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Mölndalsåns vattenråds yttrande över samråd 
avseende ”Förslag till detaljplan för Mölnlycke 
fabriker” 

Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) har valt att yttra sig över ovanstående samrådshandling.  

Mölndalsåns vattenråd 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 sin åsikt över rubricerad detaljplan.  

Vattendirektivets krav har enligt vattenrådets tolkning av samrådsdokumenten inte 
uppmärksammats alls. Inte heller har det faktum att den nedströms liggande Rådasjön är 
ytvattentäkt beaktats. 

Genomgång och tidigt samråd med länsstyrelsen har genomförts enligt uppgift, men det 
framgår inte om detta innefattar samråd med vattenmyndigheten/länsstyrelsen när det 
gäller Mölndalsån inklusive Massetjärn. 

Det finns inte någon planering av åtgärder för att undanröja vandringshindret i området 
och skapa en fri vandringsväg. 

Naturinventeringen omfattar huvudsakligen naturen på land och i ”luften”. Ingen 
uppmärksamhet ägnas åt bl a fiskbestånd i åsträckorna i området och i Massetjärn som 
är av intresse för bl a ekologisk status och den hänsyn som måste/bör tas vid 
omvandlingen av området och utformningen av nya byggnader/byggnationer såsom hus, 
vägar, bryggor osv. 

Osäkerhet finns om hur dagvattenfrågan ska lösas – en hantering som är väsentlig för att 
säkerställa god vattenstatus i ån inom och nedströms området både under byggtiden och 
därefter. 

Uppenbarligen leder omvandlingen av området till omfattande vattenverksamheter och 
stora, bestående förändringar i området. Det är förvånande att det påstås att detta inte 
leder till några betydande miljökonsekvenser och att det i princip inte behövs någon 
miljökonsekvensbeskrivning. Då det finns en gammal deponi och industrimark vid 
Massetjärn med markföroreningar bör markarbeten intill Massetjärn undvikas. 
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Då den nedströms liggande Rådasjön är ytvattentäkt måste man om markarbeten ändå 
utförs ta stor hänsyn och det är viktigt att man under hela byggtiden har som rutin att 
meddela berörda vattenverk om man till exempel orsakar grumlighet i vattnet, utsläpp av 
drivmedel eller annat. Även i den riskanalys som handlar om farligt gods känns 
ytvattentäkt bortglömd.  

 
 
 
För Mölndalsåns vattenråd 
 
Ove Dröscher  
ordf.       / Monica Dahlberg  
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