Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd
den 13 maj 2020 vid Härsjönäs
Närvarande: Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.)
Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun
Bengt Johansson (M), Härryda kommun
Emma Nevander, Härryda kommun
Linda Harald, Härryda kommun
Ann Rane, Mölndals stad
Emma Dolderer (C), Göteborgs stad
Robert Blomberg (C), Lerums kommun
Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby
Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd
Lilian Samuelsson, LRF
Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG)
Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr
En presentationsrunda genomfördes då Emma Dolderer och Ann Rane är nya
representanter i vattenrådet
1.

Förra mötets anteckningar

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna.
2.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
3.

Meddelanden
•

Ragnar nämnde att Miljösamverkan Sverige tagit fram ett handläggarstöd för
miljöfarlig verksamhet som är kopplat till MKN. Ragnar visar detta vid nästa möte.

4.

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)

Härryda kommun
Emma informerade om att man hittat mindre vattensalamander vid grävning av de nya
dagvattendammarna i Mölnlycke centrum.
Man tar fram en ny naturvårdsplan för kommunen, tar gärna emot input till den från
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vattenrådet. Inventering av amfibier (groddjur) i kommunen pågår.
Gul skunkkalla bekämpas i Hindås
påpekades att det finns flertalet andra invasiva arter inom ARO som bör bekämpas och
viktigt att de inte sprids vidare så som Parkslide och Sjögull.
Kommunen kommer att skicka in en ansökan om att kunna få bidrag för anläggande av
omlöp vid Nedsjö-dämme. Vattenrådet ställer sig bakom en sådan ansökan då en
fungerande fiskväg där är viktig.
Bengt informerade om ny ÖP för Härryda kommun och FÖP för Landvetter Södra.
Byggs mycket och kommunen har som mål att växa med 1,5% men ligger nu på 1%.
DP för Bocköhalvön fortsätter efter beslut i KF. Utbyggnad av kommunalt VA för att få
bort enskilda avlopp. Arbetar intensivt med att åtgärda de 3000 avloppen i kommunen.
Sassi nämnde att Bollebygd börjat arbetet med inventering av enskilda avlopp, började
med att fokusera på enkammarbrunnar, nu tittat man även på övriga typer av avlopp.
Rävlanda RV ska läggas ner ock Bollebygd vill koppla upp sig på Gryaab vilket skulle ge
utrymme för ökad byggnation.
Ang överföringsledningen fr Hindås så har man sökt LONA-bidrag för att anlägga
dammar, men har fått avslag. Vattenrådet uppmanar att söka igen eller bygga dem inom
befintligt projekt, anläggningskostnaden för dammarna borde vara inom marginalen för
felräkningspengar. Ska vattenrådet skriva till kommunen om detta? Vattenrådet kan
stödja ansökan.
Mölndal
Ann informerar om att hon nu arbetar med vattenstrategiska frågor inom kommunen.
Aktuella frågor nu är hävertledning samt Grevedämmet där man börjar arbeten i höst.
Arbetet med VSO för Rådasjön har avstannat. Ska kompletteras och sedan hoppas man
få fart på ärendet igen.
Mölndals Kvarnby
Ny Byålderman är Göran Werner, Teknisk chef i Mölndal
Mölndalsåns fiskeråd
Torbjörn informerade från Webbinariet inom projektet VÅGOR som driva av GR,
Sportfiskarna, 8+fjordar och Länsstyrelsen. Det finns mycket bra kunskap som skulle
kunna komma till nytta i åtgärdsarbetet om det fanns någon i varje kommun som hade
ansvar att samordna och driva vattenfrågorna.
LRF
Inget nytt
Bollebygd
Beslut i kommunen att alla enskilda avlopp ska inventeras och åtgärdas.
Dilemma kring avslutningen till Gryaab då Länsstyrelsen inte tycker Bollebygd ska göra
det pga risk för kapacitetsbrist hos Gryaab
Viktigt få bort ovidkommande vatten till Gryaab då det finns en begränsning i
tunnelsystemet. Dykarledningen i Mölndal ska dubbleras.
Södra
Inget nytt
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5.

Samråd Yttrande Samråd FÖP Landvetter Södra, Landvetter
(sista svarsdag 17/6)

Synpunkter man vill ha med i yttrandet till Monica senast 4 juni för att hon ska hinna
stämma av detta ett varv innan yttrandet skickas in till Härryda.
Trycka på att dagvatten bör omhändertas lokalt.
6.

Water Co Governance – delprojekt/aktiviteter
-

Medverkan i uppföljning och tillvaratagande av erfarenheter och processer i
Water CoG-projektet. Tid bokades i slutet av vattenrådets nästa möte.

-

Peter tipsade om Webbutbildning om ”Lokal samverkan kring vatten” som
Vattenmyndigheterna bjuder in till.
Monica har sedan tidigare skickat ut länk till anmälan.

7.

