
 

 

 

 

Göteborg 5 juni 2014 

 

Mölndalsåns vattenråds yttrande över samråd avseende 
ny sjöförlagd dricksvattenledning i Rådasjön, Härryda 
och Mölndals kommun 

Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) har getts tillfälle att yttra sig över ovanstående 

samrådshandling daterad 16 maj 2014.  

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 nedläggning av sjöförlagd dricksvattenledning i Rådasjön samt lyfta fram vad 

man anser är viktigt att utreda i den framtida miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).  

Vattenrådet ser positivt på att man inom Härryda och Mölndals kommuner arbetar för att 

säkerställa och öka driftsäkerheten i dricksvattenförsörjningen för kommunernas innevånare. 

Rådasjön är ordinarie råvattentäkt för Mölndals kommun och reservråvattentäkt för Göteborg 

och det är viktigt att arbetena planeras i samråd med berörda kommuner och så att påverkan 

på vattenkvaliteten, bl a grumlande arbeten minimeras. Vattenrådet ser det dock som viktigt 

att arbetet med ilandläggningen av dricksvattenledningen samordnas med övriga planerade 

projekt inom området, t ex anläggandet av dagvattendammar vid Mölndalsåns utlopp i 

Rådasjön, då båda dessa projekt påverkar sjön.  

Vattenrådet anser det viktigt att utreda: 

 Hur biologiska värden påverkas av projektet då det har inverkan på sjöns strandlinje och 

svämområde? 

 Vad föreligger för risk för spridning av miljögifter då sjöns sediment kan vara förorenade 

bl a genom lakvatten från Kikåsdeponin? 

 Är det bättre att låta den befintliga ledningen ligga kvar eller bör den tas upp? 

 

För Mölndalsåns vattenråd 
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         sekr. 
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Organisation/Kommun Ledamot Ersättare 

Bollebygds kommun Gun-Britt Ottosson Vakant 

 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 Inger Kjellberg 
Kretslopp & vatten 

Lena Blom 
Kretslopp & vatten 

 Kia Andreasson 
Kommunstyrelsen 

 

Lerums kommun Magnus Lansenfeldt  Olle Adolfsson  

 Gunilla Rådman  Åsa Bergsten 

Mölndals Kvarnby Per Palmer  Thomas Ericsson 

Lantbrukarnas Riksförbund Tomas Bjelke  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, sekr. 
 

 

 
 


