
 

 

 

 

Göteborg 28 oktober 2013 

 

Mölndalsåns vattenråds synpunkter med anledning av 
ansökan från Härryda kommun till mark- och 
miljödomstolen (MMD) om tillstånd att få utföra 
kapacitetsförbättrande åtgärder i Mölndalsån i 
Mölnlycke. Målnr: M 2579-13:6 

Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) har enligt kungörelse från MMD daterad 2013-10-01 getts 

tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad ansökan.  

 

Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och 

håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet väljer att framföra sin övergripande 

synpunkt på ansökan om att få utföra kapacitetshöjande åtgärder i Mölndalsån i Mölnlycke.  

 

Vattenrådet ställer sig i princip positivt till anläggningen av dagvattendammar för att rena 

dagvatten då detta bedöms vara gynnsamt för vattenkvaliteten i Rådasjön som fungerar som 

vattentäkt för Mölndal och tidvis också delar av Göteborg och Härryda. Föreslagna åtgärder 

bör dock utformas och lokaliseras på ett sådant sätt att negativ påverkan på de naturvärden 

som finns minimeras men utan att viktiga samhällsfunktioner äventyras. 

 

Vattenrådet vill därför framhålla att:  

 Det är viktigt att bevara och beakta vattendragets naturliga strukturer och processer. 

 Ingrepp i det kvarvarande svämplanområdet nedströms Parkbron bör undvikas. 

 Strandbrinkar längs ån med träd och stabiliserande rotsystem bör bevaras, gynnas och 

långsiktigt säkerställas. 

 För att minska utsläpp av förorenat dagvatten bör i första hand mindre arealkrävande 

teknik användas och utredas. Alternativ till dammförslagen inom svämplanområdet 

nedströms Parkbron bör tas fram. 

 Promenadbryggor längs strandbrinkarna och i åfåran bör undvikas. 

 Antalet broar bör begränsas. 

 Vid byggnation av broar bör brospannet konstrueras så att möjlighet för djur att passera 

längs strandkanten kvarstår. 
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 Svämområdet nedströms Parkbron bör tillåtas översvämmas regelbundet så att naturmiljön 

med våtmarker och svämlövskog fortsatt kan bestå. 

 En viss ökning av tillgängligheten i svämområdet i form av en enklare naturstig kan 

accepteras. 

 Breddningar och fördjupningar av åfåran och erosionsskydd i strandmiljön bör enligt EU:s 

vattendirektiv undvikas. För att minska alltför höga vattenflöden bör åtgärder vidtas som 

minskar vattenutflödena i tillrinningsområdena till Mölndalsån. I vissa fall kan åtgärder i 

åfåran behöva genomföras 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Kajsa Hamnén  

ordf.       / Monica Dahlberg  

         sekr. 
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Bilaga 
 

Representanter i Mölndalsåns vattenråd 
 

 

Organisation/Kommun Ledamot Ersättare 

Bollebygds kommun Gun-Britt Ottosson  

 Ulla Henskog  Jenny Forsberg 

Härryda kommun Bengt Johansson Sven Johansson 

 Thord Lundin / Lars Wilke Karin Meyer  

Mölndals stad Kajsa Hamnén, ordf.  Kaj Johansson, v. ordf.  

 Agneta Thörnqvist Göran Werner 

Göteborgs Stad Kia Andreasson 
Kommunstyrelsen 

 

 Inger Kjellberg 
Kretslopp & vatten 

Lena Blom 
Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Magnus Lansenfeldt  Olle Adolfsson  

 Åsa Bergsten  Robert Andersson  

Mölndals Kvarnby Per Palmer  Thomas Ericsson 

Lantbrukarnas Riksförbund Roger Persson  Anders Olsson  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Mölndalsåns fiskeråd Kerstin Jönson Jack Olsson  

Sportfiskarna Niklas Wengström  

Göteborgsregionens kommunalförbund / 
Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg 
 

 

 

 


