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Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd på 

Göteborgsregionen (GR)/Teams den 27 januari 2023 
 

 

Närvarande:  Bengt Johansson (M), Härryda kommun (v. ordf.) 

Matilda Lindström, Bollebygds kommun 

Erik Lagerström (L), Härryda kommun 

Thomas Hammarlund, Härryda kommun 

Ann Rane, Mölndals stad 

My Högfeldt (MP), Mölndals stad 

Kristina Bodin, Mölndals stad 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Josefine Evertsson, Miljöförvaltningen i Göteborg 

Olle Adolfsson (S), Lerums kommun 

Lars Gustafsson (C), Lerums kommun 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Lilian Samuelsson, LRF 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Ragnar Lagergren, Kontaktperson Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr. 

 

1. Val av ordförande för mötet 

Bengt Johansson valdes som ordförande för mötet. 

2. Mötet öppnas 

Bengt Johansson öppnar mötet och en presentationsrunda genomfördes. 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

4. Föregående mötes anteckningar 

Torbjörn påpekade att viss information under ”Bordet runt” kan tas bort. Monica ändrar i 

anteckningarna och publicerar en reviderad version på hemsidan. 

Anteckningarna godkändes i och med det och läggs till handlingarna. 
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5. Meddelanden 

• Beslut har fattats av regeringen att arbetet med NAP (Nationell plan för 

omprövning av vattenkraften) skuts framåt ett år. Länsstyrelsen kommer ändå 

att skicka ut underlag som färdigställs och verksamhetsutövare kan fortfarande 

skicka in ansökan om moderna miljövillkor. Nedsjö os, Bugärde kraftstation och 

Grevedämmet är utpekade som NAP-anläggningar vid analysfasen.  

Tid för ansökan om prövning inom Mölndalsåns prövningsgrupp framflyttad från 

2024-02-01 till 2025-02-01.  

• Avslag från MMD på ansökan om tillstånd för vattenkraftverk vid Forsåker är 

överklagat till MÖD av MölnDala, inga besked ännu.  

6. Presentation om konsekvenser av vattenöverföring mellan Rådasjön och 

Delsjön – Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten Göteborgs stad 

Bakgrund 

• Våren och sommaren 2022 var en historisk torrperiod. 

• Nivån i Vänern var låg så Vattenfall tappade relativt lite och var återhållsamma 

med tappningsökningar för att tränga tillbaka saltvattenkilen. 

• Saltvattenkilen som passerat hamnområdena påverkade råvattenkvaliteten vid 

råvattenintaget och gjorde att magasinen I Delsjöarna och Nedsjöarna behövde 

nyttjas i relativt hög utsträckning.  

• Nivån i Nedsjöarna sjönk 0,75 m mars-september. 

• Avrinningsområdet till Nedsjöarna är relativt litet och betydligt större mellan 

Västra Nedsjöns och Rådasjöns utlopp. 

→ Kretslopp och vatten har infört en ny rutin avsedd att nyttja magasinet i 

Nedsjöarna i så liten utsträckning som möjligt genom anpassa pumpningen efter 

avrinningen nedströms. 

Presentationen i sin helhet bifogas anteckningarna samt finns publicerad på hemsidan. 

7. Presentation av Lokalt åtgärdsprogram för Kålleredsbäcken – Ann Rane, 

Vattenstrateg Mölndals stad 

Status och krav på MKN (Miljökvalitetsnormer) i vatten 

• Kålleredsbäcken har måttlig ekologisk status. 

• I huvudsak övergödning och fysisk påverkan (avsaknad naturliga strandzoner 

och naturlig bäckfåra).  

• Krav på God ekologisk status till år 2033. Omfattande behov av åtgärder som 

förbättrar hydromorfologin, minskar näringstillförseln och ökar vegetativ zon i 

närheten av vattendraget, förbättrar dagvattenhantering, magasinerar vatten vid 

kraftiga regn/skyfall. Åtgärder vidtas senast 2027. 

Lokalt åtgärdsprogram MKN 

• Konkreta praktiska åtgärder utifrån tidigare kunskap, Vattenmyndighetens 

uppgifter och kompletterade utredningar som finns som bilagor. 

• Åtgärdsförslag i programmet fokuserar (i detta fall) på att minska 

övergödningseffekter och påverkan på den fysiska miljön. 

• Dvs förbättra för fisk, minska utsläpp av näringsämnen samt förbättra miljön i 

och invid bäcken. 

Presentationen i sin helhet bifogas anteckningarna samt finns publicerad på hemsidan. 
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8. Politisk representation från kommunerna inom vattenrådet 

Läget vid skrivande av anteckningarna: 

Bollebygd: Ordinarie är Peter Krahl Rydberg (MP) och ersättare Sören Rasmussen (SD) 

Härryda: Beslut KS 2023-02-09 

Lerum: Ordinarie är Olle Adolfsson (S) och ersättare Lars Gustafsson (C) 

Mölndal: Ordinarie är Bernt A Runberg (S) och ersättare My Högfeldt (MP) 

Göteborg: Beslut MKN 2023-02-07 

9. Val av valberedning 

Till fortsatt uppdrag i valberedning utsågs Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns fiskeråd och 

Bengt Johansson, Härryda kommun. 

