
 
 

 

 

 

 

Länsstyrelsen Västernorrland     Göteborg den 15 september 2018 

Att. Vattenmyndighetens kansli      

871 86 HÄRNÖSAND 

 

Göta älvs vattenråds yttrande över Vattenmyndigheternas 

samråd 2018 gällande kraftigt modifierade vatten (KMV) 

på grund av vattenkraft. Dnr: 537-3521-2016 

Göta älvs vattenråd (se bilaga) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad samrådshandling.  

 

Göta älvs vattenråd verkar för att vattnet inom Göta älvs avrinningsområde (ARO) uppnår och 

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

därför att framföra sina synpunkter vid rubricerat samråd med inriktning på ”Del 16 

Åtgärdsplan för Göta älvs huvudfåra”.  

 

Göta älvs vattenråds synpunkter 

Göta älvs vattenråds remissvar på samrådsmaterialet utgörs av de gemensamma ståndpunkter 

som framkommit under diskussion i vattenrådet. Därutöver kommer flertalet av de kommuner, 

företag och organisationer som deltagit i vattenrådets arbete att lämna egna yttranden över 

samrådsmaterialet till Vattenmyndigheten.  

 

Vi har inga direkta invändningar mot åtgärdsförslagen och anser att det är en bra bedömning 

att undantag inte har föreslagits för något KMV eller annan vattenförekomst i Göta Älvs ARO 

som påverkas av vattenkraft (förutom en tidsfrist till 2027), utan att miljökvalitetsnormerna 

(MKN) god ekologisk potential i Göta älvs huvudfåra eller god ekologisk status i andra 

vattendrag och sjöar inom ARO gäller fortsatt.  

 

Vi vill dock betona vikten av att de åtgärder som föreslås bygger på beprövade tekniker så att 

säkerheten inte äventyras och konsekvenser av föreslagna åtgärder utreds noga och att den 

ekologiska nyttan kan motiveras vetenskapligt så att konflikter mellan olika intressen så som  

t ex dricksvatten, naturvård, skredrisk, sjöfart och vattenkraft minimeras.  
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Då ungefär 700 000 personer är beroende av Göta älv för sin dricksvattenförsörjning, med 

vattenverk i Vänersborg (vänersborgsviken), Trollhättan, Lilla Edet, Kungälv och Göteborg, vill 

vi ur säkerhetssynpunkt för dricksvattenförsörjningen lyfta några viktiga punkter: 

 

• Skredrisken tas upp i Åtgärdsplanen, och det är mycket viktigt att hänsyn tas till skredrisk 

vid planering av översvämningsytor och förändrade flöden i älven. Ett  

skred i Göta älv kommer medföra stora negativa konsekvenser för bl.a. dricksvatten-

försörjningen. 

 

• När ytvatten översvämmar kan detta påverka kvaliteten på vattnet med kemiska föroreningar. 

Vid planering av översvämningsytor är det därför viktigt att marken inte är förorenad. 

 

• Göteborgs stads dricksvattenanläggningar, inklusive råvattenintaget i Göta älv, är klassat 

som riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Detta ska beaktas vid åtgärder som 

förändrar flöde och kvalitet på vattnet i Göta älv.  

 

Delar i ”Del 16 Åtgärdsplan för Göta älvs huvudfåra” där dessa punkter kan förtydligas: 

 

2.3: Bör läggas till att Göteborgs stads dricksvattenanläggningar är riksintresse. 

 

5.2: Ur perspektivet råvattenkvalitet bör även markföroreningar ingå i utredning av  

       återkoppling till biflöden och svämplan. 

 

5.4: Även skred och dricksvattenförsörjning bör tas upp här. 

 

 

 

Vattenrådet vill dessutom lämna en upplysning om ett generellt problem som ibland 

uppkommer vid samhällsplanering med koppling till begreppet KMV. 

Det är olyckligt att denna remiss om kraftigt modifierade vattenförekomster och vattenkraft, 

samt även den tidigare regeringspropositionen om vattenmiljö och vattenkraft, kan uppfattas 

hos framför allt kommuner, som att möjligheten till undantag finns hos flertalet påverkade 

vattenförekomster, i första hand de flesta urbana vattendrag.  

