedöms i vissa fall vara stora och kunna riskera vattenkvalitet och ekologisk status. I 

handlingen saknas beskrivning av denna problematik och det bedöms vara viktigt att 

initiera ökad granskning av släckvattenhantering i samband med miljötillsyn och i 

planeringsprocesser. 

 

Grundvattenförekomster håller ofta god status, men för många av dem finns riskanalyser 

som pekar på hot inför framtiden. Identifierade hot redovisas i handlingen med en kort 

notering för respektive vattenförekomst. Hotbild och riskminimering hänger ihop med 

ökad exploatering, påverkan på lagerföljd och förändrad hydrogeologi. Hur har Göteborgs 

Stad planerat att hantera grundvattenförekomster inom kartor och andra 

planeringsverktyg för att säkerställa att relevanta avvägningar görs i tidiga skeden? 

 

Vattenrådet ställer sig mycket positiv till att Göteborg avser att ta fram lokala 

åtgärdsprogram för konkreta praktiska åtgärder inom olika avrinningsområden. 

Vattenrådet önskar att Göteborg initierar och samordnar arbetet så att fler kommuner 

deltar i planering och genomförande av åtgärdsarbetet för att få större möjlighet att få 

till de mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna i varje avrinningsområde.  
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Av åtgärdsplanen framgår även att Göteborg avser att utveckla miljöövervakningen. 

Vattenrådet önskar ta del av detta material, dels utredningar som påvisar behov av 

övervakning, dels de underlag och analysdata som kommer att komma framöver.  

Inom vattenrådet finns kompetens avseende naturvärdesbedömningar och rådet  

kan därmed utgöra bollplank inför beslut om omfattning av förstärkt övervakning.  

All miljöövervakning bör kunna samordnas och tillgängliggöras för effektivitet.  

 

Det kan också vara bra om Staden allmänt jobbar mer mot nedskräpning som förutom 

sin egen miljöpåverkan även kan ge tekniska problem i dagvattenanläggningar. 

 

Vattenrådet ställer sig positiv till översyn av markavvattningsföretag. 

 

 

Vattenrådet önskar även fortsättningsvis vara remissinstans i ärendet. 

 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Stig Samuelsson  

Ordf.        / Monica Dahlberg  

          sekr. 



MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

4 

Bilaga 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Bollebygds kommun Sassi Wemmer (MP) Oscar Sjöö (M) 

 Isabell Fischer  Vakant (Tjp.) 

Härryda kommun Bengt Johansson (M) Erik Lagerström (L) 

 Emma Nevander Linda Harald  

Mölndals stad Anders Enelund (M) v. ordf.  Elisabet Rex  

 Gun Kristiansson (S) Ann Rane 

Göteborgs Stad Emma Dolderer (C) Vakant (Pol.) 

 Inger Kjellberg,  

Kretslopp & vatten 

Lena Blom,  

Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Robert Blomberg (C)  Jon Haraldsson (S)  

 Gunilla Rådman  Vakant (Tjp.) 

Mölndals Kvarnby Leif-Henrik Andersson  Thomas Ericsson 

Mölndalsåns fiskeråd Jack Olsson Torbjörn Löfgren  

Sportfiskarna Niklas Wengström Vakant 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Lilian Samuelsson  Vakant  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson, ordf.  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Göteborgsregionen (GR) / 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 

 

 

 