Valberedningen fick i uppdrag att till nästa möte ta fram förslag till ordförande och vice 

ordförande inom vattenrådet. 

Intresserade av uppdragen meddelar detta till Torbjörn och Bengt. 

My betonade att viktiga egenskaper är: kunskap att föra ett möte, tid och kunskap om 

vattenrådets frågor. 

10. Vattenrådets ekonomi 

Bakgrund: 

- 2008-2017: Samverkansbidrag på 40 000 kr/år + överskridande kostnader fr 

kommunerna med 5-10 tkr/kommun och år. 

- 2018-2021: Fick under medverkan i Water Co Governance totalt 70 000 kr/år + 

överskridande kostnader från kommunerna med 5-10 tkr/kommun och år. 

- 2022: Samverkansbidrag sökt 40 000 kr. Fick först 27 200 kr och sedan efter 

tilläggsbeslut 2022-12-05 ytterligare 12 800 kr + 350 000 kr från kommunerna 

(delvis tänkt som delfinansiering till åtgärdssamordnare). 

- Fr o m 2023: Troligen 0 kr i samverkansbidrag + oklart med bidrag från 

kommunerna. 

Det ekonomiska utfallet för 2022 gicks igenom och ett förslag till budget för 2023 togs 

fram och godkändes. En förutsättning för budgeten 2023 är att vattenrådet får behålla de 

pengar (350 000 kr) som erhölls från kommunerna under 2022. 

Pengar avsätts, utöver administrations- och möteskostnader, för slutförande av 

skyltprojektet, vattendragsvandring under Västerhavsveckan samt till projekt för 

våtmarker. 

Utfall 2022 och Budget 2023 bifogas anteckningarna. 

11. Ansökan om LOVA-medel till Åtgärdssamordnare för Mölndalsåns 

avrinningsområde – avslag för 2022 – Hur går vi vidare? 

Det har inte kommit något besked från Länsstyrelsen om att man kan få medel för 

åtgärdssamordning inom ett bredare åtgärdsområde än just övergödning, varför 

vattenrådet inte söker pengar för 2023. 
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Framfördes ett förslag från Härryda kommun, som planerar att anställa en åtgärds-

samordnare, att del av den tjänsten skulle kunna vara för alla kommuner inom 

avrinningsområdet. Övriga kommuner bidrar i så fall till tjänsten och skriver avtal om 

detta med Härryda kommun. Åtgärdssamordnaren skulle i så fall för den delen av 

tjänsten samverka med vattenrådet. 

Härryda kommun återkommer vid nästa möte med ett förslag till upplägg. 

12. Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter om 

vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör 

Mölndalsåns ARO (Stående punkt) 

Lerums kommun 

Olle informerar om att: 

• Lerums kommun kommer att få en ändrad organisation där man går från att KS har 

verksamhetsansvar till nämndansvar där vattenfrågorna hamnar hos KS och 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

• Väg 525 (Härskogsvägen) mellan E20 och E40 planeras att rätas ut vilket kan komma 

att påverka S Härsjön. Remiss kommer under 2023. Finns Naturreservat och 

Vattenskyddsområde inom planen. 

Härryda kommun 

Thomas informerar om att: 

• Vattenskyddsområdet för Rådasjön är beslutat och är även på gång för Härsjöarna. 

Bra med krav i planer som minskar belastningen på vattentäkterna. 

• Härrydas ÖP är ute på remiss. 

Bengt informerar om att: 

• Det går långsamt med byggnationen vid Wendelsstrand. 

• Överföringsledning Hindås-Landvetter klar. Blir överföring från Rävlanda till Gryaab.  

• Kommer eventuellt att byggas ett nytt avloppsreningsverk i Bollebygd. 

• Avloppet från Bråta ängar kommer att gå till Gryaab. 

Göteborgs stad 

Inger (KoV) informerar om att: 

• Det varit stökigt med vattentäkterna. 

Josefin (MF) informerar om att: 

• Det blir ny nämndorganisation i Göteborg där man går från sakområden till process 

med samordnad drift. 

• Man arbetar med att få ekologiskt funktionell kantzon på 300 m längs Mölndalsån 

söder om Liseberg och kommer i samband med det att ta bort Nellickevägen på östra 

sidan ån. 

Mölndalsåns fiskeråd 

Torbjörn informerar om att: 

• FVO kommer att svara på Härrydas ÖP. 



MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

5 

• Finns en allmän oro kring försurningssituationen inom avrinningsområdet och vill hålla 

sig uppdaterade kring läget för försurning och kalkningsåtgärder.  

• Är upprörda över hur driften av Bugärde kraftverk sköts. Ena stunden går ån torr för 

att helt plötsligt komma en störtflod. 