 

Det finns en stor risk att man gör tolkningen att merparten av urbana vattendrag kan eller bör 

ges undantagsstatus och alltså inte ska behöva nå MKN (god ekologisk och kemisk status) på 

grund av att de är så påverkade redan, och för att det står i propositionen att ”lägre ställda 

krav ska utnyttjas fullt ut”. I denna remiss står: ”Möjligheten att klassificera fler vatten-

förekomster som kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft eller annan 

samhällsviktig verksamhet hanteras inom ramen för vattenmyndigheternas pågående 

regleringsbrevsuppdrag. Detta uppdrag, som pågår till och med 2020, inkluderar också en 

översyn av möjligheten att tillämpa undantag även i naturliga vatten i större omfattning än 

hittills”. Inget är som sagt ännu beslutats, och för ett beslut om undantag (som görs av 

vattenmyndigheterna) så krävs en mycket grundlig utredning för varje vattenförekomst samt 

att undantag endast kan göras för varje kvalitetsfaktor i taget, inte för den sammanvägda 

statusen i en vattenförekomst. 
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Det är viktigt att Vattenmyndigheterna förtydligar vad som gäller angående beslut om 

undantag för en vattenförekomst, så att kommuner inte missförstår utan har kännedom om att 

det måste finnas en samhällsnytta/riksintresse för undantag, att det gäller främst 

vattenförekomster med hydromorfologiska problem och vattenkraft, som är konstgjorda vatten 

eller kraftigt modifierade. Det borde framgå tydligare att bara för att ett vattendrag är 

påverkat av stadsmiljö innebär det inte att det uppfyller dessa krav. Detta blir tydligt om man 

tittar i vattenmyndigheternas ytterligare rapport i ämnet 

(http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/%C3

%96vriga%20publikationer/Rapport%20RB%202017%20uppdrag%2025.pdf), men behöver 

nå ut till kommunerna så att inte detta med möjligheten till undantag börjar planeras in i 

kommuners översiktsplaner. 

 

Om undantag skulle ges för de flesta urbana vattendrag så att de inte behöver uppnå god 

status så skulle vi aldrig någonsin kunna nå god status i kustvattnen eftersom vattendragen 

påverkar nedströms vatten och sedan kustvattnen. Även uppströms kan vandrande fisk 

påverkas negativt. Detta har också att göra med det recipientfokus som bör finnas, det vill 

säga att fokusera på hur mycket recipienterna belastas och hur mycket de tål? 

 

Man måste enligt lag även följa vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och då är åtgärd 6  

”att ta hänsyn till MKN för vatten i översiktsplanen och detaljplaner” riktat till kommunerna 

mycket viktigt.  

 

 

 

För Göta älvs vattenråd 

Ronnie Ljungh 

Ordf.      / Monica Dahlberg  

        sekr. 

 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/%C3%96vriga%20publikationer/Rapport%20RB%202017%20uppdrag%2025.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/%C3%96vriga%20publikationer/Rapport%20RB%202017%20uppdrag%2025.pdf


 

 

Bilaga 

Representanter i Göta älvs vattenråd 

 

Kommun/Organisation Ledamöter Ersättare 

Göteborg Ronnie Ljungh, Ordf. 
Politiker 

 

 Kristina Holm 
Kretslopp & vatten 

Lena Blom 
Kretslopp & vatten  

 Johan Erlandsson 
Miljöförvaltningen 

 

 Björn Källström 
Sjöfartsmuseet 

 

Ale kommun Maria Magnusson, Miljö  

Kungälv Maria Hübinette, VA Jenny Andersson, Miljö 

Lilla Edet Mikael Asplund, Miljö  

Trollhättan Jörgen Olsson 
Miljö  

Anna Berts 
Trollhättan Energi AB.  

Vänersborgs kommun Daniel Larsson, VA  

Öckerö kommun Linnea Rösiö, Miljö  

Göteborgs Hamn AB Jenny Gwes  Edvard Molitor 

Gryaab AB Cecilia Press  

Sportfiskarna Niklas Wengström  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Åke Niklasson   

Södra Skogsägarna Maria Lennartsson  Stig Samuelsson 

Naturskyddsföreningen Bo Svärd  

Industrirepresentant Evalotta Stolt, Vice ordf. 
Akzo Nobel PPC AB, Bohus 

 

Vattenfall Vattenkraft AB Erik Sparrevik  

Länsstyrelsen Västra Götaland Ragnar Lagergren  

Göteborgsregionens kommunalförbund / 
Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr. 
 

 

 


