
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 13 januari 2021 via Teams 
 

Närvarande:  Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.) 

Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun 

Bengt Johansson (M), Härryda kommun 

Erik Lagerström (L), Härryda kommun 

Linda Harald, Härryda kommun 

Gun Kristiansson (S), Mölndals stad 

Elisabet Rex, Mölndals stad 

Ann Rane, Mölndals stad 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Lilian Samuelsson, LRF 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG) 

Ragnar Lagergren, Kontaktperson Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr 

Rebecka Olsén, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Presentation Samråd) 

Agneta Christensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Presentation Samråd) 

Noomi Asker, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Presentation Samråd) 

1. Förra mötets anteckningar 

Bengt lyfte frågan kring vattenkraft vid Forsåker och hur vattenrådet ställer sig i den 

frågan. Finns många mindre vattenkraftverk som bidrar till landets elförsörjning 

Vattenkraften kommer att prövas i den Nationella planen (NAP). Vattenrådets syfte är att 

verka för en god vattenstatus inom Mölndalsåns ARO och vandringshinder motverkar 

detta. Vattenrådet yttrade sig i frågan om vattenkraftverk i Forsåker senast i februari 

2020, Monica skickar ut yttrandet till vattenrådet. 

Anteckningarna godkändes och läggs till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
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3. Meddelanden 

• Monica informerade om att hon just nu har hög arbetsbelastning då hennes två 

närmaste kollegor inom vattenvårdsfrågor på GR inte finns på plats. Robert Gladh 

som varit åtgärdssamordnare inom Säveåns ARO har slutat och Maria Axbrink 

som arbetar med Göta älvs och Bohuskustens vattenvårdsförbund tillsammans 

med Monica är sjukskriven tillsvidare. 

• Förslaget till vattenskyddsområde för Rådasjön och Norra Långvattnet har varit 

ute på myndighetssamråd. Efter ev justeringar av förslaget går det ut på samråd 

till övriga intressenter och vattenrådet kommer då lämnas möjlighet att yttra sig. 

• Noomi Asker är ny miljögiftsexpert på Länsstyrelsen, hon deltar på dagens möte 

för att lyssna. 

4. Presentation av projektet VÅGOR – Monica Dahlberg, Göteborgsregionen (GR) 

Monica presenterade istället för Maria Axbrink projektet VÅGOR som drivits under 2020 i 

samarbete mellan GR, 8+fjordar, Sportfiskarna och Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Torbjörn frågade sig varför det är så svårt att komma framåt i vattenvårdsarbetet då 

viljan och kunskapen finns?  

Niklas svarade att en orsak kan vara att t ex vattenråd och kommuner många gånger 

saknar rådighet över marken där en åtgärd skulle göra nytta. Då är dialog och 

information viktig för att komma framåt, vilket kan ta tid. 

Stig lyfte att en annan orsak till svårigheten kan vara rörligheten på arbetsmarknaden 

vilket medför att man måste börja om med nya personer som ska sätta sig in i de olika 

ärendena innan man kan arbeta för åtgärder. Vattenfrågorna har haft låg prioritet men 

det känns som att de lyfts upp på agendan på senare tid. Viktigt att arbeta gemensamt 

regionalt med frågorna för att komma framåt. Vattenråden har en viktig roll där. 

Presentationen bifogas anteckningarna. 

5. Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter 

om vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör 

Mölndalsåns ARO (Stående punkt) 

Ann nämnde att det går bra att kontakta henne om man undrar något kring ärenden i 

Mölndals kommun kopplat till Mölndalsån. 

Ingen annan på mötet hade något särskilt de ville ta upp. 

6. Information om Vattenmyndighetens samråd – Länsstyrelsen Västra Götaland 

Ragnar, Agneta och Rebecka från Länsstyrelsen informerade om det pågående samrådet. 

Sassi undrade vad som händer om normen överskrids/inte nås? Har inte sett att det 

medför några krav/sanktioner! 

Ragnar svarade att MKN gör att ärenden prövss strängt och att kraven ställs vid 

prövningen. 

Ingen förtydligar att det som exempel ställs höga krav för rening i avloppsreningsverk 

För att hitta rätt information om resp vattenförekomst i VISS behöver man ändra till 

”Förvaltningscykel 3” som är den aktuella. 
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Sträckan från Stensjön till utloppet i Göta älv har fått ”Mindre strängt krav” genom att 

MKN satts till ”Måttlig ekologisk status” då man anser att det inte är fysiskt möjligt att 

uppnå god status då ”Tätortsbebyggelse i direkt närhet till vattenförekomsten orsakar 

sämre än god ekologisk status på grund av fysisk påverkan”. 

