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Säveåns vattenråds synpunkter på remissen ”Samråd 
avssende tillståndsansökan för vattenverksamhet samt 
intrång i Natura 2000-område vid Partille 2:14, Partille 
kommun” 
 
 

Bakgrund och syfte 
 

Säveåns vattenråd har i skrivelse från Partille kommun daterad 24 januari 2013 beretts tillfälle 

att yttra sig över rubricerad remiss. 

 

Partille kommun avser att söka tillstånd till att utföra stabilitetsåtgärder i och utmed Säveån. 

Anledningen är att geotekniska undersökningar visar på otillräcklig säkerhet och risk för 

skred inom fastigheten Partille 2:14. 

 

Tillståndsprövning av planerade stabilitetsåtgärder innefattar i huvudsak: 

 

- Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap för arbete i vatten i 

samband med utförande av stabilitetshöjande åtgärder och erosionsskyddande åtgärder. 

 

- Ansökan om tillstånd för intrång i Natura 2000-område enligt miljöbalken 7 kap 28a § med 

anledning av att åtgärderan utförs i Säveån, där aktuell sträcka är en del av ett Natura 2000-

område. 

 

 

Övergripande synpunkter från vattenrådet 
 

Vattenrådet förstår vikten av att genomföra stabilitetshöjande åtgärder på fastigheten men vill 

trycka särskilt på att de höga naturvärdena som finns (lax, kungsfiskare, bottenfauna m.m.) 

bör värnas. Det är därför motiverat att ställa höga krav på bästa teknik för att undvika negativa 

konsekvenser (tillfälliga som långsiktiga) på ekosystemet.  

 

För att följa upp vilken påverkan åtgärderna har samt minimera risk för skador på naturmiljön 

är det motiverat att införa undersökningar och kontrollprogram.  

 

Bör också påpekas att en minskad tvärsnittsarea kan medföra risker som t ex ökad risk för 

översvämningar. 

 

Man bör också vara observant på att återkommande/samtida vattenverksamheter i Säveån kan 

medföra problem och öka risken för additiva/kumulativa effekter (t ex att det grumlas/pålas 

vilket stör fisk m.m.). Det är önskvärt att sådana projekt samordnas så att konsekvenser utreds 

samlat.  
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För att yttrandet från Säveåns vattenråd ska bli hanterbart presenteras endast synpunkter på 

allmän eller övergripande nivå som alla kan ställa sig bakom. Respektive medlems eget 

yttrande skickas direkt till Partille kommun. 
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