
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 3 maj 2019 på Göteborgsregionen (GR) 
 

Närvarande:  Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.) 

Anders Enelund (M), Mölndals stad (v. ordf.) 

Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun 

Bengt Johansson (M), Härryda kommun 

Erik Lagerström (L), Härryda kommun 

Linda Harald, Härryda kommun 

Gun Kristiansson (S), Mölndals stad 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Matilda Åkervall, Sportfiskarna 

Lilian Samuelsson, LRF 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG) 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr 

1. Förra mötets anteckningar 

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Justering av 5§ i vattenrådets arbetsordning 

Förslaget till justering av 5§ i arbetsordningen var utskickat med kallelsen och godkändes 

av vattenrådet. 

4. Val av ordförande och vice ordförande för Mölndalsåns vattenråd 

Valberedning (Bengt Johansson och Torbjörn Löfgren) presenterade sitt förslag.  

Stig Samuelsson, Södra skogsägarna, valdes till ordförande och Anders Enelund (M), 

Mölndals stad valdes till vice ordförande. Båda valdes på två år med möjlighet till omval i 

ytterligare två år. 

5. Meddelanden 

• Information och presentationer från Vattenrådens dag den 15 mars finns på 

Vattenmyndighetens hemsida. Där finns också en film 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vattendistrikt-sverige/vasterhavet/vattenrad-vasterhavet/vattenradens-dag/Sidor/Vattenr%c3%a5dens-dag-2019.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=tFR5b8x2LW0&feature=youtu.be
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• Den 4-5 juni hålls Havs- och vattenforum i Göteborg. Fokus i år är Anpassning 

till klimatförändringar. 

• Monica informerade om att årsrapporten för Göta älvs vattenvårdsförbund nu 

finns publicerad på hemsidan. Där finns bl a analysresultat från deras 

provtagningar i Mölndalsån. 

• Den 16 september (förmiddag) anordnas i samarbete med Länsstyrelsen en 

utbildning om Vattendirektivet och VISS. Inbjudan skall ha gått ut till alla via 

Outlook och det är bra om man anger där om man kan komma eller ej. Går inte 

det är det bara att maila till Monica. Monica Återkommer med ett mer detaljerat 

program inom kort. 

Då vi kommer att vara i stora hörsalen på Länsstyrelsen i Göteborg och det 

finns gott om plats går det bra att även bjuda in kollegor som kan ha nytta av 

kompetenshöjning inom området. 

• Ragnar informerade om att Vattenmyndighetens beredningssekretariat på 

Länsstyrelsen arbetar för fullt med statusklassningen av alla vattenförekomster. 

De skulle varit klara den 15 maj men hade inte hunnit klart då.  

 

Riskklassningen för ekologisk status ska vara klar 16 augusti.  

 

Samråd blir nov 2020-apr 2021. 

 

Man kan se en förbättring gällande övergödning i Skaraborg men tyvärr inte på 

Dalboslätten. Kanske har åtgärder där gjorts senare så man inte kan se 

effekterna ännu. 

• Ragnar informerade också om att det 26/4 kom en dom gällande Forsåker  

(M 4861-16). Domen ger sökanden MölnDala AB och Mölndals stad tillstånd att 

bl a bygga om övre och nedre damm, utföra flytt och ombyggnad av befintlig 

betongåränna, anlägga ny bro över Mölndalsån, anlägga två underjordiska rör 

(bypassrör) parallellt med årännan samt utföra ombyggnad av befintliga 

erosionsskydd. 

 

Då dessa åtgärder kan innebära att aktuell vattenförekomst inte kan uppnå god 

status diskuterar Länsstyrelsen om de ska överklaga domen.  

6. Dagens art (Michael Nilsson) 

Punkten skjuts upp till nästa möte då Michael inte haft möjlighet att förbereda en 

presentation. 

7. 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) 

• Bengt informerade om att Härryda kommun investerar 500 miljoner i ett nytt 

vattenverk vid Ö Nedsjön. Avloppsreningsverket i Rävlanda läggs ner och 

Bollebygd kommer att gå med i Gryaab. Wallenstam bygger vid Massetjärn. 

 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum.html
http://www.gotaalvvvf.org/rapporter.html
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Påpekades vikten av att kunna omhänderta avloppsvatten vid bräddning så att 

det inte når vattendrag och sjöar. Skyddsdammar borde anläggas.  