Fattighusån i Göteborg klassas som Konstgjort vattendrag då det är en konstgjord kanal 

och där ställs krav på ”God ekologisk potential” på samma sätt som för KMV (kraftigt 

modifierade vatten) 

Visades att det finns risk för höga halter av kadmium i Ö Nedsjön (sediment). Bengt 

oroad då man planerar nytt vattenverk i V Nedsjön och sjöarna hänger ihop. Risken 

borde vara mycket liten då det kadmium man funnit fanns i sjöns sediment. 

Inger undrade hur Länsstyrelsen ser på en MKN kopplad till mikrobiologi för de 

vattenförekomster som fungerar som råvattentäkt för produktion av dricksvatten? Har 

varit uppe även i de tidigare förvaltningscyklerna utan att få gehör varken från HaV eller 

Vattendelegationerna. Viktigt fråga för kommunerna! Ragnar tar med sig frågan till 

Länsstyrelsen. 

Enkät för att svara på samrådet finns på Vattenmyndighetens hemsida. Vill man lämna 

synpunkter på enskilda vattenförekomster görs detta direkt i VISS.  

Presentationen bifogas anteckningarna. 

7. Vattenmyndighetens samråd – hantering och tidplan för vattenrådet.  

Svar ska vara Vattenmyndigheten (VM) tillhanda via en web-enkät senast den 30 april. 

För att underlätta detta har VM tagit fram ett Word-dokument där samtliga frågor i  

web-enkäten finns med. Beslutades att resp vattenrådsrepresentant som vill lyfta in 

synpunkter i vattenrådets yttrande fyller i översänt Word-dokument och e-postar detta 

till Monica senast den 26 februari. Monica sammanställer sedan dessa synpunkter i ett 

samlat dokument som gås igenom på vattenrådets kommande möte. Då beslutas vilka 

synpunkter som ska gå in som vattenrådets gemensamma och vilka som ev läggs in som 

en organisations enskilda synpunkt 

Monica lägger in enkätfrågorna i Word-dokumentet som en handling till nästa möte. 

8. Rapportering vattenrådets pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

o Skyltprojekt (Michael, Emma, Elisabet, Josefine (Göteborg) & Monica).  

Michael var inte närvarande på mötet varför ingen information lämnades. 

o Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas).  

Svårt få till möten nu p g a Corona. Var och en av de som är ansvariga för att 

boka in möten får bevaka när det åter kan bli aktuellt. 

Presentationen ska justeras något så att det finns med info om Skyltprojektet. 

Monica ber att få presentationen av Michael när detta är klart. 

Dessa har ansvar för att boka in möten med kommunernas politiker under 2020: 

Härryda – Emma Nevander 

Lerum – Gunilla Rådman 

Mölndal – Anders Enelund 

Bollebygd – Sassi Wemmer 

https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?q=m%c3%b6lndals%c3%a5n&cat=Water&st=20&ViewType=0&sortBy=0
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Kan vara svårt att få tillträde i KS eller KF i Göteborg, bra om Emma Dolderer 

kan lyfta frågan där.  

o Möten med tjänstepersoner (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda).  

Samma som ovan men med mer fokus på att MKN inte får överskridas och vad 

som kan riskera att det sker. 

Avvaktar med att boka in träffas med kommunernas tjänstepersoner tills efter vi 

har träffat politikerna. 

9. Övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 inkl. idébank för framtiden. 

• Planerade 

- Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en 

lokal för möte i närheten. 

- Besök vid Stensjö dämme våren 2021, kan kanske kombineras med besöket 

vid Forsåker och vattenrådsmöte på Mölndals museum. 

- Vandring längs Mölndalsån nära GR våren 2021, kan om möjligt (Corona) 

kombineras med möte på GR 

- Projekt vid Gårda. 

Michael fick i uppdrag vid mötet i oktober att ta fram LOVA-ansökan (1/12), 

hur har det gått? Har inte hört något så troligen gick inte någon ansökan in 

till Lst. 

- Bör utredas varför är det dåliga syreförhållanden i Rådasjön.  

Sker vid limnologisk undersökning som utförs av Göta älvs 

vattenvårdsförbund (GÄVVF) under 2021. Upphandling klar, Medins Havs- 

och vattenkonsulter i Mölnlycke kommer att utföra den undersökningen. 

Vattenrådet får utvärdera resultaten när rapporten kommer i början av 

2022. 

• Framförda önskemål 

- Bottenfauna bör inventeras vid Gårda  

Bottenfaunaundersökning utförs av GÄVVF 2022 med punkt i Mölndalsån 

nedströms Gårda dämme. 

Om intresse och finansiering finns kan vattenrådet bekosta utökade 

provtagningar uppströms denna punkt och i fiskvägen. Får diskuteras vidare 

om vattenrådet är intresserade av detta och hur det i så fall ska finansieras.  

