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Mölndalsåns vattenråds yttrande över Samråd  

om förslag till Rådasjöns och Norra Långevattnets 

Vattenskyddsområde. (TEN 457/16 Översyn VSO) 

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.  

Mölndals stad har arbetat med en översyn av Rådasjöns och Norra Långvattnets vatten-

skyddsområde samt dess föreskrifter. Ett förslag på reviderat vattenskyddsområde och 

föreskrifter finns nu framtaget.  

Syftet med att revidera skyddsområde och skyddsföreskrifter är att säkerställa en god 

råvattenkvalitet i Rådasjön och Norra Långvattnet i ett långsiktigt perspektiv. Ett motiv 

till att inrätta ett skyddsområde är att kommunen får ett verktyg för att aktivt kunna 

minimera riskkällor och att verka för en säkrare dricksvattenförsörjning. 

Mölndalsåns vattenråds synpunkter till samråd om förslag på reviderat 

vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Rådasjön  

Mölndal använder Rådasjön som huvudvattentäkt och Kretslopp och vatten i Göteborg 

använder Rådasjön frekvent som reservvattentäkt för att försörja Göteborg och fyra 

kranskommuner med dricksvatten. Det är därför av stor betydelse att det reviderade 

vattenskyddsområdet blir så verkningsfullt som möjligt.  

Vattenrådet ser mycket positivt på att ett reviderat vattenskyddsområde (VSO) med 

vattenskyddsföreskrifter kommer till stånd för Rådasjön där man tar ett helhetsgrepp för 

hela Rådasjöns tillrinningsområde.  

Det är angeläget att de regler som införs innebär en reell minskning av riskerna för 

förorening. Konsekvenserna av nya regler behöver i förväg utvärderas så att inte 

administrativt betungande rutiner införs utan att de motsvaras av den önskade 
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riskminskningen. För att VSO skall vara verksamt på sikt är det viktigt att insatser som 

information, tillsyn mm bedrivs så att alla inom vattenskyddsområdet blir medvetna om 

de restriktioner som gäller. För att skydda vattentäkten är det också viktigt att 

exploatering i tertiära zonen, som saknar föreskrifter, blir restriktiv. Denna skogliga del 

är mycket viktig p g a sin vattenhållande och vattenrenande förmåga. 

Vattenrådet ser det som mycket viktigt att risk för utsläpp från kommunala VA-anläggningar 

i området, både avseende avloppspumpstationer och ledningar minimeras. Det är också 

viktigt att dagvatten tas om hand lokalt och fördröjs för att jämna ut flödet och möjliggöra 

rening. 

Vattenrådet anser också att deponering av inert avfall ej bör tillåtas inom den primära 

skyddszonen och bör därför inte undantas från förbudet. Inert avfall kan innehålla 

mycket höga koncentrationer av föroreningar, och även om laktester ger resultat som är 

under gränsvärdena utgör avfallet en potentiell risk för förorening av råvattnet på sikt. 

Har massorna väl deponerats är de sedan i praktiken mycket svåra att avlägsna från 

skyddsområdet i framtiden. 

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

skede, i diskussioner om de planer som berör Mölndalsån. 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Ove Dröscher  

Ordf.      / Monica Dahlberg  

      sekr. 
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Bilaga 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 
 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Bollebygds kommun Jacob Engelbrektsson Tomas Andersson 

 Isabell Fischer  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 Leif-Henrik Andersson  Thomas Ericsson 

Mölndalsåns fiskeråd Jack Olsson Torbjörn Löfgren  

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. 

 

 

 

 

 