Vad kan vattenrådet göra för att för kommunen påtala vikten av detta? Ska vi 

ta fram en skrivelse till kommunen eller hantera frågan i kommande samråd? 

Viktigt också att Mölndal och Göteborg trycker på att åtgärder görs som skyddar 

vattentäkten Rådasjön.  

 

En annan viktig fråga är att få bort dagvatten från avloppsvattnet för att minska 

mängderna genom att separera systemen. Linda framhöll att Härryda arbetar 

med frågan. Bengt tar med sig synpunkterna till Härryda kommun. 

• Torbjörn informerade om att arbete pågår för en fri fiskväg vid Hindås. Det finns 

ett förslag framme som det ska tas ställning till. Förordas att detta görs när 

man ändå bygger vattenverket i Hindås 

 

Arbetet för att få en fri fiskväg vid Mölnlycke fabriker har gått i stå då 

Wallenstam anser det för dyrt.  

• Linda informerade om att Skanska vill anlägga en deponi vid bergtäkten vid 

Ryamotet. De vill lägga inerta massor där men det medför ändå en risk om det 

läggs t ex leror med högt saltinnehåll som kan läcka ut i omgivande vatten. 

Kommunen (Miljö och hälsa) har påtalat för Länsstyrelsen att vattenrådet bör få 

detta ärende på remiss. Länsstyrelsen fattar beslut som kommunen kan 

överklaga om de vill. Ragnar tar reda på vem på Lst som har ärendet. 

• Inger informerade om att Ryaverket inte längre vill ta emot vattenverksslam. 

Kretslopp och vatten utreder frågan. Kan komma fråga till kommunerna om 

hantering av slam i samband med utredningen. 

8. Water Co Governance – delprojekt/aktiviteter 

Peter informerade om projektmötet för Water CoG i Göteborg 9-11 april där det bl a 

ingick ett studiebesök den 9 april. Leif Lithander höll I en vattendragsvandring från 

Gunnebo till Ståloppet. Stefan Gustafsson, politiker från Mölndal, var med och 

informerade om Kvarnbyn och Forsåker. 

 

Peter arbetar med att sammanställa verktyg för vattenråden att arbeta med. 

 

Det kommer att anordnas ett möte för alla piloter den 11 november kl 11:45-16:30 på 

Scandic Crown I Göteborg. Inbjudan har gått ut. 

- Diskussion om det som kom fram vid utvärderingen vid förra mötet 

o Peter har till mötet kortfattat sammanställt resultatet av utvärderingen. 

Utvärdering kommer att göras med alla piloter. 

o Viktigt att det framgår att det vi gjort under projektet är vattenrådets eget 

arbete. Alla frågor är viktiga även de som inte fick höga poäng vid workshop 

i inledningen av projektet (3/3 2017). 

o Hinder och problem – vilka är det? 

- Tid 

- Ekonomi, ska vi ha medlemsavgift som flera andra vattenråd? 

- Konkurrens Water CoG-/Vattenrådsarbete 
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- Mandat, inte tydligt vad som är vattenrådets roll? 

- Ju mer aktiva vi är desto fler ärenden kommer att landa hos vattenrådet.  

  Expansiv region. Vad gör vi om alla ärenden kommer till vattenrådet, har vi  

  resurser för det? 

o Viktigt att det finns resurs för helheten då utrymme för samverkan är viktig. 

Man ska kunna få stöd och hjälp från vattenrådet i sitt arbete. 

o Water CoG är inte ett projekt utan en process som fortsätter. 

 

o Tänka på att använda indikatorerna 

o Förslag att vid första mötet varje år sammanfatta året innan. 

Sammanfattning av vad vi gjort det gångna året görs till Vattenmyndigheten 

i april varje år. 

o Viktigt att vi tydliggör vilka frågor som är viktigast för vattenrådet och hur vi 

ska hantera olika ärenden 

- Rapportering från arbetsgrupper för delprojekt 

o Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda) 

Arbetar med presentationen. Delar in i olika delsträckor då de skiljer sig åt 

(Mölndal-Göteborg, Landvetter-Mölnlycke och uppströms landsbygd) 

Borde bli av hösten 2019 

o Möten med tjänstepersoner i kommunerna (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & 

Niklas/Matilda) 

Samma som ovan 

o Skyltprojekt (Emma, Elisabet & Michael) 

Pengar finns kvar inom Water CoG men finns regler för hur de kan betalas 

ut. Vattenmyndigheten tittar på det. Behöver besked så vi vet om vi ska gå 

vidare. 