(Kostnad 2017 när undersökning utfördes senast var 10 400 kr/lokal) 

- Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna.  

T ex genom att svara på kommunernas ÖP. Härryda arbetar med ny ÖP) 

• Något projekt vattenrådet vill söka pengar för under 2021? 

- Åtgärda vandringshinder (fr mötet i oktober), söka pengar till en förstudie? 

Niklas på Sportfiskarna tar fram en ansökan om Fiskevårdsmedel (senast 

15/2) för inventering av vandringshinder inom Mölndalsåns ARO 

Viktigt diskutera vidare hur vattenrådet ser på utvecklingen inom avrinningsområdet. 
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Bra om man sprider foldern ”Ta hjälp av ett vattenråd” som tagits fram inom Water CoG. 

Bra om man kan nyttja kommunikationskanalerna hos kommunerna och andra 

organisationer. 

10. Water Co Governance – Uppföljning och tillvaratagande av erfarenheter och 

processer i Water CoG-projekt. 

Peter informerade om att man inom Water CoG-projektet planerar för ett Klimatkafé i 

Göteborg den 7-11 juni (World Ocean Day ligger, den 8 juni). Vattenmyndigheten 

planerar för detta ihop med representanter från Holland. Man vill gärna ha med 

Mölndalsåns vattenråd t ex med en Vattendragsvandring. Vattenrådet är positivt till detta 

och har utsett Michael och Monica att delta i planeringen. 

Gå gärna in och titta på de ”Verktyg för lokal samverkan om vatten” som tagits fram 

inom Interreg-projektet Water Co Governance: 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-

samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-

vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html  

11. Vattenrådets finansiering – Hur går vi vidare? 

Stort intresse finns i vattenrådet att hitta en finansiering (liknande den som finns inom 

Säveåns vattenråd) som kan ge möjlighet att ha en åtgärdssamordnare på deltid och att 

ha säkra medel till medfinansiering för de projekt man ser som viktiga att de kan 

genomföras. Motsvarande diskussion förs i Göta älvs vattenråd. 

Monica har tagit fram ett förslag till finansiering där 350 000 kr (motsvarar 2 kr/inv inom 

ARO) i bidrag från kommunerna fördelas till 50% på andelen av befolkningen och 

resterande 50% på resp kommuns andel av arealen (km2) inom ARO, se nedan. 

 

 

Kommunrepresentanterna (politikerna) tar med sig frågan till sina resp kommuner. 

Monica kontaktar Göteborg och Lerum då de inte var närvarande på mötet. 

Monica har sedan mötet fått kontakt med Emma Dolderer som är Göteborgs politiska 

representant i vattenrådet och hon har lovat att lyfta detta med ordföranden i Göteborgs 

Miljö- och klimatnämnd. 

12. Vattenrådets Arbetsordning, önskemål från styrelsen inom Göta älvs 

vattenvårdsförbund att tydlig göra det ekonomiska ansvaret inom 

vattenrådet 

Ett förslag till justering av § 9 i arbetsordningen var utsänt inför mötet. 

Vattenrådet godkände förslaget.  

Monica justerar Arbetsordningen och bifogar i handlingarna till nästa möte. 

Om Totalt 2kr/inv och 50% av avgiften baseras på inv och 50% på andel av ARO 350 000/2

Kommun Antal inv Avgift inv 50% Avrundat Areal inom ARO km2 % av ARO Avgift ARO 50% Avrundat Summa

Bollebygd 891 892 1 000 45,72 17% 29 599 30 000 31 000

Göteborg 114 162 114 230 114 000 29,19 11% 18 898 19 000 133 000

Härryda 17 801 17 812 18 000 131,82 49% 85 341 85 000 103 000

Lerum 328 328 0 16,13 6% 10 443 10 000 10 000

Mölndal 41 714 41 739 42 000 47,45 18% 30 719 31 000 73 000

Summa 176 850 175 000 175 000 270,31 100% 175000 175000 350000

https://www.vattenmyndigheterna.se/om-vattenmyndigheterna/nyheter-och-press/nyheter/2020-09-25-ta-hjalp-av-ett-vattenrad.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html
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13. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se  

Inga synpunkter eller förslag till ny information att lägga upp på hemsidan. 

- Monica uppmanar att komma in med synpunkter och förslag till ny information att 

lägga upp på hemsidan, går bra att göra även mellan mötena om man kommer på 

något. 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

15. Nästa möte 

Nästa möte blir den 11 mars kl 13:30 via Teams. 

 

 

/Monica Dahlberg, sekr. 

http://www.vattenradivast.se/

