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Yttrande från Mölndalsåns vattenråd angående 

överföringsledningar för vatten och avlopp, deletapp 

1:8 och 1:9, samt revidering av deletapp 1:6 och 1:7 

Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) verkar för att vattnet inom Mölndalsåns 

avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status enligt  

EU:s ramdirektiv för vatten. Vattenrådet vill därför framföra nedanstående synpunkter 

gällande rubricerat ärande.  

 

Mölndalsåns betydelse och värden 

Mölndalsån med dess avrinningsområde är av stor betydelse genom sitt läge och funktion 

i Göteborgsregionen. Avrinningsområdet och ån börjar i Bollebygds kommun, fortsätter 

genom Härryda och vidare till Mölndal och Göteborg där ån mynnar ut i Säveån och Göta 

älv. De ekologiska och friluftsmässiga värdena är mycket stora och ån passerar ett flertal 

mycket värdefulla naturområden som Risbohult Natura 2000-område och Naturreservat, 

Rådasjöns naturreservat och Gunnebo kulturreservat. En stor del av avrinningsområdet 

ligger dessutom inom Härskogens riksintresse och Delsjöns friluftsområde. Dessutom är 

ån råvattentäkt då Rådasjön är vattentäkt för Mölndal och reservråvattentäkt för 

Göteborg samt att Västra Nedsjön blir råvattentäkt för Härryda kommun.  

 

De ekologiska värdena är främst knutna till orörda åsträckor med varierad hydromorfologi, 

våtmarker, skogs- och vegetationsklädda sväm- och strandmiljöer, strandängar och 

sjömiljöer. Detta är en mångfald av miljöer som också ger förutsättningar för en rik 

mångfald av arter. Flera av arterna som förekommer inom området är dessutom särskilt 

skyddsvärda och är beroende av vattenmiljöernas kvalitet och närområdets ekologi och 

hydromorfologi. 

 

Planerade åtgärder 

Denna ansökan avser dispens från strandskyddet och en anmälan om samråd (12:6) för 

nedläggande av överföringsledningar och tillhörande anordningar för vatten och avlopp 

mellan Landvetter och Hindås i Härryda kommun i eller nära Naturreservatet och natura 

2000-området Risbohult och Mölndalsån. 
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Miljökonsekvenser 

Mölndalsåns vattenråd vill trycka på vikten av att Härryda kommun minimerar riskerna 

för miljöpåverkan från de planerade åtgärderna vilka kan hota Mölndalsåns och 

Naturreservatet/Natura 2000-området Risbohults höga naturvärden och de mycket 

skyddsvärda och känsliga arter som finns inom området.  

T ex finns det flodpärlmussla vid Risbohult, vilken är rödlistad i Sverige som Starkt hotad 

och som Akut hotad internationellt. Arten finns endast noterad på tre lokaler i Härryda 

kommun. Flodpärlmusslan är även listad i EU:s art och habitatdirektiv. Flodpärlmusslan 

är för sin reproduktion beroende av en frisk och livskraftig öringstam och därmed även 

en bra livs- och reproduktionsmiljö för öring. För att förbättra öringens lek- och 

uppväxtområden utförs regelbundet åtgärder på sträckan dammen vid V. Nedsjön till 

dammen vid Rya. 

 

De miljökonsekvenser som genom de planerade åtgärder kan befaras uppkomma kan 

härledas till dels direkt påverkan från fysiska ingrepp som grävningar, avverkningar, 

körningar, utfyllnader m.m. och dels spridning av grumlande partiklar, miljögifter och 

näringsämnen till vattendrag och vattenmiljöer. Genom etablering av pumpstationer för 

avloppsvatten finns även uppenbara risker för utsläpp av orenat avloppsvatten till 

Mölndalsån. 

 

Utsläpp av orenat avloppsvatten är förbjudet. Förbudet gäller även orenat avloppsvatten 

som släpps ut i samband med bräddningar vid reningsverk eller pumpstationer. Då 

utsläpp av orenat avloppsvatten i samband med bräddningar står i strid med ett flertal 

lagstiftningar, förskrifter och EU-direktiv anser Mölndals vattenråd att åtgärder måste 

vidtas för att undvika att detta sker. 

 

Åtgärder 

Vattenrådet ser positivt på de skyddsåtgärder Härryda vidtar (enligt denna 

ansökan/anmälan) för att minska negativ påverkan på vatten-/naturmiljön inom det 

aktuelle området. 

 

Att pumpstation P8 förses med bufferttank och vattenavledning för att minska risken för 

utsläpp i ån är bra. När det gäller utsläpp av orenat avloppsvatten till vattendrag från 

bräddningar från pumpstationer bör detta kunna hindras genom att lägen för samtliga 

pumpstationer väljs som innebär att det finns plats för ytor som kan fånga upp den första 

utsläppsmängden som kommer efter ett driftstopp. Pumpstationerna bör också förses med 

redundans på pumpar och reservkraft som automatiskt slår till vid strömavbrott. 

 

Tabellerna i avsnittet 10 är överskådliga och kan fungera som en del av anvisningen till 

entreprenören. Det är viktigt att entreprenören löpande under arbetets gång kontrollerar 

att skyddsåtgärderna fungerar samt att åtgärder omedelbart vidtas om så inte är fallet. 

Det är likväl viktigt att kommunen löpande under arbetets gång kontrollerar att 

entreprenören "sköter sig och inte genar i kurvorna". 

 

Det är viktigt att skyddsåtgärder vidtas i förebyggande syfte så att vattendrag och 

naturmiljö inom och nedströms platser där grävningar och utpumpning av förorenat vatten 

sker inte påverkas negativt. Grävmaskiner och fordon med extra skydd som hindrar 

läckage från tankar bör användas.  
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Vattenrådets roll 

Avslutningsvis framhålls att Mölndalsåns vattenråd önskar bli delaktiga, helst i ett tidigt 

skede, i diskussioner om de planer och åtgärder som berör Mölndalsåns avrinningsområde. 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Stig Samuelsson  

Ordf.       / Monica Dahlberg  

         sekr. 
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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) Per Sundström 

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

 Inger Kjellberg,  

Kretslopp & vatten 

Lena Blom,  

Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Robert Blomberg (C)  Erik Larsson (S)  

 Åsa Bergsten  Gunilla Rådman 

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.   

 

 


