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Mölndalsåns vattenråds yttrande över 

Granskningshandling för Översiktsplan för framtidens 

Mölndal.  

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 väljer därför att framföra sina synpunkter vid 

rubricerat samråd.  

Mölndalsåns vattenråd har beslutat att yttra sig över Förslag till ny översiktsplan för 

Mölndals stad, daterat 3 februari 2022. 

Mölndalsåns Vattenråd väljer främst att framföra ett antal övergripande synpunkter som 

det är viktigt att beakta i översiktsplanen eftersom Mölndalsåns avrinningsområde utgör 

en viktig del av Mölndals stad yta och att Mölndalsån har och kommer att ha stor 

betydelse som naturtillgång ur många aspekter – inte minst ur vattenförsörjningssynpunkt 

i regionen. 

Vattenrådet anser att vattenfrågorna - i vid bemärkelse – i förslaget till översiktsplan inte 

fått den uppmärksamhet som de bör bl a utgående från vattendirektivets krav och de 

miljökvalitetsnormer som finns beslutade av vattenmyndigheten. 

Vatten bör än tydligare hanteras som en viktig mellankommunal fråga avseende planering, 

planläggning och andra ärenden enligt PBL där avrinningsområden delas mellan flera 

kommuner. Vattenrådet bistår gärna i ett tidigt planeringsskede med sin samlade 

kompetens vid planering som påverkar vatten 

Angeläget att arbeta med ett så naturligt flöde som möjligt så att kommunens vatten blir 

en tillgång både för människor och biologisk mångfald. Kommunen bör tydligare lyfta 

vatten som en tillgång i planeringen. 

Kommunen har en skyldighet att arbeta för att MKN för vatten uppnås. Därför viktigt att 

inte ”bygga fast sig” i strukturer som motverkar och försvårar detta.  
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Planen bör betona att vattnet utgör grunden för allt liv och all verksamhet inom 

kommunen. Det är av avgörande betydelse för kommunens invånare, verksamheter och 

funktioner. Planen bör även innehålla en målsättning att man skall ge plats för vattnet, 

dess kretslopp, ekologiska funktioner och vattnets betydelse för biologisk mångfald och 

inlagring av kol. 

Ett förändrat klimat kommer inte bara att medföra mer och häftigare regn utan även 

perioder av varmare väder. Vatten helst med skuggande träd längs kanten påverkar det 

lokala klimatet positivt och ger svalka vilket gör det viktigt att behålla. Park vid vatten är 

en stor tillgång för de boende i Mölndal. 

Vattenrådet vill betona att sötvatten är en viktig resurs som man bör hushålla med både 

för dricksvattenproduktion, biologisk mångfald och rekreation. Man kan t ex ta hand om 

dagvatten och använda för bevattning. Ett annat förslag är att anlägga 

sötvattensreservoarer som fylls med vatten när det finns gott om det så att det senare blir 

möjligt att använda det som t ex råvatten vid torka. 

Att dagvatten i första hand bör omhändertas lokalt och renas nära källan och den naturliga 

vattenbalansen i möjligaste mån ska bibehållas nämns i planen liksom att gröna områden 

är viktiga i vår stadsmiljö då grönstrukturen erbjuder många ekosystemtjänster. Dessa 

ekosystemtjänster kan vara att öka den sociala sammanhållningen och bidra till ökad 

fysisk aktivitet samt bidra till att minska mängden dagvatten i samhället och fungerar som 

dagvattenrenare. Vattenrådet anser dock att vikten av att man skyddar svämplanen 

bredvid vattendrag och sjöar förtydligas då de är viktiga för minskning av negativa 

effekter vid kraftiga regn.  

Några detaljerade synpunkter: 

• Information angående grundvattenmagasin saknas i ÖP-handlingen. 

Grundvattenförekomsterna i kommunen omfattas av krav inom vattenförvaltningen. 

Även om de nu uppfyller god kemisk respektive god kvantitativ status är det viktig 

att förtydliga att statusen inte får försämras enligt EU:s vattendirektiv och 

vattenförvaltningen i Sverige. Grundvattenförekomsterna saknas även i den digitala 

kartan. Skikt över dessa finns på länsstyrelsens webb.  

• Uppgifter om beslutade MKN för vatten i kommunen saknas i den digitala kartan. 

Detta gäller MKN för kemisk och ekologisk status för ytvattenförekomster (sjöar och 

vattendrag) samt MKN för kemisk och kvantitativ status för grundvattenförekomster. 

Samtliga skikt finns att hämta från länsstyrelsens webb.  

• Stycket om Vattenskyddsområden bör kompletteras med att även Finnsjöns 

vattenskyddsområde ligger i kommunen. (Finnsjön är Härryda kommuns vattentäkt). 

• Det saknas information om dokumenterade och potentiellt förorenade markområden 

(enligt länsstyrelsens skikt) i den digitala kartan. 
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Vattenrådets roll 

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

skede, i diskussioner om de planer som berör Mölndalsån. 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Bengt Johansson  

Vice 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) 

 Emelia Holmström  Vakant  

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

 Emma Nevander (tjl.) Linda Harald  

Mölndals stad Anders Enelund (M) v. ordf.  Ann Rane  

 Gun Kristiansson (S) Lisa Lund 

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

 Inger Kjellberg,  

Kretslopp & vatten 

Lena Blom,  

Kretslopp & vatten 

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

 Axel Lindqvist  Malin Ellegård 

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. 

 

 

 
 

 


