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Mölndalsåns vattenråds yttrande över ”Ansökan om 

tillstånd till vattenverksamhet enl. 11 kap Miljöbalken 

för flytt och ombyggnad av betongränna och 

anläggande av bypass-rör m.m. i Forsåker, Mölndals 

Stad (M 4861-16) 

Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) ska enligt föreläggande från MMD daterad 2018-03-15 

lämna ett skriftligt yttrande över aktbilagorna 36, 41 samt 32, 38.  

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 synpunkt över ovanstående handlingar.  

Då vattenrådets ordf. Ove Dröscher och Marcus Claesson, båda Mölndals stad är 

sökanden i målet har de valt att inte delta i framtagandet av detta yttrande.  

Ove Dröscher meddelade dessutom delikatessjäv. 

Vattenrådet anser att Vattenmyndighetens yttrande i aktbilaga 38 och utlåtande i 

aktbilaga 32 överensstämmer väl med vattenrådets tidigare lämnade ståndpunkt. 

Flera av de av vattenrådet föreslagna åtgärderna (nedan) föreslås även av 

Vattenmyndigheten. 

Vattenrådets förslag till åtgärder (från yttrande 2017-08-31): 

• Skapa ett sammanhängande strömvattensbiotop genom att ta bort rännor och 

andra strukturer som hindrar fiskvandring 

• Förbättra lek- och uppväxthabitat för ökad produktion av lax och havsöring 

• Förbättra förutsättningarna för uppvandring av den akut hotade och fridlysta ålen 

till högre liggande vattenområden 

• Skapa en vattennära naturlig miljö med skuggande strandzon men som ändå är 

tillgänglig för sportfiske och friluftsliv 
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Vattenrådet undrar hur eventuella åtgärder som sökanden föreslår kommer att påverka 

hydromorfologiska typer upp- och nedströms åtgärdsområdet. Beroende på dess påverkan 

kan de ha stor eller liten effekt på fisksamhället och andra organismer i vattensystemet. En 

av orsakerna till varför djur och växter försvinner är för att habitaten förstörs/försvinner och 

speciellt i urban miljö.  

Avslutningsvis framhålls att Mölndalsåns vattenråd önskar få kommande planer och andra 

inlagor kopplat till ärendet för kännedom och yttrande.  

Vattenrådet ställer gärna, helst i ett tidigt skede, upp för diskussioner om alla planer som 

berör Mölndalsån. 

För Mölndalsåns vattenråd 

 / Monica Dahlberg  

   sekr. 
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Bilaga 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 
 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Bollebygds kommun Jacob Engelbrektsson Tomas Andersson 

 Vakant  Jenny Forsberg 

Härryda kommun Bengt Johansson, v. ordf. Lennart J. Lundqvist 

 Anders Bruce Emma Nevander  

Mölndals stad Ove Dröscher, ordf.  Elisabet Rex.  

 Marcus Claesson Daniel Nyqvist 

Göteborgs Stad Anna Sibinska Vakant 

 Inger Kjellberg 

Kretslopp & vatten 

Lena Blom 

Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Rutger Fridholm  Douglas Thisell  

 Gunilla Rådman  Åsa Bergsten 

Mölndals Kvarnby Per Palmer  Thomas Ericsson 

Mölndalsåns fiskeråd Kerstin Jönson Jack Olsson  

Sportfiskarna Niklas Wengström  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Maria Gullholm  Anders Olsson  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Göteborgsregionens kommunalförbund / 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr 

 

 

 

 

 


