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Samhällsbyggnad        

435 80 MÖLNLYCKE 

 

 

Mölndalsåns vattenråds yttrande över Detaljplan för del 

av Råda 1:1 m. fl., MÖLNLYCKEMOTET i Mölnlycke, 

Härryda kommun 

Mölndalsåns vattenråd (se Bilaga 1) har beretts tillfälle att senast den 29 april 2021 yttra 

sig gällande rubricerad granskningshandling. 

 

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 rubricerad detaljplan.  

 

Mölndalsåns vattenråds synpunkter 

Bra att Härryda kommun har ändrat så att p-platser med platser fler än 25 ska ha 

oljeavskiljare. (Tidigare sagt fler än 50 vilket Mölndals stad och Länsstyrelsen framförde i 

samrådet var för svagt i denna plan). 

 

VA- och dagvattenutredning är uppdaterad framför allt avseende dagvatten vilket är bra. 

Det står tydligt att dagvattenrening behövs för att inte riskera utsläpp till Rådasjön m.m. 

Vattenrådet vill tycka på att det är viktigt att de utredningar och åtgärder som föreslås i 

utredningen sedan också vidtas i plan- och exploateringsarbetet. 

 

Dagvatten från 2 av 3 områden går till dagvattendammar. Status och kapacitet på dessa 

är inte helt klar och föreslås utredas. Avstängningsmöjlighet föreslås (för att kunna 

sanera och ta hand om utsläpp vid olycka eller släckvatten). Vattenrådet anser det viktigt 

att dessa installeras och används. 

 

Ny spillvattenpumpstation föreslås få uttag för inkoppling av reservkraft för att minska 

risk för bräddning. Det är viktigt att det i ett akutskede kan prioriteras ett 

reservkraftsaggregat till denna station. Pumpkapacitet bör finnas för kraftigt varierande 

flöden och med redundans, det kan vara så att fler pumpar är en bättre lösning än 

större, men det valet bör lämnas åt projektering. 
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Spillvatten avses pumpas till nytt borrhål. Det är bra. Då ökar inte belastningen på det 

gamla systemet i Mölnlycke med ökade risker för bräddningar därifrån till Rådasjön. 

Bräddningar från Mölnlyckes spillavloppssystem är ett problem för Rådasjön som 

dricksvattentäkt. 

 

Det är fortsatt oklart var källan till 1.1 dikloretan är. 

 

Föreslaget nytt vattenskyddsområde nämns, men är inte inritat i kartan. Vid fysisk 

planering och etablering av nya verksamheter samt miljötillsyn behöver kommunen ta 

hänsyn till vattentäkten även om inte ett vattenskyddsområde formellt är beslutat. 

(Detta område omfattas dock huvudsakligen även av det befintliga 

vattenskyddsområdet). Kommunens bedömning är att föreslagna restriktioner för 

uppdaterat vattenskyddsområde uppfylls i föreslagen detaljplan.  

 

Göteborg och Mölndal gör sedan många år provtagningar avseende mikrobiologisk 

påverkan på vatten i dagvattenutlopp till Rådasjön. Analys sker av koliforma bakterier 

och av e-coli i syfte att uppmärksamma huvudsakligen spillavloppspåverkan. Utloppen 

från de aktuella dagvattendammarna och de områden som nu huvudsakligen består av 

naturmark har låga halter och därmed låg påverkan av avlopp. Däremot är utloppet i 

viken nedströms Råda portar och Solstens industriområde påverkat. Åtgärder i Härrydas 

befintliga VA-system behöver vidtas för att minska tillförsel av avloppspåverkat vatten till 

Rådasjön. Beroende på utformning av denna plans spillavlopps- och dagvattensystem 

och på vilket sätt det ansluts till befintlig anläggning bör åtgärder vidtas så att inte 

dagvattenkvaliteten ytterligare påverkas av denna exploatering.  

 

 

Slutligen önskar Vattenrådet beredas möjlighet att yttra sig under kommande skeden i 

beslutsprocessen för detta ärende.  

 

 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Stig Samuelsson  

Ordf.        / Monica Dahlberg  

          sekr. 
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Bilaga 1 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Bollebygds kommun Sassi Wemmer (MP) Oscar Sjöö (M) 

 Kajsa Elmdahl  Vakant (Tjp.) 

Härryda kommun Bengt Johansson (M) Erik Lagerström (L) 

 Emma Nevander Linda Harald  

Mölndals stad Anders Enelund (M) v. ordf.  Elisabet Rex  

 Gun Kristiansson (S) Ann Rane 

Göteborgs Stad Emma Dolderer (C) Vakant (Pol.) 

 Inger Kjellberg,  

Kretslopp & vatten 

Lena Blom,  

Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Robert Blomberg (C)  Jon Haraldsson (S)  

 Gunilla Rådman  Vakant (Tjp.) 

Mölndals Kvarnby Leif-Henrik Andersson  Thomas Ericsson 

Mölndalsåns fiskeråd Jack Olsson Torbjörn Löfgren  

Sportfiskarna Niklas Wengström Vakant 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Lilian Samuelsson  Anders Olsson  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson, ordf.  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Göteborgsregionen (GR) / 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 

 

 

 

 

 