Rapportering vattenrådets olika pågående project, vad har hänt sedan sist?
o Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda).
Härryda hade bokat in i vår men det skjuts till hösten pga Corona
Tänkt att hålla i KF i Bollebygd i oktober/november
Monica ber att få presentationen av Michael.
Dessa har ansvar för att boka in möten med kommunernas politiker under 2020:
Härryda – Emma Nevander
Lerum – Gunilla Rådman
Mölndal – Anders Enelund
Sassi – Bollebygd
Kan vara svårt att få tillträde i KS eller KF i Göteborg.
o Möten med tjänstepersoner (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda).
Samma som ovan men med mer fokus på att MKN inte får överskridas och vad
som kan riskera att det sker.
Avvaktar med att boka in träffas med kommunernas tjänstepersoner tills efter vi
har träffat politikerna.
o Skyltprojekt & Mobil skärmutställning (Emma, Elisabet & Michael).
Monica ber Michael om PDF:er för de skyltförslag han redan tagit fram
Är nu klart att vi får totalt 98 000 kr i bidrag för skyltprojektet från de överblivna
medlen inom pågående projektperiod för Water Co G.

Bör tas fram en tidsatt handlingsplan för vattenrådet och dess olika projekt.
8.

Diskussion om övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 inkl. idébank
för framtiden.

Monica presenterade de projekt som inkommit hittills (bifogas med anteckningarna), inga
nya sedan förra mötet.
Vattenrådet uppmanas att skicka in ytterliga förslag som kan läggas in i banken som
Monica sammanställer. Vi tar upp detta igen efter sommaren.
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Tidigare framtagna aktiviteter:
-

Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en lokal
för möte i närheten.

-

Vandring längs ån nära GR till våren

-

Besök vid dämmena vid Lilla Härsjön (Har vi haft idag) och Vällsjön.

-

Varför är det dåliga syreförhållanden i Rådasjön, bör utredas. Limnologisk
undersökning utförs av Göta älvs vattenvårdsförbund 2021.

-

Bottenfauna bör inventeras vid Gårda

-

Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna. Hur gör vi det på bästa sätt?

-

Hur kan vattenrådet få en större roll gentemot vattenmyndigheten i arbetet med
åtgärdsprogrammet

Ragnar föreslog att söka LOVA-bidrag för att anställa en åtgärdssamordnare som delas
mellan alla kommunerna i de tre vattenråden inom Göta älvs ARO, inkl Säveån (har
redan en tjänst på 25%) och Mölndalsån. Denna tjänst skulle t ex kunna vara förlagd till
GR. Detta får diskuteras vidare vid kommande möte och kommer inte hinnas med innan
31/8.
9.

Vattenrådets finansiering

Detta diskuteras vidare efter sommaren.
Info från förra mötet
Nu klart att de sex kommunerna inom Säveåns vattenråd bidrar med 2 kr/inv som bor
inom Säveåns ARO. Har diskuterats en liknande lösning för Mölndalsåns ARO för att få
mer medel till någon som kan lägga mer tid på t ex att söka medel till åtgärder.
Monica har räknat på vad det skulle innebära för Mölndalsån i två olika scenarier:
Om helt baserat på inv
Kommun Antal inv 2 kr/inv
Avrundat
Alingsås
51
0
0
Bollebygd
891
1782
2000
Göteborg
114162
228324
228000
Härryda
17801
35602
36000
Lerum
328
656
1000
Mölndal
41714
83428
83000
Partille
1903
0
0
Summa
176850
349792
350000
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Om 50% av avgiften baseras på inv och 50% på andel av ARO 350 000/2
Kommun Antal inv Avgift inv 50% Avrundat Areal inom ARO km2
% av ARO Avgift ARO 50% Avrundat Summa
Alingsås
51
0
0
0
0
0
0
Bollebygd
891
892
1000
45,72
0,17
29599
30000
31000
Göteborg
114162
114230 114000
29,19
0,11
18898
19000 133000
Härryda
17801
17812
18000
131,82
0,49
85341
85000 103000
Lerum
328
328
0
16,13
0,06
10443
10000
10000
Mölndal
41714
41739
42000
47,45
0,18
30719
31000
73000
Partille
1903
0
0
Summa
176850
175000 175000
270,31
1
175000 175000 350000

Göteborg har undersökt betalningsviljan hos medborgarna för rent vatten och den ligger
på ca 50-60 kr/person och månad.
Om man ska gå fram med förslag om detta till kommunerna är det väldigt viktigt att visa
på nyttan för kommunerna med denna typ av lösning.
10. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se
-

Monica uppmanar alla att komma in med synpunkter och förslag till ny
information att lägga upp på hemsidan.

11. Övriga frågor
• Monica lyfte att Göta älvs vattenvårdsförbund avser att utföra en limnologisk
undersökning i Rådasjön och Landvettersjön 2021. Ev kan man behöva hjälp med
provfiske eller spöfiske av gäddor för miljögiftsanalyser (då dessa inte gärna
fastnar i provfiskenäten)
• Påpekades att det ligger många båtar, varav flera i dåligt skick, vid Nedsjödämme
i Hindås. Svårt hitta ägare. De markeras upp och om ingen tar hand om dem tas
de om hand och skrotas.
12. Nästa möte
26 augusti kl 13:00-16:00, Monica har bokat rum på GR för dem som vill komma dit
(max 12 personer för att det ska vara Corona-säkert) övriga får delta via Skype.
I slutet av mötet blir det utvärdering av Water CoG (se frågor i kallelsen).
/Monica Dahlberg, sekr.
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