Länsstyrelsen 

Ragnar informerar om att: 

• Länsstyrelserna kommer att få 20% mindre pengar till miljöövervakning och även 

mindre för tillsyn. 

• Har mycket arbete med VISS 2.0, sk vara klart under 2024. 

Naturskyddsföreningen (Michael) 

• Inget nytt. 

LRF (Lilian) 

• Inget nytt. 

Mölndal 

Ann informerar om att: 

• Vattenskyddsområdet för Rådasjön och Norra Långevattnet är beslutat av 

länsstyrelsen den 20 dec. 

• ÖP är på väg för beslut under våren efter hantering av inkomna synpunkter. 

• Gbg och Mölndal har gemensamt tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Stora ån och 

Balltorpsbäcken med hjälp av konsult. Ärendehandläggning pågår. 

• Mölndal har fått bidrag för att undersöka markföroreningar vid Grevedämmet. 

• Arbetet med en åtgärdsplan för vattenförvaltning pågår. Visar på vad kommunen 

behöver göra för att uppfylla administrativa åtgärder samt utveckla vattenförvaltning 

och genomföra åtgärder för att nå MKN. 

• För arbetet vid Stensjö dämme pågår intrimning och justering av reglering och 

styrning. Fiskvägen är i drift. Återställning invid ån senare i vår. 

• Vid Forsåker pågår betongarbeten och schakt för intaget samt betongarbeten vid 

Vattenplatsen/Diagonalbron. En gjutning på fredag kräver minflöde då den är nära 

vattnet i övrigt rinner ån utan påverkan genom området. Till sommaren kommer 

erosionsskydd anläggas vid Diagonalbron, detta kan påverka ån men målsättningen är 

att utföra det vid lågflöde. Vattnet leds troligtvis över till bypass-systemet kring 

årskiftet. Ålledare installeras vid alla sättluckor i rännan. De tas i drift när rännan är 

klar troligen 2025. 

• Har arbetat med att förtydliga uppdraget att vara Mölndals representant i 

vattenvårdsförbund och vattenråd. Vi har i samband med detta haft en första intern 

träff och gått igenom vad organisationerna gör och varför, vad vattenförvaltning 

innebär, vilka som är representanter från stadens politiker och tjänstepersoner i de 

olika organisationerna. 

 

 

 



MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

6 

Mölndals kvarnby 

Leif-Henrik informerar om att: 

• Genomfördes ett provfiske i Ö Nedsjön i augusti där man hittade tre rödingar. Dessa 

har sparats för att kunna göra DNA-analys. När rapporten kommer kan den läggas på 

vattenrådets hemsida. 

• Hydrologisk regim utreds. 

• Har installerat reservström för luckorna vid V nedsjöns dämme. 

• Har satts ut 5000 gösar i Rådasjön och Stensjön. 

• Det är nu Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg som styr regleringen (tidigare park- och 

natur).  

Bollebygd 

Matilda informerar om att: 

• Vattentjänstplanen uppdateras. 

13. Yttranden 

Samråd förslag till ny översiktsplan för Härryda kommun  

(Samrådstid 2023-01-16-2023-03-17, handlingar utskickade till vattenrådet 

via mail 2023-01-16) 

Ärendet tas upp på nästa möte med vattenrådet som bör hållas innan den 17 mars. 

Synpunkter som man vill ha med i yttrandet skickas till Monica senast den 3 mars så 

sammanställer hon dem inför mötet. 

14. Rapportering från vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

o Skyltprojekt (Michael Nilsson (SNF), Ulrika Ljungman Emma Nevander (Härryda), 

Michael Slätt (Mölndals), Josefine Evertsson (Göteborg) Axel Lindqvist (Lerum), 

Matilda Lindström, Bollebygd) & Monica Dahlberg (GR)).  

Har ändrat till A2 skyltar på flera platser för att öka läsbarheten. 

Skyltplatser i Göteborg och Mölndal bör ses över, de i Härryda i stor sett klara. 

Bra att vi fått med representanter även från Bollebygd och lerum då några skyltar 

är tänkta att sitta där. 

Skyltgruppen träffas nästa gång den 21 februari. 

15. Övriga planerade aktiviteter/projekt för vattenrådet inkl. idébank för 

framtiden. 

Punkten skjuts fram till nästa möte p g a tidsbrist. 

16. Hemsidan www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad (Stående punkt) 

Monica uppmanar att komma in med synpunkter och förslag till ny information att lägga 

upp på hemsidan, går bra att göra även mellan mötena om man kommer på något. 

 

 

file://///grfs01.gr.to/avd/Miljösam/10_Vattenråd/Vattenråd%20Mölndalsån/Ant%20Mölndalsåns%20VR/www.vattenradivast.se/molndalsans-vattenrad
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17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

18. Nästa möte 

Nästa möte blir den 10 mars 2023 kl. 09:00-12:00 på GR. 

 

 

/Monica Dahlberg, sekr. 


