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Mölndalsåns vattenråds yttranden gällande ”Ansökan 

om tillstånd för inert deponi i Brattås, Kärrsgärde 1:10 

m.fl.” (Dnr: 551-45604-2019) 

Mölndalsåns vattenråd (se Bilaga 1) har beretts tillfälle att senast den 30 november 2020 

yttra sig gällande rubricerat ärende. 

 

Yttranden har inkommit från: 

• Trafikverkets yttrande (21.1) 

• Länsstyrelsens yttrande (41 och 41.1) 

• Miljö- och bygglovsnämndens yttrande (54.1) 

• Kommunstyrelsens yttrande (55) 

• Sökandes bemötande av inkomna yttranden (64.2 och 64.3) 

 

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.  

 

 

Mölndalsåns vattenråds bemötande  

Vattenrådet är fortsatt starkt kritiskt till etableringen då det i närområdet redan finns och 

kommer att utökas/etableras flertalet deponier och bergtäkter. Hänsyn måste tas till 

redan pågående verksamheter i området och kända eventuella utökningar/tillkommande 

verksamheter som: 

- Skanskas ansökan om utökning av bergtäkt samt tillverkning av asfalt och betong, 

återvinning av schaktmassor, asfalt, betong, jord och stenmassor (Bugärde 1:2, 

Fäxhult 1:2, Lillhult 1:2). 

- Samgrävs nuvarande verksamhet (Fäxhult 1:33) 

- Massoptimerings ansökan om inert deponi (Bjällås 1:1)  

- Kommande ny dragning av järnväg Göteborg-Borås 

- Ev kommande etableringar inom Airport city 

 

Varje del kan inte enbart ses för sig utan måste sättas i det sammanhang och den helhet 

som råder för området, med skydd för alla de värden som vi i tidigare yttranden lyft fram 

finns inom avrinningsområdet.  
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Utgående vatten från sedimentationsdamm för lakvatten föreslås inte få överskrida ett 

antal nivåer, beräknade som årsmedelvärden. Vattenrådet är fortsatt kritiskt till att 

nivåerna för utsläpp sätts som årsmedelvärden då ett stort momentant utsläpp skulle få 

stora negativa konsekvenser även om efterföljande period skulle ha låga utsläppsnivåer, 

det borde därför också sättas villkor med maximala nivåer vid ett enskilt tillfälle. Det är 

viktigt att åtgärder vidtas för att minimera risken att orenat vatten från deponin kommer 

ut i ån, med tillflöden, vid tex kraftig nederbörd, reningen måste fungera även under 

svåra förhållanden. 

 

Det är mycket viktigt att se till hela vattenresursen/avrinningsområdet när det gäller risk 

för negativ påverkan för att kunna säkerställa en god vattenkvalitet och vattenresurs för 

naturvård, friluftsliv, vattenförsörjning mm. 

 

Vattenrådet vill särskilt trycka på att det är viktigt att den ekologiska statusen inom 

Mölndalsåns avrinningsområde inte försämras och att möjligheten att nå God ekologisk 

status i vattenförekomsterna och möjligheten att använda Mölndalsåns vatten för 

dricksvattenproduktion inte försvåras genom anläggande av deponier inom 

avrinningsområdet. 

 

Ansökan gäller en verksamhet som bedöms pågå under 30 år. Vattenrådet anser detta 

vara en allt för lång tid och verksamheten bör om den beviljas därför omprövas efter 10 

år. I samband med omprövning bör verksamhetens miljöpåverkan de senaste 10 åren 

utredas och redovisas. 

 

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) 

 Isabell Fischer  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/Per Sundström 

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

 Inger Kjellberg,  

Kretslopp & vatten 

Lena Blom,  

Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Robert Blomberg (C)  Erik Larsson (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  Vakant  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson, ordf.  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Göteborgsregionen (GR) / 

Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 

 

 

 

 
 

 

 