Borde kunna inkludera arvode till Michael.  

Michael och Emma har träffats.  

Förslag på 20-30 skyltar  

o Mobil skärmutställning (Emma, Elisabet & Michael) 

Hänger ihop med skyltprojektet. 

o Vatten i skolan/Skolbäck. Hans Lindqwist som är ungdomsansvarig på 

Sportfiskarna kan tänka sig att hålla i detta. De ser över vilka skolor som 

kan vara lämpliga och inventerar lämpliga vattenmiljöer att besöka. Kan 

finnas pengar att söka för nedlagd tid från de överblivna medlen från Water 

CoG. Behöver besked från Vattenmyndigheten. 

Viktigt att vi får besked om finansiering och att samtliga grupper bokar in 

mötestider så att man kommer framåt i projekten. 

Handling

Reflektion

Vision

Lärande 
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- Andra uppdrag 

o Utbildning för vattenrådet (även de för Göta älvs, Säveåns och 

Bohuskustens) om Vattendirektivet (Monica / Ragnar).  

Blir av den 16 september, inbjudan har gått ut. 

o Vattendragsvandring längs Nolån i Bollebygd (Peter & Isabell) 

Finns inte längre möjlighet att söka LONA-pengar. Tittar på hur detta ska 

kunna genomföras. 

o Anordnas en vattendragsvandring längs ån i Göteborg under 

Västerhavsveckan. Vattenrådet har fått bidrag på 10 000 kr från VGR. Det 

blir Matilda från Sportfiskarna, Michael från SNF och Emil Nilsson från Park 

och natur i Göteborg som håller i den. 

o Leif-Henrik föreslog att vattenrådet vid något tillfälle under året besöker de 

dämmen som finns inom ARO. 

 

Bestämdes att vattenrådet har en intern vattendragsvandring i Hindås i 

samband med första mötet efter sommaren.  

9. Ny hemsida för vattenrådet då www.vattenorganisationer.se upphör vid 

årsskiftet 

På Vattenrådens dag informerade Vattenmyndigheten om att de under 2018 startade 

arbetet med ny webb för vattenorganisationerna. Detta arbete har nu avbrutits då 

dagens lösning inte uppfyller lagkraven i GDPR (dataskyddsförordningen).  

 

Den befintliga webbplatsen www.vattenorganisationer.se kommer att finnas kvar till 31 

december 2019 och Vattenmyndigheterna kommer därefter inte längre att tillhandahålla 

denna tjänst för landets vattenorganisationer. Fram till dess att webbplatsen upphör 

kvarstår support som vanligt för de organisationer som idag har en hemsida där. 

Vattenråden uppmanas istället att skaffa egna hemsidor som Vattenmyndigheten kan 

länka till.  

 

Monica har frågat Vattenmyndigheten om vattenråden kan söka särskilda medel för detta 

då det medför en merkostnad man inte räknat med. Hon har dock inte fått svar ang 

detta ännu. Kan vi inte få extra bidrag från vattenmyndigheten behöver vi diskutera hur 

detta skall lösas på annat sätt. 

 

Monica undersöker möjligheten att med hjälp av IT på GR ta fram nya sidor för de tre 

vattenråd hon administrerar. Tanken är att få ner kostnaden för vattenråden. Planen nu 

är att skapa en gemensam domän för vattenråden www.vattenradivast.se och under 

denna ha underdomäner för de olika vattenråden på GR. Att köpa en ny domän kostar 

bara 150 kr/år men det kommer att innebära en viss kostnad för GR-IT att bygga huset 

till hemsidorna och sedan för Monica eller annan resurs på GR att lägga in allt material 

från de gamla till de nya sidorna. Monica återkommer när hon vet kostnad för arbetet 

med det.  

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp.  

 

www.vattenradivast.se


MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

 6 

11. Nästa möte 

Nästa möte för vattenrådet hålls på Kulturhuset i Hindås (Hindås station) den 22 augusti 

kl. 13:00. Det blir först ett möte och sedan vattendragsvandring. Det blir info om nya 

vattenverket, dämmet vid V Nedsjön, Ny fiskväg och naturvärden.  

Även Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt är inbjudna  

 

 

/Monica Dahlberg, sekr. 


