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Mölndalsåns vattenråds yttrande vid granskning av 

detaljplan för del av Hindås 1:456 m fl VATTENVERK i 

Hindås, Härryda kommun 

Mölndalsåns vattenråd har i skrivelse från Härryda kommun daterad 2018-12-14 beretts 

tillfälle att yttra sig över rubricerad granskning av detaljplan. 

 

Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinnings-område 

uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 

Vattenrådet väljer därför att framföra sin synpunkt över rubricerat samråd.  

 

Härryda kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är föremål för 

granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Planen tas fram  

med utökat förfarande. 

 

Planområdet ligger inom befintligt industriområde i Hindås vid Västra Nedsjön, nordväst 

om Aspen industri. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett vattenverk vilket behövs då 

Västra Nedsjön utgör vattentäkt som ska komplettera kommunens framtida vatten-

försörjning, som en ny primär vattentäkt. Planen syftar även till att justera del av 

Iberovägen och reglera områden med industriverksamhet söder om denna. Syftet med 

planen är också att reglera byggrätt och utbyggnadsmöjligheter för ett nytt kommunalt 

vattenverk. Ny vattendom inom befintligt vattenskyddsområde för Nedsjöarna är ännu 

inte fastställd. 

 

Mölndalsåns vattenråds synpunkter  

Inledningsvis kan konstateras att Mölndalsåns vattenråd ställer sig positiva till Härryda 

kommuns planer på att bygga ett nytt vattenverk vid Västra Nedsjön under förutsättning 

att vattenkvaliteten, levnadsförhållandena för de arter som lever i vattensystemet och 

möjligheten att nyttja Rådasjön som dricksvattentäkt för Mölndal och Göteborg inte 

försämras, både under anläggningstiden och i framtiden. 

 

Vattenrådet ser att det är angeläget att Vattendirektivets krav följs och att dessa krav 

avhandlas i enlighet med Länsstyrelsens yttrande (Daterat 2017-01-25). En beskrivning 

av planförslagets inverkan på vattenförekomstens status och miljökvalitetsnormer (MKN) 

behöver tas fram.  

https://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=400
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Om strandskyddet upphävs inom området, bör ändå en skyddszon på minst 40 meter 

med bibehållen vegetation inkl stora träd lämnas mot Mölndalsån för att säkerställa 

naturvärden längs ån och säkra vattenkvaliteten i vattendraget.  

 

Vattenrådet vill här särskilt uppmärksamma att den föreslagna lokaliseringen ligger vid 

fastigheten för det tidigare avloppsreningsverket samt nära Lantmännen Aspen AB som 

bedriver en verksamhet i Hindås som består av blandning och fyllning av kemiska 

produkter. Detta ställer krav på extra aktsamhet och om marken där vattenverket och 

tillfartsvägar byggs innehåller föroreningar ska dessa saneras.  

 

Den föreslagna dagvattendammen bör byggas för att kunna ta hand om allt dagvatten 

och ha en oljeavskiljare för att kunna fånga upp stötvisa föroreningsbelastningar från 

området. Viktigt att säkerställa att ytavrinningen från hela området sker mot dagvatten-

dammen.  

 

Kemikalietransporter till vattenverket bör ske så långt från ån som möjligt, med fördel 

söder om byggnaden.  

 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Ove Dröscher  

Ordf.        / Monica Dahlberg  

          sekr. 
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Bilaga 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 
 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Bollebygds kommun Göran Eriksson Sassi Wemmer 

 Isabell Fischer  Vakant 

Härryda kommun Bengt Johansson, v. ordf. Erik Lagerström 

 Emma Nevander Linda Harald  

Mölndals stad Ove Dröscher, ordf. (avgående) 

Anders Enelund 

Elisabet Rex  

 Gun Kristiansson Per Sundström 

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 Matilda Åkervall 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Roger Persson  Anders Olsson  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Göteborgsregionen (GR) / 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 

 

 

 

 


