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Mölndalsåns vattenråds yttrande över  Samråd enligt  

6 kap Miljöbalken om utökad täkt av berg m.m. på 

fastigheterna Bugärde 1:2, Lillhult 1:2 och Fäxhult 1:2 i 

Härryda kommun 

Mölndalsåns vattenråd har i skrivelse från Skanska daterad 2018-12-07 beretts tillfälle 

att yttra sig över rubricerat samråd. 

 

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 sina synpunkter över rubricerat samråd.  

 

Skanska planerar att ansöka om tillstånd att under en period om 20 år bedriva täkt av 

totalt ca 8 miljoner ton berg och asfalt- och betongproduktion samt återvinning av 

externa massor, samt vid behov även bortledning av grundvatten. 

Återvinningsverksamheten avser asfalt och betong, tegel och jord/schakt samt 

entreprenadberg, samt mottagning av externa massor för efterbehandling. 

 

Mölndalsåns vattenråds synpunkter  

Då det planeras flera olika verksamheter för täkter och deponier i närområdet är det 

viktigt att väga samman alla olika verksamheters påverkan och inte bara titta på varje 

enskild verksamhet separat. 

 

Den planerade verksamheten kommer att påverka Mölndalsån då den har avrinning ned i 

en bäck som rinner ned i ån. Här finns både flodpärlmussla och öring som tillsammans 

med vattenkvaliteten i övrigt kan påverkas negativt. Det är därför viktigt att avrinnande 

vatten renas och att grumling av vattnet i recipienten undviks. För att kunna följa upp 

verksamhetens påverkan är det viktigt att en utökad kontinuerlig provtagning av 

utgående vatten inrättas. 

 

 

 

När det gäller utsläpp till vatten nämns på ett par ställe i samrådsunderlaget att 

avledning av vatten från verksamhetsområdet sker via dike. Det nämns även att dikets 

https://www.vattenorganisationer.se/molndalsan/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=400
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reningsfunktion förbättrats under 2018. Utformning framgår inte. Allmänt kan sägas att 

det är bättre att rena vatten med en större vattenyta och volym än i ett dike. Diken kan 

även riskera att spolas ur vid skyfall. Låg vattenhastighet och långa omsättningstider är 

här till fördel för att rena vattnet. En damm skulle även kunna ge möjlighet hindra 

spridning vid av spill eller ett större utsläpp i samband med tillbud eller olycka. Lösningen 

måste vara genomtänkt och ha kontinuerlig tillsyn och underhåll.  

 

Kommande miljökonsekvensbeskrivning bör innehålla en redovisning av möjligheterna 

att anordna en fördröjning och rening av vattnet som avleds från verksamheteten. Det 

bör också specificeras hur mottagna massor ska lagras, material som kakel och klinker 

kan även innehålla fogmassor och marina leror innehåller salt. Det är av stor vikt att ha 

kontroll på grundvattenpåverkan också. Dessutom bör recipienten beskrivas, alltså vilken 

väg vattnet tar från verksamhetsområdet ner till ån.  

 

Rådasjön, som ligger nedströms området, är huvudvattentäkt för Mölndals stad och ofta 

använd som reservvattentäkt för Göteborgs stad. Vatten från Rådasjön bidrar till att 

försörja mer än en halv miljon människor med dricksvatten. Det gör det extra viktigt att 

de kemikalier, produkter och mottagna massor som kan ge lukt och förorena vattnet, och 

som hanteras inom verksamheten, inte riskerar att påverka vattnet negativt. 

 

 

 

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. 

 

 

 


